
ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A CUNICULTURA PET 

 

TAREFAS DIÁRIAS 

• Limpeza do galpão.  

• Alimentação (ração pela manhã, feno à tarde, ração à tarde para as fêmeas paridas e seus 

filhotes). 

• Água para os filhotes que já saíram do ninho. 

• Enfermagem: tratar e vistoriar todos os animais que necessitarem de cuidados especiais. 

• Vistoria de ninhos e contagem dos láparos. 

• Atendimento da clientela no WhatsApp, e-mail e telefone.  

 

TAREFAS SEMANAIS 

• Limpeza dos comedouros. 

• Limpeza dos bebedouros. 

• Limpeza dos niples e canos de água.  

• Escovação de todas as matrizes, reprodutores e filhotes que estiverem necessitando. 

 

TAREFAS QUINZENAIS 

• Tosa higiênica de todos os animais de pelo longo que forem cruzar. 

• Cruzamento.  

• Anotação no quadro e nas placas de machos e fêmeas. 

• Desmame dos filhotes. 

• Colocar ninho para as fêmeas com 28 dias de gestação. 

• Limpeza das gaiolas e caixotes. 

 

TAREFAS MENSAIS 

• Corte de unhas.  

• Vistoria de pés (possíveis calos). 

• Vistoria de orelhas (possível sarna – embora já erradicada no Cantão). 

• Vistoria de dentição (possibilidade de má oclusão ou crescimento excessivo dos dentes). 



• Comprar feno. 

• Fazer pedido de ração. 

• Fazer o balanço dos itens de revenda. 

• Fazer pedido dos itens de revenda. 

• Atualização de tabelas e preços.  

 

TAREFAS TRIMESTRAIS 

• Passar vassoura de fogo nas gaiolas e telas do galpão. 

  

TAREFAS ESPORÁDICAS 

• Agendamento das visitas no galpão.  

• Atendimento das visitas no galpão – 2 horas no mínimo para cada turma.  

• Bater fotos, editar e postar nas redes sociais. 

• Fazer a atualização e manutenção do site, alimentar Facebook, Instagram e youtube.  

• Fazer compras dos itens de revenda.  

• Atender pedido de lojistas. 

• Bater fotos dos animais com suas certidões, editar e enviar as fotos por WhatsApp à gerência 

das lojas e fazer a entrega dos filhotes. 

• Enviar coelhos por companhia aérea – tirar GTA, atestado sanitário, nota fiscal, agendar voo, 

pagar a passagem, acomodar os animais em maleta de transporte, levar ao aeroporto.   

• Promover encontros anuais entre criadores e tutores, oferecendo palestras de professores da 

área de cunicultura, veterinários especializados em exóticos e silvestres, fabricantes de ração, 

para melhor conhecimento e interação de todos, e trazer novidades para o setor.  


