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O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) apresenta uma ocorrência natural 
restrita a encosta leste da Serra do Mar, principalmente nas terras baixas e ilhas 
existentes na faixa litorânea, que começa no sul do estado de São Paulo, passa pelo 
Paraná e termina na região norte de Santa Catarina. Este projeto teve como principal 
objetivo fazer o mapeamento e distribuição desta espécie no Estado de São Paulo, 
proporcionando assim a localização das áreas de maior ameaça e localidades prioritárias 
para conservação. Os trabalhos de campo foram realizados entre os meses de maio de 
2003 e maio de 2004. Foram feitas 7 saídas mensais de 10 dias cada, totalizando 358 
horas de trabalho de campo. Durante estas etapas, foram percorridas 69 localidades no 
total de 179 visitas. Os trabalhos foram realizados na região da Ilha de Cananéia, Ilha do 
Cardoso, Ilha Comprida, Iguape e Pariquera-açú. As análises dos dados foram feitas 
utilizando-se programas de SIG - Sistema de Informação Geográfica. Foi constatada a 
ocorrência deste papagaio em 54 dos 69 pontos visitados durante os trabalhos de campo. 
Foram observados desde grupos pequenos como grupos médios e grandes. Os principais 
dormitórios estão localizados em Cananéia (3 na Ilha e 2 no continente), na Ilha do 
Cardoso (3), na Ilha Comprida (2) e em Pariquera-açú (1). Foram definidas como áreas 
prioritárias para conservação deste papagaio à região da Ilha de Cananéia e Ilha 
Comprida. Estas regiões estão sofrendo um aumento populacional considerável nos 
últimos anos e com isso, estão aparecendo diversos problemas ambientais que ameaçam 
diretamente os grupos de papagaios existentes na região. Em Cananéia, podemos citar 
como principal ameaça aos 2 dormitórios localizados no entorno da cidade, o 
crescimento desordenado de bairros como o Acaraú e Carijo. Nestas áreas, diversas 
famílias estão destruindo a vegetação nativa para construir casas e fazer plantações. 
Estas ações estão sendo facilitadas por políticos da região. Citamos também a região do 
Brocuãnha, que está prestes a se transformar num condomínio particular. Caso isso seja 
feito, será destruído um dormitório e uma área de alimentação onde já foram observados 
350 papagaios. A área nativa do entorno da cidade é fundamental para preservação desta 
ave e precisa ser conservada.  
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