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Meta 12: Até 2020, a extinção de espécies ameaçadas conhecidas 
terá sido evitada e sua situação de conservação, em especial 
daquelas sofrendo um maior declínio, terá sido melhorada e 

mantida. 

Objetivo estratégico C: Melhorar a situação de biodiversidade 
protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética.

Plano Estratégico de Biodiversidade 2011-2020 ou Metas de Aichi 
(Conferência das Partes - Nagoia – COP 10/ Convenção sobre

Diversidade Biológica - CDB)





1.173 espécies 
ameaçadas

Portarias MMA 
444 e 445/2014

ESPÉCIES AMEAÇADAS DA 
FAUNA BRASILEIRA











• Portaria MMA 43/2014: Programa Nacional de 
Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção
- Pró-Espécies

– Planos de Ação – instrumentos do Pró-Espécies

– Conservação da fauna – atribuição do ICMBio

• IN ICMBio 25/2012: Disciplina os procedimentos
para elaboração, publicação, implementação
monitoria, avaliação e revisão dos PANs

ARCABOUÇO LEGAL



• Buscar identificar, a partir das ameaças que

põem em risco as espécies, quais instrumentos

de gestão devem ser orientados ou otimizados, 

visando um efeito benéfico direto.

• Reunir e potencializar esforços na 

conservação das espécies ou ambientes focos.

• Promover a troca de experiência entre os atores envolvidos, no 
sentido de agregar ações existentes e buscar novas ações de 
conservação.

• Racionalizar a captação e gestão dos recursos para conservação 
das espécies ou ambientes focos.

PLANO DE AÇÃO



ETAPAS DO 
PROCESSO

Revisão ou Encerramento

Avaliação (Meio Termo e 
Final)

Monitorias Anuais

Validação e publicação do 
Plano de Ação Nacional

Definição dos objetivos, 
ações e GAT (Oficinas

participativas)

Identificação dos atores

Diagnóstico (ameaças, 
oportunidades)





A MATRIZ DE PLANEJAMENTO



NOVO 
CICLO

LINHA DO TEMPO



ICMBio, Comunidade Científica, ONGs, 
Sociedade Civil,  Setor Privado, Setor 

Público

DIBIO – CGCON – COPAN
Supervisão

Coordenação / Execução

Execução

GESTÃO DO PAN



GESTÃO DO PAN
Grupo de Assessoramento Técnico - GAT:
Grupo que irá acompanhar e monitorar o
PAN durante todo o seu ciclo de gestão e
atuará como representante dos
participantes da Oficina de Planejamento



• Portaria de Aprovação (PAN e GAT)

• Sumário

• Livro

PUBLICAÇÃO DO PAN



QUANDO ESSA HISTÓRIA 
COMEÇOU?

• IBAMA - 2004
• Série Espécies Ameaçadas



IN 25

Atual:  

54 PANs publicados

545 espécies ameaçadas em PANs

52 Fauna
2 Flora 
JBRJ

LINHA DO TEMPO



Atual:  

47 PANs vigentes

574 espécies ameaçadas em PANs

LINHA DO TEMPO





ONDE CHEGAMOS

Total ameaçadas
Total ameaçadas com PAN



2%
de 
627

49%
de 1.173

Espécies ameaçadas 
em PANs

ONDE CHEGAMOS



2%
de 
627

49%
de 1.173

Espécies ameaçadas 
em PANs

59%
de 1.173

Ungulados
Pequenos 
Mamíferos

Lagoas do 
Sul

Entomofaun
a do 

Cerrado e 
Pantanal

Aves 
Marinhas e 
Costeiras

Primatas 
da Mata 
Atlântica

Répteis, 
anfíbios e 
peixes do 
Cerrado e 
Pantanal

PRÓXIMO ANO



• Mais de 40 planos monitorados

Início planejado posterior

Não concluída ou Não iniciada

Em andamento com problemas

Em andamento conforme previsto

Concluída

3%

31%

18%

34%

14%

SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES



http://www.icmbio.gov.b
r

PANs NA INTERNET



PANs NA INTERNET



PANs NA INTERNET



PANs NA INTERNET



Papagaios do Gênero Amazona no Brasil:
3 vulneráveis (VU)

4 quase ameaçado (NT)
5 menor preocupação (LC) 

