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Em diversos países as espécies ame-
açadas de extinção são foco de esforços 
para sua recuperação por meio de legis-
lação em nível nacional (Bottrill et al. 
2011). No Brasil, após a publicação da 
Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007 
(Brasil 2007), a conservação de espécies 
ameaçadas passou a ser competência do 
Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio). Os Planos 
de Ação Nacionais para Conservação das 
Espécies Ameaçadas de Extinção (PAN), 
instrumentos do Programa Nacional de 
Conservação de Espécies Ameaçadas de 
Extinção - Pró-espécies (MMA 2014), 
fazem parte das ferramentas definidas para a conservação de es-
pécies ameaçadas. Os PAN estabelecem ações in situ e ex situ 
para conservação e recuperação das espécies em risco de ex-
tinção, segundo os princípios estabelecidos pela Portaria MMA 
nº 43, de 31 de janeiro de 2014 (MMA 2014) e do Decreto nº 
7.515, de 08 de julho de 2011 (Brasil 2011a). Nesse contexto, o 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres 
(CEMAVE) coordena a elaboração, implementação, monitoria 
e revisão dos PAN no âmbito da avifauna (ICMBio 2009). O 
CEMAVE desempenha essa atribuição adotando como base 
a Instrução Normativa ICMBio nº 25, de 12 de abril de 2012 
(ICMBio 2012a), além do “planejamento estratégico para a con-
servação de espécies” da IUCN (IUCN/Species Survival Com-
mission 2008) e dos Padrões Abertos para a Prática de Conser-
vação (CMP 2007).

Os PAN são instrumentos de gestão construídos de forma par-
ticipativa, ordenando as ações que visam à conservação de se-
res vivos e ambientes naturais, com um objetivo geral definido 
em escala temporal (ICMBio 2012a). São elaborados por meio 
de um planejamento tático que propõe eliminar, neutralizar ou 
reduzir as ameaças que põem em risco de extinção as espécies 
da fauna, flora e o patrimônio espeleológico. São premissas dos 
planos de ação o envolvimento de diversos atores, o cultivo de 
alianças, a documentação das decisões e os ajustes necessários, 

resultando em um processo participativo e transparente. Por 
ser um processo complexo e oneroso, optou-se no Brasil pela 
simplificação dos modelos adotados internacionalmente, pre-
servando o manejo adaptativo, com monitoramento frequente e 
inclusão dos ajustes necessários.

Os PAN, em geral, possuem duas partes principais: a primei-
ra contempla a revisão dos taxa, com informações biológicas 
e sistemáticas, estado de conservação (internacional, nacional, 
estadual e CITES), incluindo observações recentes, padrões de 
distribuição, populações importantes, tendências populacionais, 
ameaças, além da sua importância socioeconômica e cultural; 
a segunda envolve a matriz de planejamento, que é uma con-
solidação do objetivo geral, objetivos específicos e ações, além 
da documentação de todo o processo de planejamento realizado 
nas oficinas de planejamento participativo (ICMBio 2012a).

O Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios 
da Mata Atlântica (PAN Papagaios) foi elaborado com a finali-
dade de identificar os principais fatores de ameaça constantes 
aos psitacídeos de Mata Atlântica e propor uma série de medi-
das de conservação a ser implementada em diversas áreas temá-
ticas (Schunck et al. 2011). Inclui quatro espécies de psitacíde-
os endêmicos da Mata Atlântica e considerados ameaçados de 
extinção: o papagaio-de-peito-roxo, Amazona vinacea (Kuhl, 
1820), o papagaio-charão, A. pretrei (Temminck, 1830), o papa-
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Figura 1. Painel de gestão geral das 114 ações avaliadas durante a oficina de monitoria do 
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica, em 2012.
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gaio-de-cara-roxa, A. brasiliensis (Linnaeus, 1758) e o chauá, A. 
rhodocorytha (Salvadori, 1890). O PAN Papagaios ainda abran-
ge o papagaio-verdadeiro, A. aestiva (Linnaeus, 1758), espécie 
de interesse especial que, apesar de não integrar a Lista Nacio-
nal das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção 
(MMA 2003), é alvo frequente do tráfico de animais silvestres e 
ações relativas à sua proteção também são necessárias. 

O PAN Papagaios foi elaborado ao longo de três oficinas 
realizadas em 2007 e 2008, sob coordenação do Ibama, e em 
2010, sob coordenação do ICMBio/CEMAVE, e contou com 
contribuições de 59 representantes de 36 instituições. Ao fim da 
última oficina, os participantes pactuaram uma matriz de pla-
nejamento composta por 114 ações divididas em sete objetivos 
específicos: 1. Redução e reversão da perda e fragmentação do 
hábitat das espécies; 2. Redução do abate, captura e comércio 
ilegal de espécimes das espécies; 3. Ampliação do conhecimen-
to científico sobre as espécies; 4. Adequação das práticas de ma-
nejo ex situ das espécies; 5. Redução das solturas inadequadas; 
6. Agregação de novos colaboradores e identificação de finan-
ciadores para a implementação deste Plano; 7. Ampliação do 
envolvimento da sociedade na conservação das espécies-alvo 
do Plano. A matriz ainda continha recomendações para A. aesti-
va, e estava norteada sob o objetivo geral: “Garantir a integrida-
de genética e demográfica das populações naturais das espécies 
contempladas no PAN Papagaios, por meio da ampliação do 
conhecimento científico, da redução da perda de hábitat e da 
retirada de espécimes da natureza, nos próximos cinco anos”.

A primeira monitoria do PAN Papagaios, realizada pelo 
Grupo Assessor (ICMBio 2012b), ocorreu entre os dias 29 e 
30 de março de 2012, com o objetivo de realizar um acom-
panhamento processual e sistemático da implementação das 
ações, que é determinada pela obtenção de seus respectivos 

produtos. Além da identificação dos resultados obtidos, fo-
ram propostas mudanças necessárias para o alcance dos ob-
jetivos específicos e geral no tempo determinado, com o au-
xílio da matriz de monitoria e do painel de gestão.

Levando em consideração a importância do manejo adap-
tativo, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o PAN Pa-
pagaios desde sua elaboração até a monitoria realizada em 
2012 e discutir sua relevância para a conservação das espé-
cies-alvo desse instrumento formal do Estado brasileiro.

