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PRONTOS PARA
VOOS MAIS ALTOS

O ano de 2018 foi realmente transformador!  

Com recursos escassos, a criatividade acabou sendo a melhor aliada

para desenvolvimento de  novas estratégias de ação, o que nos

ajudou a organizar e melhorar o desempenho de nossa equipe.   

O programa de voluntariado, que em 2017 teve um excelente

resultado nos trabalhos de campo, foi estendido para a fase de

reabilitação e também foi destaque nas áreas administrativas e de

divulgação.  Foi uma excelente oportunidade para conhecermos

pessoas de todo o Brasil, muito engajadas, que agregaram

conhecimentos de áreas diversas e continuam comprometidas com a

causa mesmo depois do término do voluntariado, levando a

mensagem pela conservação do papagaio-de-peito-roxo cada vez

mais longe. 

Também iniciamos o programa de estágio não remunerado  para

estudantes das áreas ambientais a partir do 2º ano de graduação e

organizamos minicursos: estes programas  funcionam como uma

forma de compartilhar o conhecimento adquirido através do nosso

projeto, ajudando na capacitação destes profissionais.

Melhoramos também a atuação na captação de recursos, ampliando

as linhas de produtos licenciados e lançando o Clube dos Silvestres.

Com tanto aprendizado neste ano, sentimos que estamos prontos

para voos ainda mais altos e, quem sabe, poder ampliar ainda mais

nossa atuação em favor de nossa fauna em 2019!

 

 

L I G I A  J A H N
Presidente
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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  

Papagaio-de- peito-roxo



No Brasil e no mundo várias espécies correm

o risco de serem extintas, 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.

 

No total, 249 papagaios-de-peito-roxo já

passaram pela reabilitação para soltura.

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. O

processo de reabilitação envolve a coleta de

material genético e dados biométricos,

realização de exames clínicos e laboratoriais,

além de treinamentos comportamentais que

os preparam para a vida na natureza.

REVERTENDO A 
EXTINÇÃO

Em 2018 foram recebidos 23 papagaios-de-

peito-roxo de órgãos ambientais de Santa

Catarina e do criadouro Fazenda Cachoeira, de

Minas Gerais. 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.

Os resultados indicaram que todos testaram

negativo para as doenças citadas e com valores

dentro dos padrões normais para a espécie nos

exames clínicos e laboratoriais.  O recebimento

de aves de Minas Gerais ocorreu graças às

análises genéticas que demonstraram que os

papagaios-de-peito-roxo de outros estados não

têm diferença genética que os impeçam de

serem soltos em Santa Catarina, e contribuem

com variabilidade genética importante para

perpetuação da espécie a longo prazo em vida

livre. 

VIDA NOVA EM 2018



Um programa de enriquecimento
ambiental foi implementado desde a
quarentena.  Foram utilizados
enriquecimentos dos tipos físico,
alimentar, sensorial, social e ocupacional
para estimular os comportamentos
naturais da espécie. 
 
Durante o período de reprodução foram
oferecidos ninhos artificiais nos recintos,
para que os papagaios pudessem se
habituar ao ninho oferecido também em
campo. Foram observados entre 4 a 5
casais que apresentaram comportamentos
de corte e tentativas de cópula.
 
Por fim, foi realizada a avaliação
comportamental em relação aos
predadores, sendo que os papagaios foram
observados respondendo à eventual
presença de ameaças aéreas e terrestres 
que passaram próximas aos viveiros de
reabilitação. Não foi identificada a
necessidade de treinamento especifico.
 
Dos 100 papagaios-de-peito-roxo sob
nossos cuidados em 2018, 40 foram soltos.
Quatro animais vieram à óbito e 11 foram
encaminhados para criadouros e
zoológicos devido à pobre qualidade de
voo, enquanto 45 animais permaneceram
em reabilitação para a soltura de 2019.

A quarentena foi realizada em lotes de
aves, de acordo com a região ou
instituição de onde foram recebidas,
permitindo que as mesmas fossem
alojadas em viveiros onde pudessem se
locomover, buscar alimentos e interagir
socialmente com seu grupo. Após a
quarentena, foi iniciada a união dos lotes
de aves saudáveis em um único viveiro
para a reabilitação comportamental.
 
