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Semana de Estudos dos Psitacídeos Brasileiros 

A 4ª Semana de Estudos dos Psitacídeos Brasileiros, aconteceu entre os dias 

19 e 23 de abril, contando com 05 dias de apresentações, tendo cada dia um tema 

específico onde os palestrantes puderam abordar todas as nuances do seu trabalho, 

como as principais ameaças, quais são as ferramentas mais utilizadas para a 

preservação, quais são as ações de educação e comunicação que podem ser e/ou 

são realizadas para este trabalho, e sempre convergindo para o tema central desta 

edição do Webinário que foi Unidades de Conservação. Segue a programação nas 

imagens abaixo: 

 

Imagem 01 – Programação do 1º dia do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imagem 02 – Programação do 2º dia do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagem 03 – Programação do 3º dia do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 04 – Programação do 4º dia do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagem 05 – Programação do 5º dia do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestras  

A primeira palestra do primeiro dia do evento foi apresentada por Patrícia 

Serafini do CEMAVE/ICMBio, e teve foco principal em elucidar questões gerais 

sobre o que são os Planos de Ação Nacional (PANs) realizados pelo ICMBio e 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, e depois mais especificamente sobre o 

PAN dos Papagaios do Brasil, trazendo todas as nuances das ações realizadas por 

este PAN, as motivações para escolher os Papagaios e colocá-los em um único 

PAN e quais as espécies que estão inclusas aí. Ademais também mostrou alguns 

resultados passando pelo histórico de todos os ciclos do PAN. 

 

Imagem 06 – Apresentação da Patricia 



 

 

 

  



 

A segunda palestra do primeiro dia foi apresentada por Ângela Kuczach da 

Rede Pró-UC que discorreu sobre a situação atual das Unidades de Conservação 

no Brasil, depois conduziu importantes reflexões sobre as dificuldades e 

esperanças para o futuro da conservação da natureza no Brasil, além de fazer uma 

interessante interface entre as Unidades de Conservação e suas complexidades e 

os Psitacídeos. 

Imagem 07 – Apresentação da Ângela 

 

 

 

A terceira palestra do primeiro dia foi apresentada por Jaime Martinez da 

Projeto Charão, Associação Amigos do Meio Ambiente – AMA e Universidade de 

Passo Fundo – UPF, conduzindo um estudo de caso sobre a importância da criação 

de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs na conservação dos 

Psitacídeos e apresentando um exemplo prático disso, contextualizando com o 

cruzamento de informações sobre a biologia e ecologia dos Papagaios-Charões. 

Imagem 08 – Apresentação do Jaime 



 

 

A quarta e última palestra do primeiro dia foi ministrada por Priscila Gomes 

da RPPN Veracel da Veracel Celulose, que apresentou informações gerais sobre a 

RPPN e seus principais projetos ambientais como os que fornecem Educação 

Ambiental para a população do entorno, Educação Ambiental nas escolas, projetos 

de observação de aves, muito bem desenvolvidos, e monitoramento de fauna, 

sempre fazendo intermédio com a importância da UC para a conservação dos 

Papagaios. 

Imagem 09 – Apresentação da Priscila 

 

O segundo dia começou com palestra de Gláucia Seixas do Projeto 

Papagaio-Verdadeiro, versando sobre o histórico de pesquisas com o Papagaio-

Verdadeiro, desde a sua biologia até aspectos de ecologia e aspectos sócio-

culturais da relação seres humanos-papagaios. Também apresentou o Projeto e seu 

desenvolvimento ao longo do tempo bem como seus principais resultados. Por fim 



 

trabalhou bastante a questão do tráfico de animais silvestres que é a principal 

ameaça ao A. aestiva. 