Material e Métodos
Como ponto de partida, a matriz de monitoria do PAN Papa-

gaios foi utilizada para avaliar o conjunto de ações. Também 
foram avaliadas as ações de acordo com as áreas temáticas, 
os objetivos específicos e as instituições articuladoras (Tabe-
la 1). As áreas temáticas consideradas foram: licenciamento; 
área de preservação permanente (APP) e reserva legal (RL); 
Unidade de Conservação (UC) e corredores; conflito com 
índios e reforma agrária; zoneamento econômico/ecológico; 
recuperação de áreas; extrativismo; certificação ambiental; 
educação e orientação; pesquisa para manejo; fiscalização; 
política internacional; política pública; pesquisas em gené-
tica; mapeamento; áreas prioritárias; biologia reprodutiva e 
alimentar; análises quantitativas; fragmentação; saúde; pre-
dadores; bioacústica; estrutura e dinâmica populacional; ma-
nejo em cativeiro/soltura; captação de recurso; geração de 
renda. 

Para avaliar o estado de implementação das ações, de acor-
do com os produtos obtidos até a monitoria, primeiramen-
te foram consideradas cinco categorias: 1. ação com início 
planejado posterior à monitoria; 2. ação não concluída ou 
não iniciada; 3. ação em andamento com problemas; 4. ação 

Figura 2. Número de ações incluídas em diferentes áreas temáticas no Plano de 
Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica, em 2012. 
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em andamento conforme previsto; 5. ação concluída. Poste-
riormente as cinco categorias foram agrupadas em três: ação 
programada para depois da monitoria – não iniciada (1); ação 
não iniciada ou com problemas de execução (2 e 3); ação 
com andamento conforme programado ou concluída (4 e 5). 
A redução de categorias foi adotada para facilitar as avalia-
ções dentro das áreas temáticas e dos objetivos específicos 
em nível de eficácia ao verificar o andamento das ações e os 
resultados alcançados (Chiavenato 1994).

Resultados
No painel de gestão do PAN Papagaios (Figura 1) menos 

de 30,0% das ações do Plano estavam em andamento exata-
mente conforme o planejado. Observou-se que a maior parte 
das ações elaboradas para o PAN Papagaios não foi imple-
mentada ou estava com problemas de execução.

Dividindo-se as ações do PAN por áreas temáticas obser-
vou-se que 17,5% delas estavam relacionadas às UC’s e cor-
redores (criação e/ou implementação), 9,6% com educação e 
orientação da população, 9,6% com fiscalização e 7,0% com 
a recuperação de áreas degradadas (Figura 2). Das 20 ações 
planejadas vinculadas à temática UC e corredores, 17 esta-
vam com problemas de implementação, constituindo 20,0% 
das ações não implementadas no plano, enquanto 63,6% de 
11 ações ligadas à educação e orientação da população não 
foram implementadas. Das 11 ações de fiscalização, 63,6% 
foram implementadas, assim como 62,5% relacionadas à re-
cuperação de áreas.

Ao se agrupar as ações em três categorias para cada objetivo 
específico, os gargalos foram identificados (Figura 3). Obser-
vou-se que as ações relacionadas aos objetivos específicos 1, 3 e 
7 devem receber maiores esforços em sua execução, pois 63,8% 
das ações relacionadas à perda de hábitat, 62,1% das ações atre-
ladas ao incremento de conhecimento científico e 77,8% das 
ações que tratam do envolvimento da sociedade na conservação 
das espécies-alvo do PAN Papagaios estavam com problemas 

na implementação. Em contrapartida, 
o objetivo referente à retirada ilegal de 
espécimes da natureza (OE 2) continha 
58,3% de ações implementadas de acordo 
com o planejado. 

Dentre as 114 ações do PAN Papa-
gaios, a maioria estava sob a articula-
ção do ICMBio (N=37), pesquisado-
res (N=35), OEMAs (N=21) e Ibama 
(N=12), seguidas pela Polícia Federal 
(N=4), criadouros (N=2), Polícia Mi-
litar (N=2) e zoológicos (N=1) (Tabe-
la 1). Dentre as ações articuladas pelo 
ICMBio, 73,0% estavam com proble-
mas de implementação (Figura 4) e, 
dessas, seis estavam relacionadas às 
UC’s. Os pesquisadores foram os prin-
cipais responsáveis pela implementação 
de ações do plano de ação (Figura 4).

Discussão
O PAN Papagaios é um plano experimental, pois represen-

ta a transição entre os planos coordenados pelo Ibama e o 
modelo atualmente adotado pelo ICMBio. O descumprimen-
to nos prazos de execução de acordo com o planejamento 
refletiu a complexidade das ações pactuadas no processo de 
elaboração desse plano. Na primeira monitoria foi verificado 
que o PAN Papagaios relacionava ações genéricas e muitas 
vezes fora da esfera de competência dos participantes, como 
a demanda para que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
recomende que instituições públicas e privadas condicionem 
seus financiamentos às propriedades regularizadas, com a 
averbação das áreas de RL e APP. Também foi observada a 
inconsistência na relação Ação x Produto. Existiam ações 
cujo texto se limitava a fazer recomendações ou estimular 
a articulação entre diferentes instituições, entretanto os pro-
dutos almejados estavam além de documentos ou ofícios en-
caminhados, o que seria obtido na implementação da ação 
proposta. Esses fatores indicam uma possível ausência de 
maturidade no planejamento do plano, o que afetou sua efi-
cácia para o alcance dos objetivos. 

Após a readequação do plano durante a monitoria, 97 ações 
foram consideradas prioritárias. Mesmo com a redução de 
ações, o elevado número ainda dificulta sua execução, pois 
requer grande quantidade de articuladores e colaboradores. 

A fragmentação e a consequente perda de hábitat consti-
tuem as principais ameaças para as aves brasileiras, sendo 
as causas de 90% das espécies inseridas em listas vermelhas 
(Marini & Garcia 2005). A Mata Atlântica, domínio que 
responde às consequências de uma fragmentação particu-
larmente severa, abriga inúmeras espécies endêmicas, como 
os papagaios ameaçados da Mata Atlântica, os quais estão 
muito vulneráveis por habitarem um local com histórico de 
perturbação antigo e constante redução de hábitat (Collar & 
Juniper 1992). Diante desse cenário, o PAN Papagaios pro-
pôs reduzir e reverter a fragmentação do hábitat. 

