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ORGANIZADOS
PARA CRESCER!

L I G I A  J A H N
Presidente

O ano de 2021 foi de muita dificuldade em razão de cortes no orçamento
do projeto, no entanto, foi também um período foi de muito aprendizado.
Da necessidade floresceram ideias arrojadas e novos planos de voo para o
Instituto Espaço Silvestre, que já começam a decolar e serão
apresentados a vocês nesse relatório anual. 

Por muitos anos nós tivemos como único foco o projeto de Reintrodução
do Papagaio-de-peito-roxo no Parque Nacional das Araucárias/SC, de
modo que toda parte administrativa e operacional era voltada para o
sucesso dele. Ou seja, o projeto dos Roxinhos se confundia com o próprio
Instituto Espaço Silvestre e continua à pleno vapor, mas agora foi
abrangido pelo recém criado Silvestres SC. 

Mas a família do IES cresceu. O projeto no Centro de Triagem de Animais
Silvestres (CETAS/SC) se consolidou e novos projetos chegaram, sendo
eles, o Silvestres SC, a promoção de Cursos de Educação Ambiental, o
Chalana Esperança e o Aves de Noronha.

E todo esse crescimento criou a necessidade de reestruturação
organizacional do Instituto Espaço Silvestre, com ampliação da área
administrativa e contábil para suporte de todos os projetos de forma
independente, bem como, reforma e modernização do nosso Estatuto e
uma nova composição do corpo diretivo e, por fim, a eleição de um novo
Diretor Presidente para o próximo quadriênio.  

Todas essas mudanças são todas voltadas para profissionalizar ainda
mais todos os processos e conseguir melhores resultados em prol do
meio ambiente que é a razão da nossa existência. 

Podem estar certos de que toda a equipe do Instituto Espaço Silvestre
trabalhará com muita garra para que 2022 seja um ano de muitas
realizações, de forma que, contamos com todos vocês nessa caminhada
para um planeta melhor.

Deixo minhas boas-vindas ao nosso novo Diretor Presidente, Rafael
Mariano Araújo Bezerra com a certeza de que será uma gestão muito
promissora!



R E A B I L I T A Ç Ã O  D E  A N I M A I S  S I L V E S T R E S
T E R R E S T R E S  E M  S A N T A  C A T A R I N A  

Centro de Triagem de Animais
Silvestres 



Localizado no Parque Estadual do Rio Vermelho, Florianópolis, o Centro de
Triagem de Animais Silvestres é a única unidade de Santa Catarina
responsável pela recepção, marcação, triagem, avaliação, recuperação,
reabilitação e destinação de animais silvestres terrestres oriundos de ações
fiscalizatórias, resgates ou entregas espontâneas de particulares.    

Com a seleção do Instituto, através do Edital de Chamamento Público
001/2018/IMA, assumimos o CETAS-SC em 01/06/2018, fazendo uma co-gestão
com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). 

O nosso Plano de Trabalho possui sete objetivos à serem cumpridos durante o
período do contrato de 5 anos, sendo eles: (1) organizar o recebimento de
animais silvestres terrestres para admissão no CETAS; (2) criar e implementar
protocolos de triagem, avaliação, manejo, reabilitação e destinação de animais
silvestres terrestres; (3) criar e implementar protocolos de biossegurança,
segurança, higienização e medicina preventiva; (4) criar e articular uma rede
de parceiros para o desenvolvimento de atividades de pesquisa relacionadas
aos objetivos do CETAS; (5) captar recursos; (6) criar e implementar um
programa de capacitação, educação ambiental e comunicação social; (7)
realizar atividades de rotina do CETAS.  As atividades referentes à todos os
objetivos foram realizadas com sucesso em 2021.

CETAS-SC



Em 2021, a equipe que atua no CETAS-SC sofreu cortes devido à limitações orçamentárias e
contou com 4 médicos veterinários (sendo uma responsável técnica), 3 biólogas, 4
tratadores, 1 auxiliar administro, 1 auxiliar de manutenção, 2 aprimorandos, 3 estagiários e
78 voluntários que se revezam para trabalhar todos os dias da semana, mantendo plantão
veterinário 24hs/dia.