No mês de janeiro iniciamos os testes de
voo. Um grupo de 66 animais considerados
capazes de voar deu início ao treinamento
de voo e aversão a humanos no mês de
maio. Os animais que apresentaram
dificuldades foram sendo acompanhados
para verificar sua evolução. 
 
As aves receberam ração, mistura de
sementes, além de flores, frutos e folhas
da estação. Os itens foram ofertados em
locais estratégicos do recinto,
estimulando a busca e evitando o chão. Os
alimentos naturais foram inseridos
gradualmente. Suplementos alimentares
foram oferecidos aos indivíduos com
condições físicas desfavoráveis. Nenhum
papagaio demonstrou dificuldades no
reconhecimento e manipulação de
alimentos naturais.
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Pesquisa Científica

 

Mestrado e doutorado
 
Em 2018 recebemos alunas de mestrado e doutorado para

realizarem seus projetos de pesquisa durante o processo de 

 reabilitação dos papagaios-de-peito-roxo. Uma delas é a

Mariana Herminio Bressan Martins, que é formada em Ciências

Biológicas e cursa Pós-graduação (Mestrado) em Conservação

de Fauna pela Universidade Federal de São Carlos, em parceria

com a Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Mariana

realizou a pesquisa intitulada “O papel do enriquecimento

ambiental na preparação comportamental do papagaio-de-

peito-roxo (Amazona vinacea) para reintrodução no Parque

Nacional das Araucárias, SC”. Já a pesquisa de doutorado está

sendo realizado pela Jessica Roberts. Formada em Ciências

Ambientais, cursa pós-graduação (doutorado) na George Mason

University, Virgínia, EUA. Seu projeto no IES envolveu o estudo

do comportamento anti-predador de papagaios-de-peito-roxo

em cativeiro pré-soltura.

 

TESTANDO
METODOLOGIAS E
COLETANDO DADOS
DURANTE O
PROCESSO DE
REABILITAÇÃO.
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Em 2 de outubro, 40
papagaios foram
transportados da sede do
Instituto Espaço Silvestre e
alojados no viveiro de
ambientação no Parque
Nacional das Araucárias. As
aves rapidamente voltaram
a demonstrar seus
comportamentos normais
de alimentação, interações
interespecíficas e respostas
a estímulos externos, como
canto de aves silvestres,
comportamento de defesa e
alerta com a passagem de
aves de grande porte. O
viveiro foi parcialmente
aberto na manhã do dia 10
de outubro e vários
papagaios saíram em
seguida. O mesmo foi
fechado diariamente no final
da tarde e reaberto pela
manhã, permitindo que os
papagaios entrassem e
saíssem como desejassem,
até ser fechado
permanentemente no dia 22
de outubro, quando
nenhuma ave retornou. 

Três plataformas de
alimentação suplementar
e seis caixas-ninho foram
instaladas nas
proximidades do viveiro.
Foram observadas
diversas tentativas de
cópulas, porém nenhuma
caixa-ninho foi ocupada 
 durante a temporada
reprodutiva. Todas as
aves transportadas se
adaptaram ao local.
 
Nas primeiras semanas
após a soltura, o
monitoramento foi mais
intenso nas proximidades
do viveiro de
ambientação e das
plataformas de
alimentação suplementar,
onde eram realizadas
contagens diárias dos
indivíduos, além do
monitoramento por
radiotelemetria.
 
 

ESTRATÉGIA DE
MANEJO PÓS-SOLTURA
FOI BEM SUCEDIDA

Um momento marcante deste
ano foi o encontro dos
indivíduos soltos no ano de
2017 com os indivíduos desta
soltura de 2018.  Esse é um
resultado da estratégia
adotada em 2017 de
fidelização do sítio de soltura
através da manutenção das
plataformas de alimentação no
local. Ao ouvir os papagaios no
viveiro de ambientação, os
indivíduos que estavam
ocupando a área do Parque se
aproximaram do viveiro,
curiosos com o que estava
acontecendo. Após alguns dias,
os indivíduos de ambas as
solturas já estavam interagindo
se alimentando e sobrevoando
juntos na área do Parque.

