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Olá Amiguinhos!
2016 foi o O ANO DO PAPAGAIO! Ele foi 
escolhido pela Sociedade de Zoológicos e 
Aquários do Brasil junto com pessoas que 
amam os papagaios para comemorar e 
alertar sobre a importância de conservar 

todos os papagaios! Essa cartilha em 
suas mãos é o resultado do esforço 

coletivo desse grupo.
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Meu nome é Glauci, sou a mascote da campanha 
Ano do Papagaio e escrevi essa cartilha junto com 
meus primos para que vocês conheçam melhor  
os Papagaios do Brasil.

  Peço que feche os seus 
olhos e imagine um 
papagaio. 

 aQue tamanho ele tem? 
	 aDe que cor ele é? 
	 aQue sons ele faz? 
	 aOnde mora? 
	 aO que gosta de comer? 

Você gosta de pintar? Que tal desenhar e colorir um papagaio  
e o lugar onde ele mora?
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Agora que você já desenhou um papagaio da sua imaginação, vamos 
conhecer os meus priminhos? 

Leia a cartilha para que você aprenda mais sobre esses encantadores 
animais que vivem pelas florestas e campos do nosso Brasil! 

Você sabe qual foi o primeiro  
nome do nosso país? 

Lá na época do descobrimento, em 1500, o Brasil era chamado de 
!!! Nosso lindo país recebeu esse apelido porque 

tinham muitos papagaios, araras e outras aves da mesma família, 
morando por aqui.

Minha família é chamada de 
Psittacidae (Psitacídeos) 

Nós, os psitacídeos, temos um bico forte, estreito e curvo na 
extremidade com as laterais bastante afiadas. Nossos pés têm dois 
dedos voltados para frente e dois para trás, o que nos ajuda muito 
para agarrarmos os galhos e o nosso alimento. Temos as penas 
coloridas! A maior parte delas é verde, mas às vezes são vermelhas, 
amarelas, azuis, roxas e muitas outras cores do arco-íris!  

Você sabe como reconhecer  
a minha família?



Conheça um pouco mais sobre nós
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Nosso tamanho varia  
de 30 a 40 centímetros.

Somos muito bonitos, barulhentos, 
gostamos de viver em grupos e 

somos muito agitados! 

Na nossa família, além dos papagaios, 
existem desde os pequenos e simpáticos 
tuins até as grandes e majestosas araras.
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O que acham de voar pelo mundo  
dos papagaios?

Vamos nessa!

Cada papagaio tem um nome popular que às vezes muda de um 
lugar para o outro. Mas todos têm um nome científico para serem 
reconhecidos em qualquer lugar do mundo. Os papagaios são 
conhecidos pelo gênero Amazona. No total são conhecidas 12 
espécies de papagaios no Brasil. Cada espécie tem um nome popular, 
mas todos são chamados de “papagaios”. Tem o papagaio-do-
mangue, papagaio-da-várzea, papagaio-verdadeiro, papagaio-moleiro, 
papagaio-campeiro, papagaio-charão, papagaio-de-bochecha-azul, 
papagaio-de-cara-roxa, papagaio-chauá, papagaio-de-peito-roxo, 
papagaio-dos-garbes, papagaio-diadema. 

Papagaio-chauá
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Vamos conhecer um pouco mais 
sobre os papagaios brasileiros? 

Onde moram?
De norte a sul e de leste a oeste, em cada canto do Brasil, onde 
existem áreas naturais conservadas é possível encontrarmos 
papagaios voando ou escutar sua forte vocalização. 

Na Caatinga 
vivem apenas 
duas espécies

Eles estão em todos os biomas brasileiros: 

Na Amazônia 
moram sete espécies

Na Mata Atlântica vivem 
seis espécies

No Pantanal  
e no Cerrado  
você pode encontrar  
três espécies

No Pampa vive uma espécie
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Para dormir reúnem-se em bandos e utilizam um local chamado 
“dormitório coletivo”, com muitas árvores para descansar e se proteger 
de outros animais. Podemos encontrar dormitórios com 10 papagaios 
e outros com milhares, dependendo da espécie, do local onde vivem 
e da época do ano. Passam a noite nesses dormitórios, que podem 
estar localizados nas beiras de rios, em ilhas, em áreas com florestas, 
próximos às casas nas fazendas e até em praças nas cidades. 

