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O Papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) ocorre desde o litoral sul do estado de 
São Paulo até o litoral norte de Santa Catarina. Sua população atual é de 
aproximadamente 3.600 indivíduos sendo que aproximadamente 1550 papagaios 
constituem a população do Estado de São Paulo. O Objetivo deste trabalho foi conhecer 
a população atual desta espécie na a Ilha de Cananéia, Ilha do Cardoso e Ilha Comprida, 
sua principal área de ocorrência dentro do Estado. Foram realizadas duas contagens, 
uma como projeto piloto em Julho de 2003 e a outra oficial em Junho de 2004. 
Participaram de cada contagem, aproximadamente 20 pesquisadores. Todos 
observadores foram colocados em pontos estratégicos de observação, geralmente 
localizados no entorno dos dormitórios ou em áreas de deslocamento dos papagaios 
entre as Ilhas. As amostragens foram realizadas simultaneamente em 9 pontos. Foram 
realizadas 4 contagens por atividade, sendo 2 no período da manhã (entre 6:00 e 8:30hs) 
e 2 no período da tarde (entre 16:00hs e 18:30hs). No final de cada período de 
observação, os observadores eram reunidos com o objetivo de comparar os dados, 
eliminando assim, os possíveis papagaios recontados. A contagem de 2003 registrou 
278 papagaios e a contagem de 2004 registrou 1221 papagaios para estas três ilhas. A 
primeira contagem serviu como projeto piloto, e a segunda amostragem, além de contar 
com mais pesquisadores, cobriu somente as localidades significativas de ocorrência 
desta espécie na região. O censo de 2004 registrou 445 papagaios para o Cardoso, 384 
para a Ilha comprida e 392 para Cananéia. Como estas contagens foram realizadas 
simultaneamente em pontos estratégicos, podemos dizer com total segurança que a 
população atual do Papagaio-de-cara-roxa na sua principal região de ocorrência no 
estado de São Paulo é de 1221 indivíduos, ou seja, 78,7 % da população total descrita 
pelo único trabalho de censo realizado no estado em 1995. Estes dados comprovam 
definitivamente que esta região onde estão localizadas as Ilhas de Cananéia, Ilha do 
Cardoso e Ilha Comprida são prioritárias para conservação desta espécie de papagaio 
tão ameaçada a nível regional e nacional.  
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