UM ANO DESAFIADOR

 Todas as informações individuais dos animais do CETAS-SC estão atualizadas,
armazenadas e disponíveis ao IMA em nosso banco de dados online.

 

Foram recebidos 3438 animais para
reabilitação

16 animais foram repatriados

1997 animais foram soltos na natureza

Dos 3438 animais, 1900 eram filhotes

Um total de 250 espécies foram
reabilitadas

370 animais sem condições de soltura
foram encaminhados para instituições
legalizadas

Foram feitos 327 exames, 41 raio-x, 24
sessões de terapias alternativas

3149 enriquecimentos ambientais foram
ofertados aos animais em reabilitação



Realização de campanhas de entrega voluntárias de animais mantidos ilegalmente pela

população;

Capacitação da equipe, onde são realizados diversos treinamentos como: zoonoses, anilhamento,

protocolos de contingência para fuga, incêndio, alagamento, entre outros;                                                       

Treinamento e acompanhamento de 78 voluntários, 3 estagiários e 2 aprimorandos;

Facilitação do processo de cadastramento de áreas de soltura para pessoas físicas;

Participação em projetos de pesquisa em parceria com universidades;

Divulgação cientifica e educação ambiental para a comunidade em geral: foram impactadas mais

de 236 mil pessoas através de nosso site, redes sociais e boletins informativos;

Participação em reportagens para TV e portais de notícias.

ALÉM DOS ANIMAIS

Container exclusivo para recepção de animais;

Sala de berçário;

Sala de estoque; 

Abrigo para equipamentos de manutenção;

Dois geradores de energia;

Recinto extra para reabilitação;

Recinto de ambientação para soltura de

animais.

Com o crescimento e desenvolvimento constante

da equipe, surgiram necessidades e oportunidades

de adquirir equipamentos e melhorar os espaços,

trazendo organização e otimizando o  fluxograma

na nossa rotina.  Com as aquisições do IES no ano

de 2021, conseguimos as seguintes melhorias

estruturais:

Além do trabalho incessante na reabilitação de animais silvestres, o CETAS-SC também atuou em
diversas frentes ligadas ao atendimento de pessoas em todo o estado de Santa Catarina:



 S O L T U R A  E  M O N I T O R A M E N T O  D E  A N I M A I S
S I L V E S T R E S  E

E D U C A Ç Ã O  A M B I E N T A L

Programa Silvestres S.C.



Origem

Com mais de 20 anos de experiência em conservação e manejo de 

fauna, em 2021 o Instituto Espaço Silvestre criou o Programa 

Silvestres SC que tem como principal objetivo atender a alta 

demanda de solturas de animais reabilitados pelo CETAS-SC e 

realizar o monitoramento desses individuos sempre que possivel. 

Além disso, o programa também visa realizar ações de educação  

ambiental junto à população para contribuir para uma relação mais 

harmônica entre seres humanos e fauna silvestre do estado de Santa 

Catarina. O Projeto de reintrodução do papagaio-de-peito-roxo no 

Parque Nacional das Araucárias agora faz parte do Programa 

Silvestres SC.



ATIVIDADES
Conheça nossas principais frentes de trabalho

SOLTURA

MONITORAMENTO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As solturas são realizadas considerando a

origem do indivíduo, área de ocorrência e

habitat adequado para a espécie. Alguns

animais são soltos de forma rápida no

ambiente, enquanto outros passam por um

período em recintos de ambientação e são

soltos de forma branda, permitindo que o

animal saia no seu próprio tempo. 

O monitoramento é realizado através de

busca ativa em campo, armadilhas

fotográficas instaladas na mata e também  a

partir de informações fornecidas por

pessoas das comunidades locais através da

ciência cidadã. Além dos animais soltos, 

 aqueles que ocorrem nos locais de soltura

também são monitorados e registrados.

Durante as saídas a campo para solturas, é

realizado o trabalho de educação

ambiental junto às comunidades locais.

Além de engajar a população a contribuir

para o monitoramento dos animais soltos

como cidadãos cientistas, a médio e longo

prazo essas ações podem contribuir para

que menos animais sejam retirados da

natureza. 



