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A Mata Atlântica encontra-se entre os cinco primeiros hotspots em biodiversidade, sendo 

considerado um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. Neste bioma são encontradas quatro 

espécies do gênero Amazona ameaçadas de extinção, Amazona vinacea, A. pretrei, A. brasiliensis e 

A. rhodocorytha. Para reverter o estado de conservação das espécies, o CEMAVE/ICMBio está 

investindo no Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica. 

O objetivo do PAN é garantir a integridade genética e demográfica das populações naturais das 

espécies contempladas no Plano, por meio da ampliação do conhecimento científico, da redução da 

perda de hábitat e da retirada de espécimes da natureza. O PAN possui 114 ações divididas em sete 

objetivos específicos, além das ações de A. aestiva, espécie de interesse especial, e sua 

implementação está prevista até janeiro de 2016. Para a implementação do Plano foi estabelecido o 

Grupo Assessor, coordenado pelo CEMAVE, com rotina anual de monitoria para checar o 

andamento e as dificuldades das ações, através de articuladores e colaboradores. A primeira oficina 

de monitoria foi realizada em março de 2012 e contou com quinze participantes de instituições como 

IBAMA, MZUSP, SPVS, IAP/PR, Fundação Neotrópica do Brasil, Projeto Charão, Idea Ambiental, 

IEF/MG, UnB, MHNCI, Polícia Federal e criadouros comerciais de papagaios. Dentre as ações 

avaliadas, 5,9% tem o início planejado posterior ao período monitorado, 39,6% não foram iniciadas, 

19,8% estão em andamento com problemas de realização, 31,7% estão em andamento no período 

previsto e 3% foram concluídas. O PAN Papagaios representa a transição entre os PANs elaborados 

pelo IBAMA e o novo modelo adotado pela COPAN, podendo sofrer as adequações necessárias para 

cumprir sua efetividade. Espera-se o comprometimento dos diversos atores envolvidos para alcançar 

os objetivos em prol da conservação dos papagaios ameaçados da Mata Atlântica e seus ambientes. 
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