
Locais de colocação O Laboratório da Paisagem 
 

Comedouros e os bebedouros  

Os comedouros e os bebedouros devem ser colocados 

em conjunto, de forma a garantir que as aves obtêm 

alimento e água. Preferencialmente devem ser 

colocados em locais com pouca exposição solar e 

fixados em troncos ou ramos largos. 

 

Caixas-ninho 

As caixas-ninho devem ser colocadas em locais 

protegidos da chuva e com pouca exposição à luz solar. 

 

Exemplos de comedouros, 

bebedouros e caixas-ninho 

de materiais reutilizáveis 

O Laboratório da Paisagem é uma instituição de 

Investigação e Educação Ambiental, que tem como 

sócios a Câmara Municipal de Guimarães, as 

Universidades do Minho e de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, as escolas secundárias do concelho, a 

Associação Vimaranense para a Ecologia (AVE) e as 

empresas ARRIVA e E-Leclerc. 

 

 
No Laboratório investiga-se e desenvolvem-se ações 

para proteger a natureza e o ambiente, de forma a 

construir um território mais verde e sustentável. 

O Laboratório da Paisagem situa-se na freguesia de 

Creixomil, nas margens do rio Selho, mais 

precisamente na Rua da Ponte Romana. 
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geral@labpaisagem.pt 

www.labpaisagem.pt 

Rua da Ponte Romana  

4835 - 095 Creixomil  
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Construção de comedouros, 

bebedouros  e   caixas-ninho 

para passeriformes 
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Qual a utilidade da construção de 

comedouros, bebedouros e 

caixas-ninho? 
 

Nas cidades, com a diminuição das zonas arborizadas, 

as aves encontram muitas vezes dificuldades em 

arranjarem um local para construírem os seus ninhos. 

Uma boa ajuda passa pela construção e colocação de 

caixas-ninho em locais estratégicos e assim auxiliar os 

pequenos passeriformes a nidificarem. Outro 

problema nas zonas urbanas é a escassez de alimento 

para as aves, sobretudo entre os meses de outubro a 

março. Com a construção de comedouros e 

bebedouros artificiais ajudámos os pássaros a obterem 

alimento e a saciarem a sede. 

Estas 3 estruturas artificias auxiliam bastante a vida 

dos passeriformes nas zonas urbanas e potenciam a 

observação de vários tipos de aves nos nossos jardins 

e varandas. 

   

Esta brochura pretende demonstrar a construção de 

dois alimentadores artificias e caixa-ninho, com 

recurso a materiais reutilizados.  

Mãos à obra! 

Materiais

 
-Caixas-ninho: 

• Dois pacotes de leite 

de 1 L; 

• Paus de gelado ou 

pequenos galhos de 

árvores; 

• Cartão ; 

• Fita-cola; 

• Fita adesiva; 

Tesoura; 

• Cola quente; 

• Fios de corda; 

Marcador; 

 
 

Procedimento para 

construção: 

Comedouro 

Passo 1: 
Fura no centro o copo largo de iogurte e a tampa da 
garrafa, com a ajuda de uma chave de fendas. Insere 
no furo um prego pequeno para juntar ambos. Utiliza 
a cola quente para reforçar a união entre o prego, o 
iogurte e a tampa.  

Bebedouro: 

Passo 1: 
Fura o copo largo de iogurte e a tampa da garrafa com 
a ajuda de uma chave de fendas, para que o prego 
prenda ambos. Com cola quente fixa melhor a união 
entre tampa, copo de iogurte e prego.  

 

Passo 2: 
Faz dois pequenos furos circulares junto ao gargalo da 
garrafa por onde sairá a água.  

 

Passo 3: 
No centro da garrafa ata um fio de corda de modo a 
pendurar na vertical o bebedouro. (ver foto - canto 
inferior esquerdo)  

 

 

Caixa-ninho: 

Passo 1: 
Mede a partir do topo dos pacotes de leite 5 cm de 
altura. Faz um traço horizontal num dos lados do 
pacote, com essa dimensão. Na parte da frente, 
constrói um triângulo, com a ajuda de um marcador 
e desenha duas retas paralelas com 1 cm de distância, 
cortando as mesmas, com a tesoura, até alcançar a 
base do triângulo. Dobra-as para posteriormente, ser 
possível formar o telhado.  

 
-Comedouro: 

• 1 garrafa de água; 

• 2 paus de madeira/ 
de gelado; 

• Copo largo de 
iogurte; 

• Cola quente; 

• Fios de corda; 

• 1 prego pequeno; 

• Berbequim; 

• 1 xizato; 

• Chave de fendas; 

• Comida de pássaro; 

 
-Bebedouro: 

• 1 garrafa de água; 

• Copo largo de iogurte 

• Cola quente 

• Fios de corda 

• 1 prego pequeno 

• 2 paus de madeira/ 

de gelado 

• Berbequim 

• Chave de fendas 

• Água 

 

Passo 2: 

Faz dois cortes circulares junto do gargalo da garrafa 

(um de cada lado), que servirão de zona para acesso 

ao alimento.  

 

Passo 3: 

A meio da garrafa ata uma corda de forma a segurar 

o comedouro quando este for colocado, na vertical, 

no ramo de uma árvore (ver foto ao lado) 

 

Passo 4: 

Finaliza colando, com fita-cola/ cola quente, os paus 
de madeira na base do copo de iogurte. Estes servirão 
para suporte dos pássaros enquanto se alimentam (ver 
foto ao lado) 

Passo 2: 
Num dos pacotes de leite, faz um círculo no centro, e 
corta-o com a ajuda de uma tesoura. Este buraco 
servirá como entrada e saída para os pássaros.  

 

Passo 3: 
Por baixo do buraco, faz um pequeno corte de 1 cm 
para colar um pau de gelado/ galho de árvore e usa fita-
cola./cola quente para lixar. 
Faz dois furos, em cima e em baixo, nos cantos das 
laterais do pacote de leite e passa um para se fixar a 
caixa-ninho quando estiver pronta. 

 

Passo 4: 
Junta os dois pacotes de leite, formando um só e cola-
os com fita adesiva.  
Com um cartão ou restos de embalagens, forra a parte 
superior formando o telhado da caixa-ninho, colando-
o com a cola quente. 
Decora ao teu gosto! Atenção: Opta por pintar a caixa 
com cores neutras/castanhas para os pássaros 
associarem aos troncos das árvores. 

 