SOLTURA

Os papagaios que obtêm
resultados satisfatórios nos
testes comportamentais e
veterinários — 153 até o
momento — são identificados
por rádio-colares, microchips e
anilhas cedidas pelo Centro
Nacional de Pesquisa para
Conservação de Aves
Silvestres. Eles são
transportados para o Parque
Nacional das Araucárias e
colocados em um viveiro. Após
um período de ambientação, a
soltura é realizada de maneira
branda até que voltem
definitivamente à floresta.
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Dos 40 papagaios soltos, oito receberam rádios-colares. Com o passar

dos dias, a área de monitoramento foi expandindo conforme os

papagaios foram explorando e conhecendo novas áreas do Parque e das

comunidades do entorno. A partir de então, foram realizados pontos de

observação em locais estratégicos em horários de maior atividade das

aves (no início da manhã e final da tarde) para registro dos papagaios,

além dos registros realizados por cidadãos-cientistas.

 

Antes de iniciar o processo de soltura, constatou-se a presença de

animais domésticos na área já indenizada do Parque Nacional das

Araucárias e medidas foram tomadas para que estes fossem retirados,

por oferecer riscos aos papagaios. Durante o monitoramento contínuo

pós-soltura dos papagaios, espécies de potenciais predadores terrestres

e aéreos nativos, como quati (Nasua nasua), gavião-carijó (Rupornis
magnirostris) e gavião-carrapateiro (Milvago chimachima), foram

registradas na área. 

 

Foram registrados cinco óbitos, sendo três por predação por animais

não identificados, em que foram encontradas apenas as carcaças das

aves; um por ferimento de causas desconhecidas; e um por ferimento

causado por ataque de cão doméstico. Nos dois últimos casos os

papagaios estavam fora da área do Parque. Um dos papagaios predados

era uma fêmea solta em 2017 e que estava sendo monitorada havia 1

ano e 2 meses.

 

 

Ciência Cidadã
 

Outra ferramenta 
 importante de

monitoramento são os
registros de papagaios-

de-peito-roxo feitos pela
comunidade que vive na

região do Parque
Nacional das

Araucárias. A população
é instruída a entrar em
contato com o Instituto

quando avistar um
papagaio. Ao chegar no

local e confirmar o
registro, a pessoa recebe

um certificado de
cidadão cientista por
contribuir com dados

importantes para o
monitoramento.
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VOLUNTÁRIOS E ESTÁGIARIOS

No ano de 2018 o Instituto manteve o programa de voluntariado
para a atividade de monitoramento em campo, ampliando para a

atividade de reabilitação na sede em Itajaí. Além disso, foi oferecida a
modalidade de estágio curricular não remunerado para estudantes

das áreas ambientais a partir do 2º ano de graduação. 
 

Para auxiliar nas atividades de monitoramento dos papagaios-de-
peito-roxo em campo, foram recebidos e treinados 12 voluntários de

diferentes regiões do Brasil. Já nas atividades de reabilitação em
cativeiro foram recebidos e treinados sete voluntários da região de
Itajaí-SC e duas estagiárias de Santa Catarina e Paraná, estudantes

da Univali e da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
 

Visando um maior envolvimento da comunidade, principalmente dos
dois municípios onde o Parque Nacional das Araucárias está

localizado, o Instituto criou, via WhatsApp, o grupo de voluntários da
região chamado “Voluntários dos Roxinhos”. O grupo já conta com

sete participantes que foram treinados e auxiliam a equipe nas
atividades de monitoramento em campo conforme sua

disponibilidade de tempo.

 



MOÇÃO APROVADA NO CONGRESSO
BRASILEIRO DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
O Instituto Espaço Silvestre teve a moção “Retirada de animais domésticos de área já

indenizada do Parque Nacional das Araucárias, SC” aprovada durante o IX CBUC-

Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Essa medida buscou a redução

das ameaças à fauna silvestre nativa, especialmente ao papagaio-de-peito-roxo

reintroduzido desde 2010 na Unidade de Conservação, como previsto no Plano de

Manejo da mesma.