Onde dormem?
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Assim que se tornam adultos, os papagaios começam a “namorar” 
(que chamamos de “parear”) e depois que encontram seu par 
“se casam” e permanecem unidos por toda a vida. Por isso são 
chamados de monogâmicos.
A época de reprodução é a primavera e o verão, entre os meses 
de agosto a fevereiro. Nesse período os casais buscam os lugares 
adequados para colocarem os ovos e cuidarem 
de seus filhotes, que podem ser de um a 
quatro papagainhos, de uma só vez! 

Quando se reproduzem?
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Mamãe e papai papagaios escolhem 
ocos (cavidades) de árvores mais 
velhas ou mortas para utilizarem 
como ninhos. Às vezes eles escolhem 
palmeiras ou mourões de cercas, mas 
o importante é que sejam locais bem 
protegidos onde eles possam colocar 
seus ovos e criar os 
filhotinhos. 

Mas nem sempre eles 
conseguem encontrar 
essas cavidades para 
fazer seus ninhos, pois 
é comum o ser humano 
desmatar as florestas 
ou derrubar as árvores 
antigas que eles tanto 
gostam.

Ninhos Agora responda: 

Qual papagaio é mais encontrado no 
Pantanal?

PAPAGAIO-V _ _ _ _ _ _ _ _ _

E na Mata Atlântica do Espírito Santo?

PAPAGAIO-C _ _ _ _ 

Estamos em diferentes ambientes, desde florestas até áreas mais 
abertas e campos. Como dependemos dessas áreas naturais para 
sobrevivermos, precisamos da ajuda de todos para mantermos 
nossas casas preservadas. 

Você gostou da Glauci e sua turminha? Vamos ajudá-los a viver 
livres e felizes? Você sabe como colaborar? Conte para nós, 
compartilhe com a #anodopapagaio e visite nosso site:  
www.anodopapagaio.com.br

Resposta: Papagaio-verdadeiro; Papagaio-chauá



Você sabia?
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São partes de terra exposta nas margens de rios ou barrancos que são 
especiais para alguns animais! A gente chama de especiais porque 
nessa terra eles encontram nutrientes importantes para o seu bem estar. 
Dá pra acreditar? É isso mesmo! Os papagaios comem terra!!!  
Para isso eles formam grupos de centenas de indivíduos. É um 
espetáculo da natureza... imagine centenas de papagaios juntos num 
mesmo local, agitados porque vão comer, e fazendo muito barulho!!!
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Os ovos dos papagaios são arredondados e brancos. Os filhotes 
levam de 25 a 30 dias para saírem do ovo, nascem quase peladinhos 
e demoram para abrir os olhos. Por isso, precisam ficar no ninho 
bastante tempo, por volta de dois meses, recebendo cuidado e 
alimentação dos pais, que são extremamente cuidadosos. Os 
pais levam o alimento no papo, de duas a quatro vezes por dia e 
regurgitam no bico dos seus filhotes (ou seja, o alimento coletado 
pelos pais é triturado e armazenado no papo para dar aos filhotes no 
ninho). Quando chegam ao ninho tomam muito cuidado para não 
serem vistos pelos humanos e outros animais, que costumam caçar os 
papagaios. Normalmente entram sem fazer qualquer barulho. 

Busque vídeos e descubra como os papagaios adultos 
fazem para entrar nos seus ninhos.  

Você encontrará alguns no site do ANO DO PAPAGAIO: 

www.anodopapagaio.com.br  

Você sabe o que são barreiros? 
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Agora vou contar 
sobre alguns  

de nós.

Meu nome é Papagaio-verdadeiro
Nome científico: Amazona aestiva

Eu, a Glauci, sou da espécie de papagaio 
mais conhecida e vivo em diferentes 
regiões do Brasil. Posso ser encontrada 
no Pantanal, como muitos de nós, mas 
também habito o nordeste, sudeste, 
centro-oeste e sul do Brasil, além de 
outros países próximos, como a Argentina, a Bolívia e o Paraguai.

