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Você sabia que antes da primeira soltura, em 
Janeiro de 2011, não haviam relatos de 
papagaios-de-peito-roxo na região há pelo 
menos 20 anos? Essa espécie foi considerada 
extinta no local sendo que a causa principal do 
desaparecimento foi a caça e a captura! Uma 
indicação do ornitólogo Adrian Rupp, 
responsável pelo levantamento da avifauna do 
Parque, nos levou a trabalhar desde então para 
fazer a reintrodução da espécie no local!            
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Foto de Vanessa KanaanSó 3 papagaios ainda voltam para se 
alimentar eventualmente nas plataformas 
construídas por nossa equipe próximo da 
área de soltura.

Mais um casal de roxinhos está se formando! Esse 
macho e fêmea estavam em áreas muito próximas 
um do outro até monitoramento de novembro. 
Desde então tem sido visto juntos constantemente 
pela comunidade. Entre relatos e avistamentos, já 
são 5 casais diferentes!
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Não é por acaso que a nova casa dos roxinhos é 
chamada de Parque Nacional das Araucárias.
Saiba mais sobre essa unidade de conservação 
federal no site do ICMBIO http://alturl.com/or46u 
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Corpo Editorial
Cristiane Fonseca Martin

Vanessa Tavares Kanaan, PhD

Quer saber mais?
Curta nossa página no Facebook: 
www.facebook.com/espacosilvestre

Ou mande um email: 
vanessakanaan@gmail.com

COMUNIDADE

.
A comunidade que vive 
no entorno do PARNA 
das Araucárias tem um 
papel fundamental no 
projeto de reintrodução 
dos papagaios-de-peito- 
roxo no local. Além de 
auxiliar nossa equipe 
nos monitoramentos, os 
moradores são os 
maiores protetores dos 
roxinhos. Todos juntos 
lutando pela mesma 
causa!

DICAS SOBRE RÁDIO-COLAR
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Apesar de usarmos rádio-
colares e o transmissor da 
empresa Telenax na 
segunda soltura, nós não 
recomendamos essa marca 
pois alguns rádios foram 
destruídos pelos papagaios 
(foto), mesmo após a 
preparação com rádio-colar 
falso e a bateria de alguns 
rádios que deveriam durar 
pelo menos 7 meses já 
estão falhando após 3 
meses de uso. Fica a dica! Foto de Vanessa Kanaan
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SIMPÓSIO

A equipe do Espaço Silvestre participou do 
Simpósio Internacional de Conservação de Aves 
e apresentou os trabalhos “ A importância da 
preparação comportamental pré-soltura na 
conservação de papagaios-de-peito-roxo” e 
“Resumo das atividades do projeto de 
reintrodução de Amazona vinacea  no Parque 
Nacional das Araucárias, SC”. Parabéns ao 
Parque das Aves  pelo excelente evento. Na foto 
um dos pôsteres apresentados.

Arquivo Espaço Silvestre
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Através de votação, os alunos da escola Zumbi 
dos Palmares batizaram um dos casais de 
papagaios solto em Janeiro de 2011 de CHICO e 
CHICA. Agradecemos ao diretor Vagner e 
demais envolvidos pela foto e por toda a ajuda 
no processo da escolha de nomes desses 
roxinhos tão conhecidos nessa região!

ADOTADO

Este é o TAROII, papagaio adotado pela empresa 
Taroii Investimentos e Participações de Balneário 
Camboriú, SC. Ele vive em liberdade há mais de 3 
meses. 
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