Figura 3. Estado de implementação das ações do Plano de Ação Nacional para a 
Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica em cada objetivo específico (OE), em 2012.
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Tendo em vista que a redução do há-
bitat é uma das principais causas de 
mudanças no estado de conservação 
de espécies no Brasil (Paglia & Fon-
seca 2009), a preservação de locais-
-chave para os psitacídeos ameaçados 
deve ser o objetivo primordial para sua 
conservação (Collar 1996) e as ações 
relacionadas ao tema deverão ser foco 
de maiores esforços, visto sua dificul-
dade de implementação. A execução 
de ações que priorizam a criação e a 
implementação de UC, mitigação de 
impactos de empreendimentos licen-
ciáveis, manutenção e recuperação 
de APP, dentre outras áreas temáticas 
relacionadas no primeiro objetivo do 
plano, são reconhecidas pela comu-
nidade científica e pelos órgãos go-
vernamentais. Entretanto, sua imple-
mentação muitas vezes é dependente 
de interesses dissociados de razões 
científicas, norteado por decisões com 
caráter político (Olmos 2005). Olmos 
(2005) apontou a cobertura insuficiente 
por UC´s na Mata Atlântica, a criação de UC´s dissociadas 
de representatividade de espécies ameaçadas e em categorias 
de uso sustentável em detrimento à proteção integral como 
parte da política governamental atual, que prioriza a expan-
são agropecuária, a construção de hidrelétricas, a exploração 
madeireira e os projetos de reforma agrária, deturpando a 
efetiva conservação da biodiversidade. As ações de criação 
e implementação de UC’s, amplamente incluídas no plano, 
foram pouco implementadas, visto a baixa prioridade muni-
cipal, estadual e federal na criação de UC’s. Possivelmente a 
priorização de áreas dentro da abrangência das espécies-alvo 
do plano e a articulação dos gestores para a implementação 
dessas ações possam direcionar o PAN Papagaios para o 
cumprimento de seus objetivos.

O aumento do conhecimento científico, outro objetivo 
que enfrentou problemas em sua execução, também é ca-
paz de direcionar mudanças no estado de conservação de 
espécies (Paglia & Fonseca 2009). Pesquisas científicas 
podem prover embasamento para ações de conservação e 
de gestão da biodiversidade, ao oferecer ferramentas te-
óricas e analíticas na identificação concreta das ameaças 
(Lima et al. 2010). Apesar de informações sobre biologia 
e ecologia de espécies de aves brasileiras estarem suma-
rizadas em Sick (1997), informações básicas de diversas 
espécies ainda são insuficientes ou inexistentes (Marini 
& Garcia 2005), até mesmo para direcionar ações de con-
servação.

O PAN Papagaios objetivou preencher lacunas de co-
nhecimento das espécies-alvo. Entretanto, encontrou difi-
culdades na obtenção de recursos humanos e financeiros 
para este fim, visto que em 2011 foi previsto um custo 

de R$ 4.300.000,00 para a execução de todas as ações li-
gadas à pesquisa, de acordo com os valores incluídos na 
matriz de planejamento publicada no livro PAN Papa-
gaios (Schunck et al. 2011). Para a implementação dessas 
ações, é necessário atentar para os editais de instituições 
de fomento que incluem pesquisa e recuperação de hábi-
tat, os quais têm priorizado a implementação de planos de 
ação para espécies ameaçadas. Pelo menos dois projetos 
de conservação foram financiados em edital aberto para 
a implementação de PAN. Entretanto, deve-se considerar 
que as iniciativas já estavam em andamento, pois muitos 
projetos de conservação estão sendo implementados há 
mais de 10 anos por organizações não governamentais, 
como o Projeto de Conservação do Papagaio-de-cara-roxa 
e o Projeto Charão. Conroy et al. (2011) enfatizaram que 
a maioria dos estudos de campo e monitoramento falham 
em entender os sistemas naturais e guiar a tomada de 
decisão. Segundo eles, pesquisas puramente descritivas 
ou investigativas possuem pouca implicação no manejo 
e na conservação de espécies e áreas. Os pesquisado-
res propuseram, portanto, a aplicação efetiva da infor-
mação na tomada de decisão, norteada por predições 
de impacto baseada na teoria ecológica e delineamento 
que permita comparar manejos específicos e modelos 
hierárquicos e dinâmicos. Pesquisas devem subsidiar 
as decisões políticas tomadas com diferentes valores e 
percepções sobre o ambiente e sua conservação (Lima 
et al. 2010). No entanto, muitas vezes as ações de pes-
quisa eleitas como prioritárias em planos de ação são 
reflexo das linhas de pesquisa em andamento dos pes-
quisadores participantes das oficinas de planejamento. 

Figura 4. Estado de implementação das ações do Plano de Ação Nacional para a Conservação 
dos Papagaios da Mata Atlântica de acordo com a instituição articuladora, em 2012.
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Torna-se necessário refletir quais são as pesquisas que 
realmente trarão respostas para auxiliar na conservação 
de espécies ameaçadas. 

A família Psittacidae possui o maior número de espécies 
ameaçadas quando comparada a quaisquer outras famílias 
de aves (Collar & Juniper 1992). Além das ameaças usuais 
às quais as espécies estão sujeitas, como a perda, frag-
mentação e degradação de hábitats, os psitacídeos ainda 
sofrem com a exploração humana direta: a caça para ali-
mentação e o uso de penas e, principalmente, o comércio 
ilegal de animais de estimação (Collar & Juniper 1992). 
A redução dessa prática é bastante desejada, entretanto 
dificultosa por se tratar de uma atividade amplamente 
disseminada na sociedade, facilitada pelas dificuldades 
de fiscalização (Schunck et al. 2011). Para minimizar as 
ameaças é necessária a aplicação de leis severas tanto nos 
países de origem quanto nos de destino alvos do tráfico 
de animais (Marini & Garcia 2005), associada a um tra-
balho de educação ambiental e envolvimento da popula-
ção com a causa conservacionista (Schunck et al. 2011). 
Iniciativas atreladas à redução da retirada de espécimes 
da natureza foram contempladas no PAN Papagaios e es-
tão sendo executadas com o auxílio da Polícia Federal, 
Militar e Ibama. Ações relacionadas às operações de fis-
calização bem como a gestão para acordo de cooperação 
internacional sobre o tráfico de animais silvestres entre a 
Polícia Federal do Brasil e os governos de fronteira es-
tão sendo implementadas com sucesso, de acordo com a 
monitoria do PAN Papagaios. Entretanto, cabe ressaltar 
que a atual lei de crimes ambientais em consonância com 
a legislação brasileira favorece a impunidade dos infra-
tores. Recentemente a publicação da Resolução CONA-
MA n° 457, de 25 de junho de 2013 regulamentou a posse 
de animais silvestres apreendidos por meio de Termo de 
Guarda ou de Depósito de Animal Silvestre (CONAMA 
2013). O documento expôs a deficitária gestão de fauna 
do país e legalizou os animais adquiridos de forma ilícita, 
o que poderá favorecer o aumento da prática do tráfico 
de animais silvestres. Essa resolução pode inviabilizar a 
aplicação da Instrução Normativa Ibama n° 169, de 20 de 
fevereiro de 2008 (Ibama 2008), pois abriu a possibilidade 
de cadastramento em órgão ambiental de pessoas físicas 
para a manutenção de até dez animais de acordo com o 
interesse do solicitante. Além disso, um fator complicador 
que gera fragilidade nos processos relacionados é o atual 
período de transição vivenciado na maioria dos estados 
brasileiros em relação à competência de gestão e fiscaliza-
ção da fauna mantida em cativeiro. A fragilidade é motiva-
da pela implementação da Lei Complementar nº 140, de 8 
de dezembro de 2011, que fixa normas para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 
competência comum relativas à proteção e à preservação 
da fauna, entre outras deliberações (Brasil 2011b).