 Minha popularidade se deve 
principalmente à minha habilidade para 
aprender a imitar a fala humana, e por 
isso sou conhecida como “melhor falador” 
entre os papagaios brasileiros. 

Mas, infelizmente, também sou o papagaio mais desejado pelas 
pessoas e muitos amigos são capturados pelos traficantes para o 
comércio ilegal. Anualmente centenas de filhotinhos são retirados dos 
ninhos e a maioria deles morre...até de fome e frio! Que tristeza! 

Essa retirada de filhotes de papagaios e de outros animais da natureza 
precisa parar!!! Precisamos de sua ajuda!!! 

O que você pode fazer?  
Converse com seus amigos e familiares e divulgue essa ideia! 



       

Papagaio-charão (Amazona pretrei)
Vive nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina e pode ser encontrado em diferentes 
altitudes, desde 67 m até 1600 m, no planalto 
catarinense. Seu alimento preferido é o pinhão, 
a semente do pinheiro-brasileiro. Eles gostam 
tanto que chegam a voar longas distâncias e 
se reúnem em bandos gigantescos só para 
apreciar sua alimentação preferida! 
Quando voam emitem esse som: crá-crá-cráu, crá-crá-cráu. 

Agora vamos conhecer outras 
espécies de papagaios?

Papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea)
Era encontrado frequentemente em várias 
regiões de Mata Atlântica no sul da Bahia, 
Espírito Santo e Minas Gerais ao Rio Grande 
do Sul. Também em outros países, como o 
Paraguai e a Argentina. Mas o tempo passou, 
as áreas de florestas diminuíram e o papagaio-
de-peito-roxo atualmente está com suas 
populações bem reduzidas. Como o papagaio-
charão, ele também aprecia muito os pinhões! 

 Quando voam emitem esse som: cráum, áum, cráum, áum.

Papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis)
Vive no litoral, desde o extremo norte do 
estado de Santa Catarina até o sul do estado 
de São Paulo. Deslocam-se diariamente entre 
a planície litorânea e as ilhas, que utilizam 
como dormitórios coletivos e como locais 
para criarem seus filhotes. Como os demais 
papagaios, utilizam ocos de árvores antigas  
da floresta para ninhos e preferem os 
Guanandis que são árvores altas que eram 
muito comuns na planície litorânea. 
Quando voam emitem esse som: kli-kli,kra-kraa. 

Papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha)
Vive nas florestas úmidas da faixa litorânea 
do país, sendo encontrado desde o estado do 
Alagoas até o Rio de Janeiro e regiões  
de Minas Gerais, tanto em matas altas na  
Serra do Mar e interior quanto ao longo 
dos vales de grandes rios e nas matas de 
tabuleiro. A região onde habita vem sendo 
muito desmatada devido a pressão exercida 
pela criação de gado, agricultura intensiva e 

urbanização. Se alimenta de frutos, sementes e brotos, mas muitas 
vezes se delicia em pomares de caju, mamão, manga e isso deixa os 
donos dos pomares muito bravos. 
Quando voam emitem esse som: kau-au, kau-au.
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Tem um papagaio que vive no litoral sul de São Paulo 
e litoral do Paraná e gosta de fazer ninho em árvores 
altas da floresta, chamadas de Guanandi. Você sabe 
quem é esse papagaio? 

PAPAGAIO-DE-C _ _ _- R_ _ _ 

Os papagaios preferem se alimentar de frutos, brotos, folhas, 
sementes e flores de diversas espécies de plantas. Porém, 
alguns têm um alimento favorito que só tem no local onde 
eles moram. É o caso dos papagaios que vivem na Floresta 
com Araucária, ou pinheiro brasileiro, eles adoram comer os 
pinhões e para isso voam grandes distâncias até encontrarem 
essa semente que é sua predileta! Você sabe os nomes  
desses papagaios? Segue uma pista:

PAPAGAIO-DE-P_ _ _ _- R _ _ _ e PAPAGAIO-CHA _ _ _ 

Qual sua alimentação predileta? 

