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Liberdade,
liberdade!
Depois de meses de
reabilitação, 30 papagaiosde-peito-roxo foram
transportados para o
viveiro de ambientação no
Parque Nacional das
Araucárias. Você pode
assistir à abertura do
viveiro. No dia 24 de junho,
os primeiros roxinhos
voavam livremente
mudando as cores e os sons da floresta.

Adaptação
Comedouros foram instalados
na área de soltura para que os
roxinhos tenham acesso à
alimentação suplementar
enquanto se adaptam à vida
livre. Veja os primeiros voos
depois da saída do viveiro.

Papagaios na plataforma de alimentação

Monitoramento
O monitoramento é realizado pela

nossa equipe através de
observações, escuta de
vocalizações e rádio-telemetria.
Os rádios colares foram doados
pela Holohil e Idea Wild.
Moradores das comunidades
próximas ao Parque auxiliam
através da ciência cidadã. Os
papagaios soltos em junho já
começaram à dispersar pela
região. Alguns foram avistados há
mais de 6 km do viveiro de
soltura. Você viu ou ouviu um
papagaio-de-peito-roxo em
Passos Maia ou Ponte

Filhote nascida em cativeiro é solta e monitorada com rádio-colar

Serrada/SC? Entre em contato
conosco: (49) 99805-3989

Filhote
Vocês se lembram da primeira filhote nascida
durante o processo de reabilitação no Instituto
Espaço Silvestre? Ela foi solta junto com seus
pais e está sendo monitorada, como mostra a
foto acima. Acompanhe sua trajetória no álbum.

Primeira filhote nascida no Instituto Espaço
Silvestre

Bem-vinda Valquiria Cabral
Esse mês a equipe do Instituto Espaço Silvestre ganhou uma nova
aliada, a bióloga Valquiria Cabral. Ela se uniu ao nosso bando na
luta pela proteção do papagaio-de-peito-roxo. Veja as fotos da
equipe durante a soltura de 2017.

Mais de 35
roxinhos chegam
para a
reabilitação
Enquanto 30 roxinhos
ganhavam a liberdade,
recebemos mais 35 aves

apreendidos pela Polícia
Militar Ambiental de Santa
Catarina. Estes animais
passarão pelo processo de
reabilitaçãocom a chance
de se juntar aos bandos
que hoje voam livremente
pelo Parque Nacional das
Araucárias!
Encontrou ou tem uma
ave silvestre ilegal? Faça
a entrega voluntária, sem
penalidade, para o órgão
ambiental de sua região.

Papagaios-de-peito-roxo mantidos pela Policia Militar Ambiental de SC

Patrocinadores
Nosso trabalho só é possível graças aos patrocinadores e parceiros. Você também pode
contribuir fazendo sua doação de apenas vinte reais mensais. Ou ainda, pode doar sem gastar
nenhum centavo, utilizando o aplicativo Pólen.
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