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Fotos de animais do berçário e clínica
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Fotos de animais do berçário e clínica
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Motivação 

Grande demanda de recebimento de filhotes (época de reprodução)

Particularidades no cuidado aos filhotes:

• Cuidado intenso
• Observação constante
• Alimentação individual e frequente
• Limpeza de empenamento/ pelagem 
• Estimulação para defecar/urinar
• Limpeza frequente de recintos
• Recintação de acordo com a espécie e estágio de desenvolvimento (ninhos e 

tocas artificiais, poleiros)
• Período longo de internação
• Funcionamento 365 dias por ano



Beija-flor Tesoura
(Eupetomena macroura)

• Família: Trochilidae – bico alongado 
• Ordem: apodiformes
• Ocidente - América do Sul 
• Alimentação: néctar e pequenos insetos.
• Filhotes: demoram 21 dias para começar a voar, dependendo da mãe durante 2 

semanas após deixar o ninho 
• Importância: maior grupo de vertebrados polinizadores nas regiões 

Neotropicais – estabelecem territórios ou percorrem rotas alimentares 
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Escolha do grupo de aves (nectarívoros)

Objetivos: execução do trabalho de forma rápida, correta e 
autônoma, garantido que os procedimentos sejam executados 
de maneira homogênea e seguindo os protocolos indicados.

Linguagem acessível

Ilustração

Guia prático - Elaboração



Guia prático - Alimentação

A fórmula do preparo de néctar dos beija-flores foi 
desenvolvida por médicos veterinários da Divisão de Fauna 
Silvestre e vem sendo administrado desde, 
aproximadamente, 2013, e consiste na mistura de:

• 8 g de néctar para beija-flor
• 0,5 g de farinhada de insetos (triturada e peneirada)
• 2,0 g de papa para passeriformes
• 0,5 g de leite de soja 
• 80 ml de água



Guia prático - Alimentação



Guia prático –
Preparo da alimentação

1 . Pesagem  dos ingredientes na balança de precisão



Guia prático –
Preparo da alimentação

2. Marcação nos medidores da quantidade utilizada por 
ingrediente e criação do “kit de medidores” 



Guia prático –
Preparo da alimentação

3. O recipiente identificado com o fórmula para beija-flores.



Guia prático –
Oferta da alimentação

Seringas adaptadas Disposição das seringas
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Guia prático – Recintação 

Gaiola com espaçamento de grade adequado ao beija-flor 
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Guia prático – Recintação 

Poleiros adequados e distribuídos
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Guia prático – Recintação 

Ninhos para beija-flores filhotes. 

Foto: Elisete Maialu Foto: Raissa Périgo Foto: Raissa Périgo



Guia prático –
Enriquecimento ambiental

Flores frescas e seringa adaptada acoplada em flor
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Guia prático –
Enriquecimento ambiental
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Guia prático –
Enriquecimento ambiental
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ATIVIDADES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Levantamento bibliográfico e de

dados relativos à espécie nos registros

do DFS

X X 

Diagnóstico das dificuldades do 

manejo 
X 

Proposição de novas formas de

realização ou organização nos processos

de trabalho

X 

Execução e documentação das

medidas propostas
X X 

Elaboração do guia prático, do dos

medidores e do recipente com a fórmula
X X 

Elaboração do Projeto “Inovação

em processos internos”
X 



Custo
Sem custos adicionais: 

• Utilização de material disponível e já utilizados em outros procedimentos
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Resultados alcançados e esperados

O guia prático foi implantado e desde o início de setembro o 
preparo da alimentação é feto com os "recipientes de beija flor“

• Redução do tempo de preparo
• Otimização do processo de alimentação
• Permitiu a execução da alimentação e da recintação por 

colaboradores novos e eventuais de forma autônoma
• Inspirou a elaboração do recipiente do "leite de gambá"

Espera-se que este material incentive a continuidade da 
elaboração de guias práticos as demais espécies atendidas.



Conclusão

• Agilidade na execução

• Guias práticos para demais espécies atendidas

• Utilização em outros centros de triagem
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