De forma geral, o objeto central dos planos de ação é me-
lhorar o estado de conservação das espécies ou ao menos ga-

rantir certa estabilidade em relação as suas ameaças (Bottrill 
et al. 2011). Apesar desse instrumento ser utilizado histori-
camente em diversos países, sua melhoria e amadurecimen-
to são contínuos e as suas limitações e potencialidades são 
frequentemente revistas. Na Austrália, os planos de ação não 
tiveram impactos positivos no estado de conservação das es-
pécies contempladas (Bottrill et al. 2011, Watson et al. 2011). 
Bottrill et al. (2011) ainda remeteram a melhoria no estado 
de conservação de espécies contempladas em planos de ação 
ao aumento de conhecimento científico, devido ao incremen-
to nos esforços de pesquisa, e não pelo direcionamento das 
ações de conservação incluídas em planos de ação. No Brasil 
o quadro não parece ser diferente, pois 25% das aves apre-
sentaram decréscimo em sua categoria de ameaça decorrente 
do incremento científico, a partir de revisões taxonômicas ou 
aumento da distribuição geográfica conhecida, ao invés de 
mudanças associadas à redução de suas ameaças (Paglia & 
Fonseca 2009). Mesmo com as dificuldades em refutar ou 
afirmar a efetividade dos planos de ação, sem dúvida algu-
mas espécies estariam em piores situações na ausência desses 
(Bottrill et al. 2011). Embora nem todas as espécies possam 
melhorar seu estado de conservação (Redford et al. 2011), a 
implementação das ações presentes nos planos propicia o al-
cance de objetivos que dificilmente seriam estabelecidos por 
si só. Ressalta-se que os PAN não são as únicas estratégias a 
serem utilizadas para a conservação da biodiversidade. Essas 
estratégias são complementares àquelas baseadas na manu-
tenção dos processos ecológicos, como a criação e implan-
tação de UC’s e áreas protegidas, declaração de Hotspots, 
Important Bird Areas, Conservation Action Planning, dentre 
outras (IUCN/Species Survival Commission 2008).

Para muitas espécies ameaçadas a única maneira de evitar 
a extinção é através dos investimentos em longo prazo. O 
direcionamento desses investimentos pode ser mais eficaz 
quando planejado multilateralmente, ao envolver não apenas 
um ou dois atores, mas diversos segmentos do governo, or-
ganizações não governamentais, especialistas em conserva-
ção de espécies ou ambientes, representantes de comunida-
des locais ou autoridades locais, setor privado, entre outros. 
O caráter inclusivo e participativo, além de representar um 
esforço integrado, priorizando as estratégias de conserva-
ção, eleva a possibilidade de execução dos PAN. Um grupo 
engajado não só para a obtenção de recursos, mas também 
para avaliar criticamente a eficácia, efetividade e eficiência 
é melhor do que esforços desconexos e isolados, que podem 
não ter continuidade em longo prazo. Mesmo que os resulta-
dos de investimentos demorem a ser documentados em lis-
tas vermelhas, eles podem ser eficazes para proporcionar um 
aumento genuíno na conservação das espécies ameaçadas 
(Paglia & Fonseca 2009), a exemplo de Anodorhynchus leari 
Bonaparte, 1856 (Lugarini et al. 2012). 

É reconhecido que esse é um processo novo no Brasil, pas-
sível de adaptações e aperfeiçoamentos. Uma das grandes di-
ficuldades é o convencimento da importância da participação 
dos diferentes setores da sociedade, assim como a manuten-
ção da coesão do grupo original e do pacto de responsabi-



Atualidades Ornitológicas, 181, setembro e outubro de 2014 - www.ao.com.br38

lidade sobre a implementação dos PAN. Outra dificuldade 
é a eleição das prioridades imediatas para a conservação 
dos taxa envolvidos, visto que os recursos tanto financeiros 
quanto humanos são escassos.

O ciclo de elaboração e avaliação de Planos de Ação é de 
cinco anos e apesar dessa avaliação ter sido realizada no pri-
meiro ano de implementação do PAN Papagaios, se observou 
grande disparidade entre o número de ações propostas e exe-
cutadas. Os benefícios gerados até a primeira monitoria pos-
suem uma contribuição reduzida, visto que grande parte das 
ações que colaboraram para evitar o declínio populacional 
de algumas espécies já estavam em implementação antes da 
elaboração do plano. Entretanto, ressalta-se que a sistemati-
zação da informação e o estabelecimento de um trabalho em 
rede podem propiciar maior quantidade de recurso alavanca-
do, assim como a otimização dos esforços, demonstrando a 
relevância do PAN na conservação das espécies de papagaios 
ameaçados. 
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Tabela 1. Ações do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica divididos de acordo com a área temática, estado de implementação e insti-
tuição articuladora. A numeração das ações corresponde ao ordenamento dos sete objetivos específicos.

Ação Área Temática Estado de Implementação Instituição 
Articuladora

1.1-Recomendar aos órgãos de licenciamento que estabeleçam como um dos critérios a presença das 
espécies-alvo deste plano para averbar as reservas legais. Licenciamento Não iniciada ou com problemas 

de execução OEMA

1.2- Recomendar aos órgãos de licenciamento a realização de estudos específicos de impacto e 
monitoramento sobre as espécies-alvo deste plano. Licenciamento Não iniciada ou com problemas 

de execução ICMBio

1.3-Fazer gestão para que os processos de licenciamento ambiental, na área de ocorrência das espécies-
alvo deste plano, contemplem ações ambientais compensatórias e mitigatórias na mesma microbacia ou 
adjacências em que os empreendimentos forem implementados.

Licenciamento Não iniciada ou com problemas 
de execução Ibama

1.4-Articular junto aos órgãos legisladores a inclusão do critério de fauna nas normativas federal e 
estaduais que regem a supressão de vegetação e os planos de manejo florestais. Licenciamento Andamento conforme 

programado ou concluída Polícia Militar

1.5-Demandar ao MMA a recomendação que as instituições financiadoras públicas e privadas 
condicionem seus financiamentos às propriedades devidamente regularizadas, com a averbação das 
áreas de reserva legal e preservação permanente.

APP e RL Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.6-Reforçar junto ao MMA a importância da manutenção e recuperação das Reservas Legais e APP no 
Código Florestal para a conservação das espécies contidas neste plano. APP e RL Andamento conforme 

programado ou concluída ICMBio

1.7-Fortalecer os programas de incentivo e apoio a criação de RPPN nas áreas de ocorrência das espécies-
alvo deste plano, através de contratação/remanejamento de pessoal e campanhas de divulgação.