RESULTADOS

Em maio de 2021 foi realizada uma soltura
experimental de quatro macacos-prego (Sapajus
nigritus) no Parque Estadual do Rio Vermelho, em
Florianópolis. Com o propósito de aprimorar o
protocolo de soltura de primatas e melhorar o bem-
estar desses animais, foi feito o processo de
ambientação seguido de uma soltura branda. Em
seguida, os animais começaram a ser monitorados.
Essa foi oficialmente a primeira soltura do
Silvestres SC e também o primeiro passo em
direção a um sonho: a reintrodução do bugio-ruivo
(Alouatta guariba) na Ilha de Santa Catarina. 

Também em maio, dois tangarás (Chiroxiphia caudata)
foram soltos próximo ao local que dos macacos-prego.
Após sete meses, um desses pássaros foi registrado a mais
de 35km de distância do local de soltura por um cidadão
cientista que percebeu a anilha e entrou em contato com
nossa equipe. Esse foi um ótimo resultado que ilustra a
importância do trabalho de soltura e educação ambiental.

No total, 510 animais de 79 espécies foram devolvidos à natureza em 2021, em 15
municípios de todas as regiões de Santa Catarina. Destes animais, 62% eram aves, 35%
mamíferos e 3% répteis. Mais da metade das aves soltas foram originadas de apreensão,
indicando que o tráfico de animais silvestres ainda é uma das maiores causas de retirada de
animais da natureza e que ações de educação ambiental são necessárias.
 
Além disso, 78 espécies de aves e 20 de mamíferos de vida livre foram registradas durante os
monitoramentos, gerando informações úteis para aumentar o conhecimento sobre a
biodiversidade do estado, com foco em áreas de soltura.

Foto: Fernando Farias

https://www.wikiaves.com.br/wiki/tangara
https://www.wikiaves.com.br/wiki/tangara


R E A B I L I T A Ç Ã O , S O L T U R A  E  M O N I T O R A M E N T O
E D U C A Ç Ã O  A M B I E N T A L

G E R A Ç Ã O  D E  T R A B A L H O  E  R E N D A

Reintrodução do 
papagaio-de-peito-roxo



No Brasil e no mundo várias espécies

correm o risco de serem extintas e entre

elas está a Amazona vinacea, conhecida

popularmente como papagaio-de-peito-

roxo. Suas principais ameaças são ações

humanas, como a retirada ilegal de filhotes

da natureza, a coleta insustentável do

pinhão e a destruição de habitat.

Em 2010 nasceu o projeto de reintrodução

do papagaio-de-peito-roxo no Parque

Nacional das Araucárias com o objetivo de

repovoar a região com essa espécie extinta

localmente e oferecer suporte necessário

para que se forme uma população viável.

Mais de 300 papagaios-de-peito-roxo já

passaram pelo processo de reabilitação

para soltura, dos quais 225 foram soltos.

Estas aves vieram de apreensões por

órgãos ambientais por serem mantidas

ilegalmente como animais de estimação,

encaminhadas por zoológicos ou

criadouros, resgatadas ou até nascidas no

Instituto Espaço Silvestre. 

Em 2021, retomamos as atividades que

estavam paralisadas devido à pandemia  e

montamos duas equipe: uma que atende

diariamente a região do Parque Nacional

das Araucárias e outra que atua em

Florianópolis na reabilitação, divulgação,

escrita de projetos e análises de dados.

REVERTENDO A EXTINÇÃO



Em 2021 foram recebidos 41 papagaios-de-peito-roxo no Centro de Triagem de

Animais Silvestres de SC. Conforme acordado com o IMA e o ICMBio, para avaliação

de todos os animais foram realizados exames para detecção de salmonelose,

clamidiose, doença de Newcastle, doença de Pacheco, influenza aviária, circovirose,

poliomavirose, doença da dilatação proventricular, adenoviroses e micoplasmose,

além do exame adicional de megabacteriose. Foi realizada uma série de 3 exames

coproparasitológicos com intervalo de 15 dias, pesquisa de hemoparasitas e

ectoparasitas e exames complementares, quando necessários. Amostras de sangue

foram coletadas para o Banco de Amostras Genéticas. Em agosto de 2021, iniciamos  

o processo de soltura de 39 papagaios. Infelizmente, nesse mesmo periodo, 14

papagaios-de-peito-roxo que fariam parte do próximo grupo de soltura,

desapareceram do seu recinto de reabilitação no CETAS-SC. Uma investigação foi

iniciada, porém, não há conclusões sobre o que houve até o momento. 