Respostas: Papagaio-de-Cara-Roxa; Papagaio-de-Peito-Roxo; Papagaio-Charão

Espécies do PAN Papagaios
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As cinco espécies de papagaios apresentadas aqui já estão sendo 
acompanhadas e estudadas há muitos anos! Existem diversas instituições 
e pessoas que se dedicam para a conservação delas. Todas sofrem com 
o desmatamento e o comércio ilegal de ovos e filhotes, mas três espécies 
de papagaios (charão, peito-roxo e chauá), estão na Lista Nacional de 
Espécies Ameaçadas. Essa lista é elaborada pelo Governo Brasileiro, após 
consultar vários especialistas. O papagaio-de-cara-roxa recentemente saiu 
dessa lista e está na categoria “quase ameaçado”, junto com o papagaio-
verdadeiro que é a espécie de papagaio mais capturada pelos traficantes. 
O Cemave (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves 
Silvestres) é um centro de pesquisa do Governo Federal que, em parceria 
com essas pessoas, elaborou um documento para proteger essas 
espécies, bem como os locais onde elas vivem.
Quer conhecer esse documento, chamado de Plano de Ação Nacional 
para a Conservação dos Papagaios, e carinhosamente  
conhecido como PAN Papagaios? Entre no site www.icmbio.gov.br e 
busque pelo PAN Papagaios. Você pode baixar o material e conhecer 
mais sobre cada uma dessas cinco espécies. 

Para aprender ainda mais sobre os papagaios converse com seus 
professores, visite uma biblioteca e vá a um zoológico. Faça também 
uma pesquisa na internet utilizando os nomes que você já aprendeu.



       

Você sabe quais são as maiores ameaças para os papagaios que 
acabamos de conhecer?

Como já falamos, é nas áreas naturais preservadas que os 
papagaios encontram seus alimentos, descansam e fazem seus 
ninhos. Essas áreas são muito 
importantes pois também abrigam 
uma infinidade de seres vivos, que 
dependem uns dos outros para 
sobreviverem.
Por isso, devemos preservar  
os ambientes naturais e evitar a sua 
modificação, geralmente causada  
pela retirada de árvores e arbustos,
queimadas, agricultura, plantio em 
beira de rios e a fragmentação das 
áreas florestais.

Os papagaios são aves muito coloridas e de rara beleza. Algumas 
pessoas querem ter um papagaio em casa preso em uma gaiola, para   
ensiná-lo a cantar e a falar.

AMEAÇAS 

Desmatamento e alteração dos ambientes

Tráfico de animais 

Porém, é importante lembrarmos que um papagaio retirado 
da natureza não poderá se reproduzir nem voar livremente. 
Com o passar dos anos, eles irão diminuir em quantidade até 
desaparecerem! Não podemos deixar isso acontecer! 
O comércio ilegal de papagaios é responsável pela captura de 
centenas de filhotes dos ninhos no período reprodutivo. 
Muitos filhotes morrem após a captura, pois não resistem aos 
maus tratos. 

Prender, vender ou comprar de forma ilegal animais da fauna 
brasileira é crime sujeito a multa e prisão (Lei de Crimes 
Ambientais e Lei de Proteção à Fauna).
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Floresta de araucárias



É nosso dever respeitar todas as formas  
de vida!
Apesar de ter muita gente malvada por aí, tem muita gente bacana e 
preocupada com a conservação dos papagaios! Conheça um pouco 
do trabalho que estas pessoas realizam, acompanhando as novidades 
do ANO DO PAPAGAIO no site da campanha e das instituições parceiras. 

Contamos com vocês  
para ajudar a nos proteger!

www.anodopapagaio.com.br
www.szb.org.br
www.icmbio.gov.br/cemave
www.spvs.org.br
www.papagaiodecararoxa.org.br
www.upf.br/charao/2008
www.facebook.com/projetocharao
www.fundacaoneotropica.org.br
www.papagaioverdadeiro.org.br
www.facebook.com/
projetopapagaioverdadeiro
www.facebook.com/expedicaochaua



Descubra o mundo dos Papagaios brasileiros com 
Glauci, a simpática mascote da campanha Ano do 

Papagaio. Junto com ela, vamos aos quatro cantos do 
país conhecendo um pouco mais sobre as características, 

hábitos, preferências e muito mais das espécies de 
papagaios que vivem em território nacional e arredores. 

Parcerias

Realização