Unidade de conservação 
e corredores

Andamento conforme 
programado ou concluída ICMBio

1.8-Inserir a problemática de espécies ameaçadas na discussão Política Nacional de Gestão Ambiental 
das Terras Indígenas - PNGATI.

Conflito com índios e 
reforma agrária

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.9-Identificar propriedades para recuperação de APP e reservas legais com ênfase nas áreas consideradas 
prioritárias para conservação do papagaio-chauá. APP e RL Não iniciada ou com problemas 

de execução OEMA

1.10-Adequar o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar para contenção da cultura na área de 
distribuição do papagaio-chauá, visando redução do desmatamento.

Zoneamento econômico/ 
ecológico

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.11-Adequar o zoneamento ecológico econômico nos estados onde o papagaio-chauá se distribui. Zoneamento econômico/ 
ecológico

Programada para depois da 
monitoria OEMA

1.12-Criar, ampliar e implementar Unidades de Conservação (municipais, estaduais e federais) em áreas 
de ocorrência do papagaio-chauá, em especial na região de Pancas (Pontões Capixabas), Itapemirim, 
Presidente Kennedy, Linhares, São Mateus, Nova Venécia e Boa Esperança.

Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.13-Articular com o MMA para que os órgãos fiscalizadores e licenciadores do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina façam cumprir a averbação da reserva legal e manutenção desta e das APPs nas áreas de 
ocorrência do papagaio-charão, promovendo a formação de corredores ecológicos.

APP e RL Não iniciada ou com problemas 
de execução Ibama

1.14-Identificar áreas degradadas prioritárias e passíveis de recuperação na área de ocorrência do 
papagaio-charão, com ênfase nos munícipios de Lagoa Vermelha, Salto do Jacuí, Esmeralda, Caçapava 
do Sul e Santana da Boa Vista (RS).

Recuperação de áreas Andamento conforme 
programado ou concluída OEMA

1.15-Articular para que o "Projeto Mata Atlântica Sul" seja ampliado, abrangendo a área de ocorrência 
do papagaio-charão, com ênfase nos municípios de Lagoa Vermelha, Salto do Jacuí, Esmeralda, 
Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista.

Recuperação de áreas Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA
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1.16-Fazer gestão para ampliação a outras áreas de ocorrência do papagaio-charão, o projeto de 
repovoamento de araucária atualmente aplicado no estado do Rio Grande do Sul em parceria com a 
Empresa RGE.

Recuperação de áreas Andamento conforme 
programado ou concluída OEMA

1.17-Articular com a FEPAM para que os processos da renovação da Licença de Operação de 
Mineradoras do município do Salto de Jacuí contemplem ações compensatórias e mitigatórias para as 
necessidades de conservação do papagaio-charão.

Licenciamento Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA

1.18-Estimular a criação de RPPN na área de ocorrência do papagaio-charão, em especial nos municípios 
de Lagoa Vermelha, Salto do Jacuí, Esmeralda, Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista.

Unidade de conservação 
e corredores

Andamento conforme 
programado ou concluída Pesquisador

1.19-Articular a criação de Unidades de Conservação na Serra do Sudeste (RS). Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA

1.20-Articular a criação de Unidades de Conservação nas regiões sudeste, norte e nordeste do Rio 
Grande do Sul, em especial nos municípios de Lagoa Vermelha, Salto do Jacuí, Esmeralda, Caçapava 
do Sul e Santana da Boa Vista.

Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA

1.21-Propor e apoiar a criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral em áreas de ocorrência 
do papagaio-de-peito-roxo e do papagaio-charão, no sudeste de Santa Catarina, especialmente nas áreas 
de alimentação no contínuo de vegetação de araucária entre Urupema e Painel, Santa Catarina.

Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.22-Apoiar a elaboração do Plano de Manejo do Parque Nacional de São Joaquim (SC) e dar 
continuidade à regularização fundiária.

Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.23-Implantar medidas de manejo de hábitat que incrementem recursos alimentares e de nidificação 
para o papagaio-de-peito-roxo em áreas simpátricas com papagaio-charão. Recuperação de áreas Andamento conforme 

programado ou concluída Pesquisador

1.24-Planejar o ordenamento do uso do pinhão no entorno das Unidades de Conservação na área de 
ocorrência dos papagaios-de-peito-roxo e charão, sensibilizando os coletores para efetuar o extrativismo 
sustentável.

Extrativismo Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA

1.25-Desenvolver e implementar metodologia de controle das populações de javali na área de ocorrência 
dos papagaios-de-peito-roxo e charão, em especial no nordeste do RS (A. pretrei) e região de Campo 
Belo do Sul e meio oeste catarinense (A. vinacea).

Recuperação de áreas Andamento conforme 
programado ou concluída OEMA

1.26-Criar e implementar programa de certificação ambiental com a finalidade de sensibilizar os grandes 
produtores quanto à importância da conservação da espécie. Certificação ambiental Não iniciada ou com problemas 

de execução Criador

1.27-Orientar os produtores rurais para a manutenção das árvores velhas e mortas, que apresentam 
potencial para nidificação do papagaio-charão. Educação e orientação Não iniciada ou com problemas 

de execução Pesquisador

1.28- Identificar locais potenciais para implantação de corredores ecológicos na área de ocorrência do 
papagaio-de-cara-roxa.

Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

1.29-Identificar as iniciativas existentes relacionadas à recuperação vegetacional na região de ocorrência 
do papagaio-de-cara-roxa. Recuperação de áreas Não iniciada ou com problemas 

de execução OEMA

1.30-Estimular o plantio das espécies vegetais chaves para a sobrevivência do papagaio-de-cara-roxa, 
tais como: guanandi (Calophyllum brasiliense), maçaranduba (Manilkara subsericea), canelas (Ocotea 
spp.) e guapuruvu (Schizolobium parahybae), em projetos de recuperação florestal.

Recuperação de áreas Programada para depois da 
monitoria OEMA

1.31-Recomendar a criação de Unidades de Conservação, nas áreas de Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, 
particularmente na região do rio Preto, rio Branco e rio Aguapeú (SP) e na planície litorânea de Pontal 
do Paraná.

Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador
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1.32-Apoiar a criação da Reserva de Fauna da Baía da Babitonga (SC). Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.33-Integrar as ações de conservação do papagaio-de-cara-roxa no âmbito do conselho do Mosaico 
Lagamar, por meio de formação de câmara técnica.