REABILITAÇÃO E SOLTURA



DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
As informações e dados gerados pelo projeto foram divulgados em nossas redes sociais

Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e LinkedIn, além do YouTube que juntas

conquistaram milhares de seguidores em 2021. Os boletins informativos mensais foram

distribuídos nas versões Português e Inglês. O nosso website foi atualizados nas versões

em Português, Inglês e Espanhol

REDE DE PROTEÇÃO AO 
PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO
Em 2021 foi mantido o contato com membros da rede de proteção ao papagaio-de-peito-

roxo como IMA, ICMBio, IBAMA, prefeituras de Ponte Serrada e Passos Maia, Policia

Militar Ambiental.  

MONITORAMENTO E CIÊNCIA
CIDADÃ
Com a soltura realizada em 2021, voltamos a

realizar o monitoramento presencial pela equipe

de campo que alimenta e observa diariamente os

papagaios soltos, além de atender os moradores

locais que repassam informações de avistamentos  

e colaboram como cidadãos cientistas 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Em agosto de 2021 retomamos as atividades presenciais de educação ambiental nos

municipios de Passos Maia e Ponte Serrada. Visitamos propriedades em mais de 10

comunidades no entorno do Parque Nacional das Araucárias para divulgar o projeto e

distribuir materiais educativos. 

GERAÇÃO DE TRABALHO E
RENDA
Em 2021, ajudamos o grupo Amigas dos

Roxinhos na venda de produtos artesanais com

temas ambientais e realizamos o transporte até

os consumidores. Assim empoderamos e 

 geramos renda para mulheres da comunidade. 



D I V U L G A Ç Ã O  C I E N T Í F I C A
E N V O L V I M E N T O  C O M U N I T Á R I O

P R O T E Ç Ã O  D A  B I O D I V E R S I D A D E

Chalana Esperança



A Chalana Esperança é um projeto da família Espaço Silvestre, fundado por quatro
biólogas em resposta aos incêndios no Pantanal em 2020. Hoje, com 11 membros(as),
tem uma atuação contínua marcada pela capacidade de articular diferentes
entidades de maneira pragmática, implementando estratégias para conservação da
fauna e bem viver das comunidades. 

A primeira expedição ao Pantanal em 2021 foi realizada em janeiro. Na liderança de
Lua Benício, iniciamos o projeto "Crochetando o Futuro" cujo objetivo é ensinar a
técnica do crochê para as mulheres da comunidade a fim de possibilitar uma fonte de
renda alternativa à elas. Nossa equipe foi entrevistada e teve sua rotina no Pantanal
registrada pelo Globo Repórter, programa que foi ao ar dois meses depois. 

Em fevereiro, liderado por Daniella França, realizamos o curso online “Diferenciação e
caracterização de serpentes peçonhentas: mitos e verdades”, a fim de arrecadar
recursos para as próximas campanhas. 
 
Em maio de 2021, a Chalana Esperança se tornou parte da família Instituto
Espaço Silvestre. Além disso, iniciamos uma colaboração com Environmental
Justice Foundation (EJF), o qual nos doou um drone e ofereceu cursos para as
filmagens. Neste mês, também, demos início as impressões dos miniguias de
anfíbios, répteis, aves e mamíferos que foram distribuídos nas próximas expedições. 



 Em julho foi realizado a segunda edição do curso online “Diferenciação e
caracterização de serpentes peçonhentas: mitos e verdades”, e fizemos o
lançamento do livro “Fogo no Pantanal: a deusa da chuva está machucada”, que
conta a história da Amanaci, uma onça-pintada que foi resgatada durante os
incêndios no Pantanal em 2020.

