
 

 

 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 
    Projeto: Projeto Voar  

Proponente:  Instituto Waita 

Local:  Pedro Leopoldo/ Jaboticatubas- MG 

Responsável Técnico: Renata Fonseca 
 

No dia 29 de novembro a equipe do Semente, representada por Renata Fonseca, Paula 

Grandi e Nilton Ribeiro, realizaram uma visita de vistoria ao “Projeto Voar”, para verificar as ações que 

estão sendo realizadas para a reabilitação dos Papagaios Verdadeiros.  

 

Para a realização da visita, inicialmente foi analisado o plano de monitoramento, junto 

ao cronograma com os meses de execução de cada objetivo/atividade. 

A equipe Semente esteve presente para o evento criado pelo Instituto WAITA com 

objetivo de mostrar aos parceiros do projeto o recebimento dos papagaios-verdadeiros 

(Amazona aestiva) na área de soltura em Jaboticatubas/MG.  O evento ocorreu no dia 29 de 

novembro de 2022, as 14 horas na estrada para Bom Jardim, zona rural de Jaboticatubas.  



 

 

 

Foi apresentado pela equipe do Instituto WAITA os 25 papagaios-verdadeiros 

selecionado para soltura. Os indivíduos selecionados, passaram por um período de reabilitação 

por 5 meses em viveiros em uma área rural em São Leopoldo/MG, na qual a equipe do Semente 

já esteve presente para o acompanhamento das atividades.  

Os 25 papagaios foram transportados até o local através de voadeiras, onde ficarão por 

um período para posterior soltura. Após a chegada dos convidados ao evento, os participantes 

foram chamados para acompanhar a soltura dos animais em um viveiro construído para 

aclimatização de 2 meses ao qual, serão soltos no final de janeiro de 2023.  

 



 

 

 

O Viveiro foi dividido em duas partes, na qual tem o objetivo de manter 2 grupos 

isolados nesse período. O representante do IBAMA, foi convidado para abrir uma das voadeiras 

para os papagaios terem acesso ao viveiro, e a Renata Supervisora do Semente também foi 

convidada para abrir a outra voadeira. Após esse momento, os convidados tiveram a 

oportunidade de observar de perto os papagaios se habituarem ao novo lar temporário.  

 



 

 

 

 



 

 

 

Após a soltura dos papagaios-verdadeiros no viveiro, foi realizada uma apresentação do 

Projeto Voar, sendo chamado para compor a mesa os parceiros do projeto, como, integrante do 

Zoológico de Belo Horizonte, da Secretaria de Meio Ambiente e Supervisão de Pedagogia de 

Jaboticatubas, IBAMA e Semente.  

  

Os papagaios ficarão em aclimatização no viveiro para que possam se ambientar ao local 

de soltura por 2 meses. O local escolhido para soltura que receberão as aves foi escolhido em 

conjunto com especialistas do IBAMA e do IEF em conjunto com a equipe do WAITA para 

avaliação da área, sendo realizado o levantamento de fauna da região, e constatada a presença 

da espécie.  



 

 

 

Os papagaios-verdadeiros estão previstos para serem soltos no mês de janeiro de 2023 

na qual, será acompanhado pela equipe do Semente. 

 

 Ao final da visita conclui-se que o projeto está em andamento, e que as atividades estão                 

sendo realizadas conforme o previsto. 

Sem mais, 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2022. 

 