Unidade de conservação 
e corredores

Programada para depois da 
monitoria ICMBio

1.34-Incluir no zoneamento do plano de manejo da APA de Guaraqueçaba e APA Cananéia-Iguape-
Peruíbe a restrição do uso dos locais de reprodução e dormitório do papagaio-de-cara-roxa.

Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.35-Recomendar à Fundação Florestal que áreas potenciais sejam categorizadas como Zona de Vida 
Silvestre no plano de manejo da APA Ilha Comprida.

Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA

1.36-Articular junto a Fundação Florestal para que haja a participação de pesquisadores com 
conhecimento do papagaio-de-cara-roxa nas Oficinas do Plano de Manejo da APA Ilha Comprida.

Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA

1.37-Fazer gestão junto ao INCRA e Ministério Público para impedir assentamentos em áreas de 
ocorrência do papagaio-de-cara-roxa.

Conflito com índios e 
reforma agrária

Andamento conforme 
programado ou concluída ICMBio

1.38-Estudar alternativas de matéria-prima para construção de moradias e embarcações e difundi-las 
nas comunidades, com foco para a região de Guaraqueçaba/PR. Pesquisa para manejo Andamento conforme 

programado ou concluída ICMBio

1.39-Propor a criação de Unidades de Conservação em áreas de reprodução e alimentação conhecidas 
do papagaio-de-peito-roxo, especialmente no domínio da Floresta Estacional na região Sul do Brasil.

Unidade de conservação 
e corredores

Programada para depois da 
monitoria ICMBio

1.40-Apoiar a elaboração do Plano de Manejo das Unidades de Conservação do mosaico de Jacupiranga. Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA

1.41-Fazer gestão para ampliar e recategorizar a ARIE da Serra da Abelha (SC) para Unidade de 
Conservação de Proteção Integral.

Unidade de conservação 
e corredores

Andamento conforme 
programado ou concluída ICMBio

1.42-Fazer gestão junto a FUNAI para que sejam desconsiderados os limites da ARIE Serra da Abelha 
e REBIO Sassafrás na proposta de ampliação das Terras Indígenas.

Conflito com índios e 
reforma agrária

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.43-Ampliar a REBIO Sassafrás. Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

1.44-Identificar e propor corredores ecológicos entre as Unidades de Conservação na área de ocorrência 
do papagaio-de-peito-roxo.

Unidade de conservação 
e corredores

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.45-Capacitar atores sociais locais em práticas alternativas de uso de fogo e de implantação de 
aceiros preventivos nas regiões de ocorrência do papagaio-de-peito-roxo, em particular em zonas de 
amortecimento e no interior de UC de Uso Sustentável.

Educação e orientação Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

1.46-Ampliar os Projetos de Certificação de "gado verde" nos Pampas (Memorando de entendimento 
dos Pastizales) e difundir a prática para outros biomas onde ocorre o papagaio-de-peito-roxo. Certificação ambiental Programada para depois da 

monitoria Pesquisador

1.47-Implantar programas de recuperação de áreas degradadas, utilizando espécies chave para o 
papagaio-de-peito-roxo (ex. Araucaria angustifolia, Ocotea spp., Myrtaceae), principalmente em áreas 
consideradas prioritárias para a espécie.

Recuperação de áreas Andamento conforme 
programado ou concluída Pesquisador

2.1-Articular com as diferentes instituições que tenham atividades relacionadas ao combate ao tráfico 
de animais silvestres, em escala nacional e regional, a fim de definir um programa conjunto de proteção 
das espécies-alvo deste plano.

Fiscalização Não iniciada ou com problemas 
de execução Polícia Federal

2.2-Compilar as informações sobre o tráfico das espécies-alvo deste plano e difundir entre as instituições 
de fiscalização e controle, a fim de subsidiar ações integradas de inteligência. Fiscalização Não iniciada ou com problemas 

de execução Polícia Federal
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2.3-Difundir a prática de atividade delegada e outros convênios nas esferas municipal, estadual e 
federal voltadas à complementação de recursos humanos para a fiscalização nas áreas de abrangência 
das espécies contidas neste plano.

Fiscalização Não iniciada ou com problemas 
de execução Polícia Militar

2.4-Fazer gestão junto aos governos que fazem fronteira com o Brasil, em especial Paraguai, Bolívia e 
Argentina para evitar o tráfico de papagaios na fronteira. Política internacional Não iniciada ou com problemas 

de execução Polícia Federal

2.5-Efetuar gestão junto ao Poder Legislativo para modificação da Lei de Crimes Ambientais de modo a 
diferenciar o tráfico de animais silvestres dos demais crimes ambientais, em especial o aumento da pena 
prevista no artigo 29, no caso de captura e comércio ilegal de animais silvestres.

Política pública Andamento conforme 
programado ou concluída Ibama

2.6-Realizar campanhas de sensibilização contra a retirada da natureza e compra ilegal das espécies 
contidas neste plano, em diferentes meios de comunicação, instituições de ensino e comunidades. Educação e orientação Não iniciada ou com problemas 

de execução OEMA

2.7-Intensificar a fiscalização nos locais de reprodução, no período reprodutivo (dez-fev) do chauá, 
com ênfase nas localidades: a. Litoral de Alagoas, nas adjacências de Barra de São Miguel, Marechal 
Deodoro, Pilar e São Miguel dos Campos; b. Litoral de Sergipe, nos municípios de Itaporanga d’Ajuda, 
Indiaroba, Estância e Santa Lúcia do Itanhy; c. Sul do estado da Bahia; d. Estado do Espírito Santo, na 
macrorregião norte (municípios de Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Pinheiros, Pedro Canário 
e Montanha), macrorregião sul (municípios de Presidente Kennedy e Mimoso do Sul), macrorregião 
metropolitana (municípios de Itapemirim, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Itaguaçu, Itarana, São 
Roque do Canaã, Aracruz, Linhares, Rio Bananal e Sooretama) e macrorregião noroeste do estado 
(municípios de Colatina, Marilândia, Baixo Guandu, Pancas, Governador Lindenberg, São Domingos 
do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Nova Venécia, Vila Pavão e Boa Esperança) (divisão 
de macrorregiões de planejamento segundo Lei 5.120 de 01/12/95; Fonte SEPLOG/IPES); e. Norte 
do estado do Rio de Janeiro; f. Leste do estado de Minas Gerais, principalmente nos municípios de 
Aimorés, Itueta e Resplendor.

Fiscalização Andamento conforme 
programado ou concluída Ibama

2.8-Intensificar a fiscalização nos locais de reprodução, no período reprodutivo (dez-fev) do papagaio-
charão, com ênfase nas localidades: estado do Rio Grande do Sul, em Lagoa Vermelha, Salto do Jacuí 
e Esmeralda (RS).