 A segunda expedição ocorreu em junho. Esta campanha teve como principal
objetivo a captação de imagens do Pantanal com o apoio da EJF. Aqui também
demos continuidade ao projeto Crochetando o Futuro, agora liderado por Raquel
Montesinos, e realizamos diversas atividades com as crianças da comunidade, como
o plantio de mudas e saída de barco com a patrulha felina. Além disso, fizemos a
distribuição dos miniguias em diversas pousadas e instituições do Porto Jofre.

 



  Em novembro foi realizada uma rápida ida de três dias ao Pantanal para acompanhar
o evento “Insane Runners”, promovido pela empresa Live, onde o os corredores foram
desafiados a correr os 100km da Transpantaneira, gerando visibilidade e
aproveitando os holofotes para arrecadar fundos à projetos, tal qual a Chalana
Esperança. 

No mesmo mês, houve a iniciativa de instalação de câmeras de segurança na
transpantaneira com o objetivo de inibir ilícitos relacionados ao tráfico de animais,
pesca invasiva ou até mesmo incendios intencionais. A Chalana Esperança foi o
primeiro projeto de conservação a doar para a essa iniciativa. 

Ainda em novembro, fizemos um encontro com os desenvolvedores do aplicativo “Do
pasto ao prato” que visa rastrear a origem de toda carne vendida no mundo. 

 Em agosto, novos focos de incêndios voltaram a aparecer no Pantanal. No dia 1 de
setembro, nossa equipe retornou ao Pantanal. A principal ação foi o auxílio no
combate ao fogo junto com as brigadas da SOS Pantanal e Panthera no Parque
Estadual Encontro das Águas. 

Ajudamos com suprimentos aos brigadistas, disponibilizamos nosso caminhão
“Nathalia” para a brigada do ICMBio, auxiliamos o GRAD com resgate de fauna,
possibilitamos apoio para hospedagem de brigadistas, além de doações de
medicamentos para as ações de resgate de fauna. 



P E S Q U I S A - A Ç Ã O
T R A N S - F O R M A Ç Ã O

M U L T I P L I C A Ç Ã O

Cursos de Educação
Ambiental online



CURSOS ONLINE IES

A noção de paradigma significa principio de

organização do pensamento, da ação e da

sociedade, ou seja, de todos os campos que

formam o ser humano. [...] (A mudança de

paradigma) é um processo longo,  acontece,

ao mesmo tempo, inconsciente,

subconsciente e consciente.  É o que cremos

e nele queremos participar! (Edgar Morin,

2020)

Diante da crise social e ecológica global

e das atuais condições de

insustentabilidade, complexidade e

incerteza precisamos repensar formas

de aprendizagem que gerem uma

mudança profunda no pensamento, nos

sentimentos e nas ações da nossa

sociedade com o mundo.

A Aprendizagem Transdisciplinar

Transformadora (ATT) aparece como

um caminho teórico-metodológico

capaz de nos guiar através da

regeneração da nossa prática

pedagógica, ao desenvolvimento de um

pensamento capaz de responder os

desafios da complexidade do mundo. 

Este é um processo que percorre as

dimensões que integram o

desenvolvimento do Ser (Cognitiva, 

Ecoformação
Transdisciplinar
Transformadora

Afetiva, Existencial, Empoderamento e

Ação) e os níveis de aprendizagem

profundo, na busca por uma

transformação na forma como

entendemos e nos relacionamos com o

mundo a nossa volta. 

O curso online ao vivo Construindo

Conexões por uma Ecoformação

Transdisciplinar Transformadora foi

desenhado e facilitado pela Dra.

Deisiane Delfino, pesquisadora da

Universitat Autònoma de Barcelona,

parceira do Instituto Espaço Silvestre,

com o objetivo de capacitar e formar 

 multiplicadores da Ecoformação no

Brasil e América Latina. 



Em 2021 foram realizadas 2 edições online do curso
ao vivo (julho e setembro), com 4 grupos diferentes,
interagindo com um total de 84 pessoas do Brasil e
Portugal.
Além disso, levamos a Ecoformação em forma de
palestras online para mais de 100 pessoas, em 3
eventos diferentes. Também, através das redes
sociais do IES, provocando reflexões sobre como ser
cidadãos mais conscientes e participativos. 