REDE DE PROTEÇÃO
AO PAPAGAIO-DE-
PEITO-ROXO
Em 2018 foi mantido o funcionamento da

rede de proteção ao papagaio-de-peito-

roxo através do grupo do WhatsApp com

a participação de 10 membros do

Instituto Espaço Silvestre, IMA, ICMBio,

IBAMA, prefeituras de Ponte Serrada e

Passos Maia, Policia Militar Ambiental e

Policia Civil. Foram realizados encontros

presenciais entre membros em diferentes

ocasiões. Ao longo de sua existência, a

Rede de Proteção já auxiliou em mais de

20 ocorrências
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E D U C A Ç Ã O  A M B I E N T A L
D I V U L G A Ç Ã O  C I E N T Í F I C A  

Papagaio-de- peito-roxo



Em 2018 o Instituto ofereceu o minicurso

sobre 'Introdução a projetos de reintrodução

de aves na natureza', ministrado pela Dra.

Vanessa Kanaan. O primeiro minicurso foi em

Florianópolis, no dia 29 de agosto, e contou

com participantes do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (IBAMA). Logo após, no mês de

setembro, o minicurso foi oferecido pelo

Instituto em João Pessoa durante a

participação no  XXV Congresso Brasileiro de

Ornitologia,  em parceria com o Tiago

Filadelfo, do projeto de soltura experimental

da arara-azul-de-lear. No mês de dezembro o

minicurso foi em Blumenau, em parceria com

o Grupo de Estudos de Animais Selvagens

(GEAS) da Universidade Regional de

Blumenau (FURB).

MINICURSOS
O Instituto divulgou o projeto através

de mensagens e entrevistas em rádios

locais, como a “Nossa Rádio 100.7”, que

alcança uma população de cerca de

530.000 habitantes; a “Rádio Nambá

92.7”, com uma cobertura de cerca de

150.000 pessoas; e a “Rádio Ponte

104.9”. O website do Instituto

(www.espacosilvestre.org.br) é

atualizado mensalmente nas versões

Português e Inglês e recebeu mais de

53 mil acessos de 17 países. As redes

sociais facebook, instagram e twitter

(@espacosilvestre), além do YouTube

(www.youtube.com/c/InstitutoEspacoS

ilvestre), foram atualizadas e juntas

conquistaram aproximadamente

41.700 seguidores em 2018. Os

boletins informativos mensais foram

distribuídos nas versões Português  e

Inglês para um mailing list ativo de

19.300 pessoas.

WEB



Em abril participamos do Congresso da

Sociedade de Zoológicos e Aquários do

Brasil, que aconteceu em Brasília, e também

do Festival do Papagaio-charão e Papagaio-

de-peito-roxo, que ocorre anualmente em

Urupema-SC. Já em maio participamos do

Pint of Science Florianópolis-SC e do I

Encontro de Grupos de Estudo de Animais

Selvagens do Sul, que aconteceu em

Blumenau-SC. Em julho estivemos no I

Observa Balneário Camboriú-SC e também

no Congresso Brasileiro de Unidades de

Conservação, que ocorreu em Florianópolis-

SC. Também participamos do Congresso

Brasileiro de Ornitologia, que aconteceu em

João Pessoa-PB em setembro, do I Reavoar,

que ocorreu em Florianópolis-SC no mês de

outubro, e do II Observa Joinville-SC. Para

fechar o ano,  palestramos na Associação

Mico-leão-dourado, no Avistar Rio de

Janeiro-RJ e no Festival da Araponga, que

aconteceu na cidade de Santa Rosa de Lima-

SC, em novembro. 

APRESENTAÇÕES 

No dia 28 de julho a equipe do Instituto

Espaço Silvestre e as Amigas dos Roxinhos

participaram da inauguração do Portal

Turístico de Ponte Serrada, SC. O papagaio-

de-peito-roxo  e a araucária foram escolhidos

como tema do portal, que tem como objetivo

recepcionar visitantes, oferecer produtos

coloniais e artesanais e repassar

informações turísticas sobre o município rico

em belezas naturais e que abriga o Parque

Nacional das Araucárias.