Fiscalização Andamento conforme 
programado ou concluída Ibama

2.9-Realizar operações de fiscalização ao longo da BR 386, entre Soledade e Lageado no período de 
novembro a janeiro para coibir a venda de filhotes de papagaio-charão. Fiscalização Andamento conforme 

programado ou concluída Ibama

2.10-Intensificar a fiscalização nos locais de reprodução, no período reprodutivo (dez-fev) do 
papagaio-de-cara-roxa, com ênfase nas localidades: a. Estado do Paraná, nos municípios de Paranaguá, 
Guaraqueçaba, Guaratuba, Antonina e complexo insular. b. Estado de São Paulo, em Cananéia, Iguape, 
Itanhaém, Ilha Comprida e demais ilhas do complexo insular do sul do estado.

Fiscalização Andamento conforme 
programado ou concluída Ibama

2.11-Articular com os órgãos de fiscalização das diferentes esferas, na área de ocorrência da espécie para 
incluir o papagaio-de-cara-roxa entre as prioridades de ações fiscalizatórias, definindo e executando 
programa específico conjunto de combate à captura, tráfico e corte seletivo.

Fiscalização Andamento conforme 
programado ou concluída Ibama

2.12-Intensificar a fiscalização nos locais de reprodução, no período reprodutivo (dez-fev) do papagaio-de-
peito-roxo, com ênfase nas localidades: a. Estado de São Paulo, em Campos do Jordão, Parque Estadual 
do Turvo, BR-116; b. Estado do Paraná, no vale do Ribeira (municípios de Adrianópolis, Bocaiuva do Sul, 
Campina Grande do Sul, Cerro Azul, Colombo e Tunas do Paraná) e sul do estado (municípios de Palmas e 
União da Vitória); c. Sul de Santa Catarina. d. Fronteira com a Argentina e Paraguai.

Fiscalização Andamento conforme 
programado ou concluída Ibama

3.1-Estudar a estrutura genética populacional das espécies-alvo deste plano. Pesquisas em genética Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador
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3.2-Mapear a ocorrência atual do papagaio-chauá dentro de sua área de distribuição. Mapeamento Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

3.3-Identificar áreas prioritárias para conservação do chauá. Áreas prioritárias Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

3.4-Identificar recursos para alimentação e nidificação utilizados pelo chauá. Biologia reprodutiva e 
alimentar

Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

3.5-Estimar área de vida para o chauá. Mapeamento Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

3.6-Monitorar as populações conhecidas do chauá. Análises quantitativas Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

3.7-Estudar o impacto da fragmentação florestal sobre as populações do chauá. Fragmentação Andamento conforme 
programado ou concluída Pesquisador

3.8-Definir o percentual de pinhais necessário para atender a capacidade de suporte alimentar para a 
conservação do papagaio-charão.

Biologia reprodutiva e 
alimentar

Andamento conforme 
programado ou concluída Pesquisador

3.9-Monitorar as populações conhecidas do papagaio-charão, intensificando os esforços para atualizar 
as rotas migratórias e novos dormitórios coletivos na área de reprodução. Análises quantitativas Andamento conforme 

programado ou concluída Pesquisador

3.10-Caracterizar o perfil sanitário das populações do papagaio-charão e o papagaio-de-cara-roxa em 
vida livre. Saúde Não iniciada ou com problemas 

de execução ICMBio

3.11-Realizar a Análise de Viabilidade de População e de Hábitat (AVPH) do papagaio-charão e 
papagaio-de-cara-roxa. Análises quantitativas Não iniciada ou com problemas 

de execução ICMBio

3.12-Realizar estudos da densidade populacional de Didelphis spp. e seus impactos na população dos 
papagaios charão e papagaio-de-peito-roxo e propor medidas de controle, se for o caso. Predadores Não iniciada ou com problemas 

de execução Pesquisador

3.13-Articular junto à FUNAI e chefes indígenas a garantia de acesso dos pesquisadores às terras 
indígenas de ocorrência do papagaio-de-cara-roxa.

Conflito com índios e 
reforma agrária

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

3.14-Avaliar ocorrência e status das populações do papagaio-de-cara-roxa nos limites de distribuição: 
ao norte, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, Iguape em São Paulo e ao sul, Guaratuba no Paraná, São 
Francisco, Araguari, Garuva e Itapoá em Santa Catarina.

Mapeamento Andamento conforme 
programado ou concluída Pesquisador

3.15-Avaliar o estado de conservação do guanandi (Callophylum brasiliense) e caixeta (Tabebuia sp.) 
na área de ocorrência do papagaio-de-cara-roxa.

Biologia reprodutiva e 
alimentar

Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

3.16-Desenvolver estudos sobre reprodução, alimentação e status populacional do papagaio-de-cara-
roxa nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Biologia reprodutiva e 
alimentar

Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

3.17-Realizar estudo do repertório vocal do papagaio-de-cara-roxa. Bioacústica Programada para depois da 
monitoria Pesquisador

3.18- Monitorar aspectos populacionais (tamanho e dinâmica populacional) nos dormitórios conhecidos 
do papagaio-de-cara-roxa. Análises quantitativas Andamento conforme 

programado ou concluída Pesquisador

3.19-Ampliar estudos demográficos, de área de vida, de rotas de deslocamento e de utilização do hábitat 
pelo papagaio-de-cara-roxa. Análises quantitativas Não iniciada ou com problemas 

de execução Pesquisador

3.20-Elaborar mapas de distribuição geográfica histórica e atual, assim como de distribuição potencial 
e áreas de ocupação, do papagaio-de-peito-roxo. Mapeamento Não iniciada ou com problemas 

de execução ICMBio
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3.21-Realizar inventários nas áreas identificadas como lacunas de informação do papagaio-de-peito-
roxo. Mapeamento Não iniciada ou com problemas 

de execução ICMBio

3.22-Criar e divulgar protocolos para padronização das metodologias de estimativas de abundância do 
papagaio-de-peito-roxo. Análises quantitativas Andamento conforme 

programado ou concluída Pesquisador

3.23-Identificar áreas prioritárias para estudos de estimativa de abundância populacional do papagaio-
de-peito-roxo e executá-la com metodologia padronizada. Análises quantitativas Não iniciada ou com problemas 

de execução ICMBio

3.24-Realizar estudos de deslocamentos sazonais do papagaio-de-peito-roxo. Mapeamento Andamento conforme 
programado ou concluída Pesquisador

3.25-Caracterizar a estrutura e dinâmica populacional do papagaio-de-peito-roxo. Estrutura e dinâmica 
populacional

Andamento conforme 
programado ou concluída Pesquisador

3.26-Estudar a ecologia alimentar do papagaio-de-peito-roxo com ênfase na interação com a Araucaria 
angustifolia.