CURSOS ONLINE IES

Pesquisa-Ação-Formação

O curso de Ecoformação Transdisciplinar tem como
base científica a social-ecological learn theory
(Sterling, 2010) e a teoria do Antropoceno (Crutzen,
2002), fruto da pesquisa de pós doutorado da Dra.
Deisiane Delfino. O projeto piloto do curso foi
lançado em junho/2021 em parceria com o Instituto
Espaço Silvestre.

Conexão para a Multiplicação

Possui carga horária total de 12h, distribuídas em 4
encontros online via Google Meet e interação
contínua por grupo de whatsapp.
A metodologia consta de exposição teórica-
metodológica, acompanhada de trabalhos
interativos em grupos para construção coletiva do
conhecimento e troca de saberes.

Transformação



Depoimentos dos participantes
 

CURSOS ONLINE IES

"A combinação da exposição teórica com as
discussões em grupo fazem com que as aulas sejam
dinâmicas e nada cansativas. A troca com os colegas é
enriquecedora e interessantíssima. Aprendi muito
com os exemplos práticos vividos pela própria
facilitadora, sinto que se houvessem mais encontros, o
aprendizado seria ainda mais enriquecedor".

"O curso apresenta conceituação e definições
importantes, e por muitas vezes complexas, sobre a
educação ambiental, enquanto também aborda
questões práticas e a aplicação do conteúdo no dia a
dia e nas ações desenvolvidas por cada participante.
O melhor curso que já fiz na área, sem dúvidas".

"O curso trata de várias questões importantes para
nosso cotidiano. Ampliando nossa visão de mundo e
de pertencimento. Considero indispensável a todos
os educadores".

"A facilitadora nos ajudou muito, levantando
questionamentos acerca do tema e ampliando as
discussões. Muito atenciosa e objetiva, trouxe
reflexões importantes acerca da nossa função como
cidadãos responsáveis e ativos na defesa dessa
educação ambiental que é tão necessária nos dias
atuais".



C I Ê N C I A
T U R I S M O  S U S T E N T Á V E L

C O N S E R V A Ç Ã O  D A  N A T U R E Z A
 

Projeto Aves de Noronha



Está em nosso DNA tornar as pessoas parte do que fazemos,
colocá-las ali conosco em todas as etapas e dividir tudo que
alcançamos. Em 2021 alcançamos milhares de pessoas. Para saber
mais, acesse o QRcode.

CIÊNCIACIÊNCIA  
Aves usando pulseira

O anilhamento é uma técnica fundamental em
pesquisas de longa duração e no monitoramento
de aves. Em 2021, foram 212 aves anilhadas, 36
recapturadas e 246 capturadas. 

Ciclos de muda
A cocoruta segue o padrão de seu gênero, com
muda pré-formativa incompleta e excêntrica e o
sebito de Noronha com muda pré-formativa
parcial. Nenhuma evidência de pré-alterna. 

Biologia reprodutiva

47 ninhos encontrados das aves endêmicas. Doze
espécies de árvores foram utilizadas para fazer ninho
pelas aves endêmicas. A cocoruta utilizou 9 espécies,
e o sebito de Noronha utilizou 8. 

Aves usando mochila 
Com o apoio da Log Nature, colocamos um GPS para monitorar uma
Catraia (Fregata magnificens).  Em um mês a ave voou de Noronha ao
Suriname utilizando importantes áreas nesse percurso. 

Divulgação científica

O Projeto Aves de Noronha atua para que o Turismo em Fernando de Noronha seja
direcionado para fomentar a Conservação das aves marinhas do arquipélago. E que
ações sistêmicas de Conservação fomentem o Turismo, por meio de Pesquisa, Ciência
Cidadã, Educação Ambiental, Capacitação Profissional e Economia Local. Nossos
pilares são: Ciência, Turismo sustentável e conservação da natureza. 



TURISMO SUSTENTÁVELTURISMO SUSTENTÁVEL  

Afim de incentivar o turismo de observação de aves,
desenvolvemos uma série de produtos, entre livros,
adesivos, canecas e amigurumis. Para adquirir os
produtos acesse: www.avesdenoronha.com

Três cursos de capacitação para guiar grupos de
observadores de aves. Totalizando 38 alunos e 24h
de aulas teóricas e práticas para os guias de
turismo local de Noronha. 