PORTAL TURÍSTICO
DE PONTE SERRADA
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A exposição fotográfica itinerante 'De volta
à floresta', do Instituto Espaço Silvestre e
que conta a história do projeto de
reintrodução do papagaio-de-peito-roxo no
Parque Nacional das Araucárias, ficou
exposta ao público em vários locais durante
o ano de 2018, incluindo a sede do IBAMA e
o Shopping Iguatemi, em Florianópolis, e
durante a realização do  II Observa Joinville.
A exposição atingiu um público de mais de
170 mil pessoas.

EXPOSIÇÃO
FOTOGRÁFICA
ITINERANTE 



Gerando trabalho e renda
P A R A  M U L H E R E S  E  C O M U N I D A D E
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O grupo de mulheres conhecido como “Amigas dos

Roxinhos” continua produzindo e vendendo seus

produtos em feiras e eventos locais, como o “Primeiro

Fórum municipal de Cultura realizado em Passos Maia” e

no evento de “Comemoração do 27° aniversário do

Município de Passos Maia”.  O grupo também participou

do  Festival do papagaio-charão e do papagaio-de-peito-

roxo, em Urupema, com exposição e venda de diversos

produtos. Além disso, os produtos também foram

vendidos pela equipe do Instituto Espaço Silvestre em

eventos comparecidos ao longo do ano. Os produtos

continuam disponíveis no website do Instituto Espaço

Silvestre. 

 
o.

AMIGAS DOS
ROXINHOS



.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A captação através de editais e doações de

pessoas jurídicas continuam sendo a maior

fonte de recursos do Instituto Espaço

Silvestre. Nesse ano também captamos um

carro para uso no monitoramento das aves

em campo através de um edital de órgão

público.

 

No segundo semestre de 2018 o Instituto

contratou a empresa Dalltor para realizar a

estruturação e organizar o sistema de

captação e consequentemente aumentar

os recursos adquiridos. 

 

Também estabelecemos parcerias com

diversas marcas na produção de produtos

com temas do papagaio para venda em

nosso website e eventos. Uma das marcas

foi a Usthemp, que produz sapatos e

mochilas com materiais veganos e destina

parte do lucro das vendas para o projeto. 

 

A Yesbird também manteve a parceria com

a confecção de camisetas com a estampa

do papagaio-de-peito-roxo.

 

 

A Santacosta, uma marca de roupas do

litoral catarinense, lançou uma camiseta

com estampa de papagaio e parte da venda

foi doada ao IES.  Também tivemos como

parceiros a Banco Bicho e Raquel Gauer,

produzindo uma coleção de roupas

exclusivas, A Oficina de Girafas continuou

em nosso time de parceiros, criamos novas

cadernetas com estampas de papagaios,

assim como o Gramado Zoo na produção

de papagaios de pelúcia. As Amigas dos

Roxinhos passaram a doar uma

porcentagem das vendas para o projeto

também. 

 

Ainda para a captação, em agosto de 2018,

criamos o Clube Silvestre, para engajar

pessoas físicas como doadoras, O clube

oferece um certificado de membro e

recompensas de acordo com a categoria do

participante. Até o fim do ano atingimos 16

doadores que juntos somaram 715 reais de

doações ao mês.



ZGAP-FBP- SPS

POLITRADE LTDA 

PARROT WILDLIFE FOUNDATION

 

PROMOTORIA PÚBLICA DE PONTE SERRADA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE CONCÓRDIA
REINO DAS AVES
PARROT SOCIETY UK
PONTE SERRADA GERAÇÃO DE ENERGIA
BIOFACES
VALCREDI SICOOB 

REDE ATACADÃO
PARQUE DAS AVES

NOSSOS MAIS SINCEROS AGRADECIMENTOS AOS
PATROCINADORES E APOIADORES DE 2018
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

2018
