Imagem 10 – Apresentação da Gláucia 

 

A segunda palestra do segundo dia foi conduzida por Cristina Yumi Miyaki 

do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo – USP, que discorreu 

sobre a importância e principais utilidades dos estudos genéticos para a 

conservação dos Psitacídeos, se valendo de um exemplo prático onde a genética e 

todos os seus aspectos pôde influir na decisão sobre a penalidade à um traficante 

de animais silvestres. 

Imagem 11 – Apresentação da Cristina 

 

 

A terceira palestra do segundo dia foi apresentada por Eunice L. C. de Souza 

do IBAMA do Paraná, que falou sobre o tráfico de animais silvestres de modo 

mais aprofundado, abordando todas as motivações, as fases e os principais atores 

do tráfico. Também apresentando exemplos práticos de toda a problemática do 



 

combate ao tráfico, explicando como as redes sociais tornaram ainda mais 

complexo esse trabalho e todos os aspectos da legislação pertinente.   

Imagem 12 – Apresentação da Eunice 

 

A quarta e última palestra do segundo dia foi conduzida por Tânia Raso da 

Universidade de São Paulo – USP, que construiu sua apresentação com base na 

Saúde dos Psitacídeos/Papagaios, abordando aspectos como perda de habitat e 

invasão urbana, alterações climáticas, translocações e solturas, disseminação de 

patógenos e transporte legal/ilegal. E como todos esses aspectos podem favorecer 

os vetores de doenças e causar males que podem acometer os papagaios no ninho 

e/ou indivíduos já adultos.   

Imagem 13 – Apresentação da Tânia 

 

A primeira palestra do terceiro dia do evento foi apresentada por Érica 

Pacífico do Museu da Universidade de São Paulo – USP, que apresentou um estudo 

de caso sobre as pesquisas com a conservação da Arara-Azul-de-Lear, mais 



 

especificamente sobre os experimentos com técnicas de marcação externa, também 

abordando aspectos gerais sobre a espécie.  

Imagem 14 – Apresentação da Erica 

 

 

A segunda palestra do terceiro dia foi apresentada por Kátia Ferraz da 

International Union for Conservation of Nature – IUCN e da USP, que versou 

sobre as Ferramentas para Conservação de Espécies Ameaçadas, também fez breve 

introdução sobre o que é a IUCN, seus desmembramentos, sua importância e 

atuação. 

Imagem 15 – Apresentação da Kátia 

 

A terceira palestra do terceiro dia foi apresentada por Yara Barros também 

da International Union for Conservation of Nature – IUCN e do Projeto Onças do 

Iguaçu, que conduziu sua palestra sobre o tema Planejamento para a Conservação, 

fornecendo as principais ferramentas para este planejamento, fazendo interface 



 

com os estudos de psitacídeos e apresentando resultados práticos de seus 

trabalhos..  

Imagem 16 – Apresentação da Yara 

 

A quarta e última palestra do terceiro dia foi conduzida por Solange Latenek 

da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem – SPVS, que fundamentou sua 

apresentação em Iniciativas de Educação para Conservação da Natureza nos 

projetos com psitacídeos. Apresentando um panorama geral sobre a conservação 

da natureza, suas principais ameaças, e possíveis soluções baseadas na Educação 

Ambiental. 

Imagem 17 – Apresentação da Solange 

 

A primeira palestra do quarto dia de evento foi apresentada por Nêmora 

Pauletti Prestes do Projeto do Papagaio-Charão e Associação Amigos do Meio 

Ambiente – AMA, que versou informações gerais sobre o projeto como histórico, 



 

resultados, áreas de atuação, entre outros. Também abordou o assunto da melhoria 

de habitats com a utilização de caixas-ninho fornecendo detalhes e as principais 

técnicas para uso deste método. 

Imagem 18 – Apresentação da Nêmora 

 

A segunda palestra do quarto dia foi conduzida por Elenise Sipinski da 

Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem – SPVS, que apresentou seu trabalho 

sobre o Projeto de Conservação do Papagaio-de-Cara-Roxa mostrando 

informações gerais sobre o projeto como histórico, áreas de atuação, resultado ao 

longo do tempo, biologia e ecologia da espécie e técnicas de melhorias de habitat. 