Incentivo à observação de aves
Observamos o cenário da observação de aves mudar.
A ilha ganhou placas em trilhas estratégicas. Nas lojas
e balcão de compra do ingresso do parque ganharam
totens com os miniguias de distribuição gratuita. 

Prospecção de aves pelágicas
Saída de barco para busca de aves migratórias
vagantes no período de migração no Hemisfério
Sul. A bordo da embarcação, Fábio Olmos com a
nossa equipe, treinando e direcionando.  

Rotas de turismo
Nos reunimos com o gerente de promoção
internacional do turismo de natureza, Embratur, que
tem como missão formular, coordenar e executar a
Política Nacional do Turismo, para colocarmos
Noronha no Roteiro de turismo de OA  do Brasil.

Materiais e produtos

Cursos e capacitação 



CONSERVAÇÃO DA NATUREZACONSERVAÇÃO DA NATUREZA  

Reunião online do PAN das Aves Marinhas que ocorreu
em maio de 2021 com os representantes das
instituições colaboradoras. O Aves de Noronha, desde
2018 contribui com ações do PAN. 

Ensinar é uma troca de conhecimento, mas também de
vivências e experiência entre aqueles envolvidos. No
cenário ambiental, apaixonar-se é urgente. Aqui o foco é
trazer as aves para o imaginário diário da comunidade.

Educação ambiental 
Livros, jogos, máscaras temáticas para crianças sobre
as aves da ilha, atividades com pequenos grupos
(devido o COVID-19) foram algumas das nossas ações.
Para conferir nosso livro de colorir acesse o QRcode

Cursos internos
Buscamos cursos voltados para a capacitação interna
da equipe. Nosso parceiro OAMA, ministrou um curso
sobre anilhamento teórico de 4h. E o médico
veterinário Marcel Lucena ministrou o curso
"Primeiros socorros em aves" com duração de 2h.

Eventos 
No Dia Mundial da Limpeza das Águas, nós
compomos uma força tarefa de limpeza de praias
junto com dezenas de voluntários. Também
participamos do evento anual Onda Sustentável
ministrando palestras e saídas para observar aves.

PAN das Aves Marinhas 

Apaixonar é urgente



NOSSOS MAIS SINCEROS AGRADECIMENTOS AOS

PATROCINADORES E APOIADORES DE 2021

Instituto do Meio
Ambiente de SC

ZGAP/ Wilhelma Zoo
Parrot Society UK

Parrot Wildlife Foundation
Samir John Naji Foundation

 

Alcon Pet Food
Log Nature

Reino das Aves
Polícia Militar Ambiental

Biofaces



 Transparência 

Somos comprometidos com a transparência e todas as atividades e
dados financeiros são publicados anualmente e disponibilizados
através de nossos relatórios anuais. Também possuímos uma
governança comprometida com as práticas e com o bom uso dos
recursos à nós confiados.

Fundada em 1999 o Instituto Espaço Silvestre é uma pessoa jurídica
sem fins lucrativos, autônomo e é composto por uma Assembleia
Geral, órgão supremo na estrutura hierárquica.  Esta Assembleia é
formada pelos associados e membros dos conselhos e tem por
atribuições aprovar relatório de atividades e balanços bem como
eleger membros dos Conselhos Gestor, Fiscal e Consultivo. Também
tem a função de discutir sobre o plano estratégico e suas metas,
diretrizes e indicadores de desempenho, além de auxiliar no
desenvolvimento de programas de captação de recursos. 

O Conselho Gestor, tem como dever, implementar no dia-a-dia da
instituição as resoluções estabelecidas nas reuniões da Assembleia
Geral, do Conselho Fiscal e do Plano estratégico.

Por sua vez, o Conselho Fiscal é responsável por emitir pareceres
sobre os balanços enviados pelo Conselho Gestor, opinar sobre a
realização de operações financeiras e fiscalizar o cumprimento do
Estatuto da instituição.

Além destes instrumentos de gestão, todas as contas são auditadas
anualmente por uma auditoria externa e independente.



DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS 2021








