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Você conhece o Bico Dourado?
Foto de Cristiane Martin

Foto de Vanessa Kanaan
Foto de Vanessa Kanaan

Não há palavras para descrever a emoção de ver um grupo de alunos, pais e professores se unir
para adotar um dos papagaios do projeto! Muito além do que juntar o dinheiro, todas as séries
fizeram um trabalho fantástico divulgando a mensagem que lugar de animal silvestre é na natureza!
Parabéns e muito obrigado a todos do Colégio Atitude, principalmente a prof. Monica Auga!!!!
Faremos tudo ao nosso alcance para que o Bico Dourado (nome escolhido por votação na escola
para o papagaio adotado) tenha uma vida longa e produtiva em liberdade.

Biometria, Genética e Anilhamento
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Finalizamos a coleta de dados biométricos
(diâmetro do tarso, largura e comprimento bico,
comprimento da asa e da cauda, índice de
gordura), amostras de sangue para futura
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análise de material
genético e o anilhamento de
todos os candidatos à soltura!! Agradecemos à
veterinária Patricia Serafini e outros colegas do
ICMBio pela ajuda durante todo o processo! As
anilhas foram gentilmente cedidas pelo CEMAVE
através do Sistema Nacional de Anilhamento de
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Aves Silvestres.

Preparação Comportamental- Aversão à Humanos
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Sexagem

.
Os candidatos à soltura foram treinados para
que evitem humanos no caso de aproximação e
não se aproximem mesmo quando houvesse
oferta de alimentos. Um teste comportamental
diagnóstico foi realizado no inicio do período de
treinamento e no final do treinamento para
analisar a eficiência do treinamento e
comportamento de cada indivíduo.
Os
resultados preliminares indicam o sucesso do
treinamento!

Rádio Telemetria
O equipamento de rádio telemetria chegou!
Obrigado à Fundação Boticário, Taroii
Investiment Group, Escola Sarapiquá, Colégio
Atitude e pessoas físicas que adotaram um
papagaio e assim nos ajudaram na acquisição
e importação desse material! Todos os
candidatos à soltura já estão com o rádio-colar
e os papagaios adotados serão identificados
após no período de ambientação, já no local de
soltura!
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Soltura
Saiu o resultado da sexagem dos 34
papagaios candidatos à soltura! É um
grupo bem homogêneo de 17 machos e
17 fêmeas!

Quer saber mais?
Curta nossa página no Facebook:
www.facebook.com/espacosilvestre
Ou mande um email:
vanessakanaan@gmail.com
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Dia 28 de agosto todos os laudos clínicos e
laboratoriais foram entregues ao Núcleo de
Fauna do IBAMA-SC e a guia de transporte e
soltura dos papagaios de peito roxo foi emitida!!!
Dia 3/9/2012 partiremos em direção ao Parque
Nacional das Araucárias, SC!!!!

