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1. Seleção do local 

• A caixa deverá ser instalada preferencialmente 
num tronco de árvore, a pelo menos 3 metros 
do solo, e virada na direção mais abrigada 
do vento e chuva.

• Evite colocar caixas iguais muito próximas 
ou na mesma árvore. Muitas aves são territoriais 
e ocuparão apenas uma caixa.

• Evite zonas com muito ruído ou movimentação 
humana. Quanto mais sossegado o local, 
maior a probabilidade de sucesso. 

2. Colocação da caixa

• Com auxílio de uma escada, fixe a caixa 
ao tronco da árvore utilizando pregos (limpos) 
ou arame. Certifique-se que a caixa está estável 
e não abana, e que está numa posição vertical.

• Não pinte a caixa! O cheiro da tinta e cores 
vivas vão afugentar as aves.

3. Manutenção da caixa

• É normal que a as aves não se interessem 
pela caixa imediatamente. Existem vários fatores 
a ter em conta, como o local, época do ano, 
perturbação e presença de espécies indicadas.

• A época de reprodução dura normalmente entre 
a primavera e o verão, e passa por várias fases: 
seleção do local, construção do ninho, choco do 
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ovos, alimentação das crias e primeiros vôos. 
Caso a caixa seja ocupada, poderá observar 
tudo isto! Mas mantenha a distância e evite 
ao máximo a perturbação do local.

• Após a independência das crias a caixa será 
desocupada, mas é muito provável que o mesmo 
casal de aves volte para o ano! O final do verão 
é uma boa altura para abrir a caixa e retirar 
os restos do ninho, deixando o espaço pronto 
para a primavera seguinte.

4. Outras informações

• Nem sempre as caixas são ocupadas pelas 
aves para as quais foram construídas. Por exemplo, 
os pica-paus têm a capacidade de alargar a 
entrada para conseguirem nidificar!

• A remoção do ninho velho não é fundamental, 
mas é recomendada pois diminui a probabilidade 
de abrigar parasitas de aves ou de a caixa ser 
ocupada por roedores durante o inverno.

• Se a caixa nunca for ocupada ao longo 
de vários anos, considere mudá-la de local.