Biologia reprodutiva e 
alimentar

Programada para depois da 
monitoria Pesquisador

3.27-Identificar áreas de reprodução e alimentação do papagaio-de-peito-roxo. Biologia reprodutiva e 
alimentar

Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

3.28-Identificar as espécies e características das árvores utilizadas na alimentação e nidificação do 
papagaio-de-peito-roxo e propor estratégias de manejo sustentável das mesmas.

Biologia reprodutiva e 
alimentar

Andamento conforme 
programado ou concluída Pesquisador

3.29-Caracterizar o perfil sanitário do papagaio-de-peito-roxo nas suas respectivas áreas de distribuição. Saúde Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBIO

4.1-Elaborar e iniciar a implementação do Programa de Conservação em Cativeiro para as espécies 
contidas neste plano.

Manejo em cativeiro/
soltura

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

4.2-Ampliar o número de marcadores moleculares para teste de filiação de filhotes nascidos em cativeiro. Pesquisa em genética Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

4.3-Regulamentar a obrigatoriedade de controle de plantéis de criadouros por meio da realização de 
testes de filiação (DNA). Fiscalização Não iniciada ou com problemas 

de execução Ibama

4.4-Fiscalizar os criadouros registrados no período reprodutivo das espécies-alvo deste plano para 
validar o relatório anual. Fiscalização Andamento conforme 

programado ou concluída Ibama

4.5-Incluir em campanhas de conscientização a possibilidade de adquirir animais somente de criadores 
registrados. Educação e orientação Andamento conforme 

programado ou concluída Criador

5.1-Realizar uma oficina para definição de critérios de manejo e destinação das espécies contidas neste 
plano.

Manejo em cativeiro/
soltura

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

5.2-Propor a criação de Resolução CONAMA para normatizar a destinação e manutenção em cativeiro 
das espécies contidas neste plano, contemplando protocolos sanitários, genéticos e biológicos.

Manejo em cativeiro/
soltura

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

5.3-Promover campanha pública de divulgação sobre os riscos da soltura indiscriminada de aves. Educação e orientação Andamento conforme 
programado ou concluída Pesquisador

5.4-Capacitar agentes de fiscalização nas áreas de abrangência das espécies contidas nesse plano, 
quanto a procedimentos adequados nas ações de apreensão, manejo, destinação e coleta padronizada 
da informação.

Educação e orientação Andamento conforme 
programado ou concluída Polícia Federal

5.5-Elaborar um manual para destinação imediata dos espécimes recém-capturados na natureza. Manejo em cativeiro/
soltura

Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA



Atualidades Ornitológicas, 181, setembro e outubro de 2014 - www.ao.com.br 45

5.6-Recomendar aos órgãos ambientais competentes que não sejam realizados eventos de soltura, 
reintrodução, introdução e revigoramento populacional do papagaio-de-cara-roxa até a realização da 
Oficina de definição de critérios para destinação de espécimes (ação 5.1).

Manejo em cativeiro/
soltura

Andamento conforme 
programado ou concluída ICMBio

6.1-Fazer gestão com as instituições de fomento (públicas e privadas) para aplicação de recursos 
financeiros para a realização das ações deste plano. Captação de recurso Andamento conforme 

programado ou concluída ICMBio

6.2-Captar recursos no Brasil e no exterior para ampliar a implementação de uma campanha regional de 
conscientização para conservação das espécies-alvo deste plano. Captação de recurso Não iniciada ou com problemas 

de execução Zoológico

6.3-Articular junto ao Ministério Público Federal e Justiça Federal para viabilizar a composição prévia 
do dano ambiental em áreas identificadas como prioritárias para a conservação das espécies-alvo deste 
plano.

Captação de recurso Não iniciada ou com problemas 
de execução Ibama

6.4-Articular junto ao Ministério Público Federal e Justiça Federal para viabilizar o direcionamento da 
conversão penal para os programas de conservação das espécies-alvos deste plano. Captação de recurso Andamento conforme 

programado ou concluída ICMBio

6.5-Articular para que os estados de ocorrência do papagaio-chauá normatizem os pagamentos por 
serviços ambientais e que sua aplicação seja preferencialmente nas áreas consideradas prioritárias para 
conservação do papagaio-chauá.

Certificação ambiental Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA

6.6-Promover articulação entre Ministério Público e órgãos estaduais de meio ambiente para 
levantamento e aplicação de recursos para a recuperação de APPs e reserva legal nas áreas consideradas 
prioritárias para conservação do papagaio-chauá.

APP e RL Não iniciada ou com problemas 
de execução OEMA

7.1-Realizar reuniões estaduais e/ou regionais com instituições e outros atores sociais locais, ao longo 
da distribuição das espécies-alvo deste plano, para difundir as ações de conservação deste plano e 
envolver atores locais.

Educação e orientação Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

7.2-Capacitar agentes multiplicadores (professores, líderes comunitários, etc.) para conservação das 
espécies-alvo deste plano com ênfase nos municípios onde há maior pressão de captura/abate. Educação e orientação Andamento conforme 

programado ou concluída ICMBio

7.3-Construir e implementar estratégias de educação ambiental, utilizando as espécies-alvo deste plano 
como bandeiras. Educação e orientação Não iniciada ou com problemas 

de execução Pesquisador

7.4-Viabilizar projetos de alternativa de renda em florestas conservadas, como, por exemplo, o "Projeto 
mel e pinhão", para pequenos produtores rurais da área de ocorrência do papagaio-charão. Geração de renda Não iniciada ou com problemas 

de execução Pesquisador

7.5-Aumentar a abrangência da campanha de educação para conservação do papagaio-charão, em 
relação ao que já é atualmente executado pelo "Projeto Charão". Educação e orientação Não iniciada ou com problemas 

de execução Pesquisador

7.6-Promover atividades conjuntas com as secretarias municipais de educação, para capacitação de 
professores locais, voltado para conservação do papagaio-charão, priorizando os municípios de Lagoa 
Vermelha, Salto do Jacuí, Esmeralda, Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista, no RS e os municípios 
de Painel, Urupema, Lages e Urubici, em SC.

Educação e orientação Não iniciada ou com problemas 
de execução Pesquisador

7.7-Fomentar mecanismos de geração de renda compatíveis com a conservação da espécie nas áreas de 
ocorrência do papagaio-de-cara-roxa (p. ex. ecoturismo, artesanato, serviços). Geração de renda Não iniciada ou com problemas 

de execução ICMBio

7.8-Fazer gestão junto à FUNAI a fim de promover ações de educação para conservação focadas nas 
comunidades indígenas.

Conflito com índios e 
reforma agrária

Não iniciada ou com problemas 
de execução ICMBio

7.9-Levar informações técnicas sobre o papagaio-de-cara-roxa para os conselhos das Unidades de 
Conservação e outros conselhos setoriais.

Unidade de conservação 
e corredores

Andamento conforme 
programado ou concluída OEMA