Imagem 19 – Apresentação da Elenise 

 

A terceira palestra do quarto dia de evento foi apresentada por Neiva 

Guedes do Instituto Arara-Azul, que discorreu sobre ninhos artificiais para as 

Araras-Azuis, suas complexidades, seus resultados, seus efeitos diretos e indiretos 

no ambiente. Também abordou as Araras-Canindé no contexto do projeto arara 



 

urbanas, falando sobre os experimentos com caixas-ninho na cidade de Campo 

Grande-MS. 

Imagem 20 – Apresentação da Neiva 

 

 

A quarta e última palestra do quarto dia de evento foi apresentada por Fábio 

Nunes da AQUASIS e Projeto do Periquito-de-Cara-Suja, que mostrou um 

panorama geral sobre a espécie e o projeto. Apresentando interessantíssimos dados 

históricos sobre aspectos culturais da espécie, e depois discorreu informações 

gerais sobre o projeto como histórico, resultados, principais esforços para a 

conservação e biologia e ecologia da espécie. 

Imagem 21 – Apresentação do Fábio 

 

A primeira palestra do quinto e último dia de evento foi apresentada por 

Melissa Côrrea do Parque das Aves, que abordou o assunto da Comunicação para 

a Conservação dentro do contexto deste zoológico, apresentou também 



 

informações gerais sobre o parque e metodologias utilizadas nos sistemas de 

comunicação do parque das aves. 

Imagem 22 – Apresentação da Melissa 

 

 

A segunda palestra do quinto dia de evento foi realizada por Marina Cioato 

da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem – SPVS, que versou informações 

gerais sobre o Programa Papagaios do Brasil como planejamento do projeto, 

histórico, resultados e as principais problemáticas envolvidas. Também apresentou 

um histórico das ações do programa como organização dos eventos do programa e 

a produção de materiais de educação ambiental. 

Imagem 23 – Apresentação da Marina 

 

A terceira palestra do último dia de evento foi apresentada por Gabriel 

Marchi da Grande Reserva da Mata Atlântica, que falou sobre documentários de 

natureza, explicando todas as nuances durante o planejamento e produção dos 



 

documentários, abordando os principais conceitos concernentes e fornecendo dicas 

de filmagem também. Tudo isso com a finalidade de mostrar a importância da 

comunicação para a Conservação da Natureza. 

Imagem 24 – Apresentação do Gabriel 

 

 

A quarta e última palestra do quinto e último dia de evento foi conduzida 

por Ricardo Zig Koch, que versou sobre a importância da fotografia na 

comunicação para a conservação da natureza, utilizando conceituações técnicas e 

filosóficas para fundamentar sua apresentação. Além disso, utilizou exemplos 

práticos com a mostra de suas fotografias e elucubrando sobre cada uma delas. 

Imagem 25 – Apresentação do Zig 

 

 

Por fim, confira algumas capturas de tela do evento na sequência:  



 

Imagem 26 – Exemplo de Tela apresentada pela ferramenta Youtube Studio 

 

Imagem 27 – Rodada de Perguntas no primeiro dia de evento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagem 28 – Rodada de perguntas no último dia de evento 

 

Imagem 29 – Participantes do segundo dia de evento 

 

 

 

 

  



 

Imagem 30 - Exemplo de visualização dos espectadores da palestra 

  

 

Imagem 31 - Exemplo de visualização da palestra através do Youtube Studio 

  

 

  



 

Imagem 32 – Exemplo de participação da moderadora nas palestras 

 

Imagem 13 – Exemplo de participação da moderadora nas palestras 

 

 

  



 

Imagem 33 – Palestra do penúltimo dia de evento 

 

 

 

Imagem 34 – Palestra do último dia de evento 

 