A. ochrocephala (papagaio-campeiro)

A. vinacea (papagaio-de-peito-roxo) A. brasiliensis (papagaio-de-cara-roxa)

A. amazonica (curica)

A. pretrei (papagaio-charão)

A. festiva (papagaio-da-várzea)

A. aestiva (papagaio-verdadeiro)

A. rhodocorytha (papagaio-chauá)

A. farinosa (papagaio-moleiro)

A. kawalli (papagaio-dos-garbes)

A. autumnalis (papagaio-diadema)

A. dufresniana(papagaio-de-bochecha-azul)

NT

NT

VU

VU

VU

NT

LC

LC

LC

LC

LC

NT





Principais ameaças

 Perda de habitat

 Comércio ilegal

Comuns a todos os papagaios



Unificação de iniciativas



PAN Papagaios  



PAN Papagaios – Ciclo 2  

• Psittaciformes

• 03 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• 06 ESPÉCIES 

• 69 AÇÕES

• OFICINA DE PLANEJAMENTO  – Maio de 2016

• PORTARIA Nº 530, DE 14 DE AGOSTO DE 2017

• VIGÊNCIA ATÉ AGOSTO DE 2022







PAN Papagaios - espécies



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!
www.icmbio.gov.br/cemave

CEMAVE/SNA





Marco Legal



“O planejamento e a execução de uma política
avançada de proteção da fauna silvestre impõe-se
em caráter eminentemente técnico. As medidas a
serem tomadas deverão ter sempre cunho regional,
levando em conta as características biogeográficas
e ecológicas de cada espécie e as potencialidades,
peculiaridades e necessidades de cada região
natural do Brasil”

( Exposição de Motivos ao Projeto de Lei nº 3.806 de
1966 que dispõe sobre a Proteção a Fauna –Lei
5197/67- Helmut Sick, Fernando d’Ávila Pires, João
Moogen de Oliveira)



Lei de Proteção à Fauna - Lei nº 5.197 de 03 de janeiro
de 1967

Art. 1º “Os animais de quaisquer espécies, em qualquer
fase de seu desenvolvimento e que vivem
naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna
silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e
criadouros naturais são propriedades do Estado,
sendo proibida a sua utilização, perseguição, caça
ou apanha.



Art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.”

§ 1° - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público:



III - definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção; (Lei nº 9.985/2000 - SNUC)

VII “Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da
lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção das espécies ou
submetam os animais a crueldade.”



Penalidades previstas na Lei nº 9.605/98 nos crimes contra a 
fauna

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão,
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo
com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização
ou em desacordo com a obtida;

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro
natural;

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem
em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou
espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem
como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros
não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização
da autoridade competente.



AGRAVANTES

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção,
ainda que somente no local da infração;

II - em período proibido à caça;
III - durante a noite;
IV - com abuso de licença;
V - em unidade de conservação;
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de

provocar destruição em massa.

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do
exercício de caça profissional.

§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de
pesca.



OBRIGADA PELA ATENÇÃO!
www.icmbio.gov.br/cemave

CEMAVE/SNA

















O QUE SÃO ZOONOSES?

Animais
Silvestres e 
Domésticos 

Humanosdoenças

Doenças que podem ser transmitidas aos homens



Principais Doenças Zoonóticas Associadas às Aves

Doença de Importância para a Saúde Pública Agente Etiológico

Clamidiose Chlamydia psittaci

Salmonelose Salmonella spp.

Campilobacteriose Campylobacter jejuni

Yersiniose (pseudotuberculose) Yersinia pseudotuberculosis,
Y. enterocolitica

Doença de Newcastle Paramixovírus

Influenza Aviária Ortomixovírus

Febre do Nilo Flavivírus (WNV)



Principais Doenças Zoonóticas Associadas às Aves

Doenças Pouco Frequentes Agente Etiológico

Mycobacteriose (tuberculose aviária) Mycobacterium avium

Colibacilose Escherichia coli

Erysipelas Erysipelothrix rhusiopathiae

Listeriose Listeria monocytogenes

Raiva Lyssavirus (rhabdovirus)

Toxoplasmose Toxoplasma gondii

Criptosporidiose Cryptosporidium spp.

Giardíase Giardia spp.

Pasteurelose Pasteurella spp.

Pseudomonose Pseudomonas spp.

Cólera Vibrio spp.

Outros Parasitas Trichophyton spp. 



Principais Doenças Zoonóticas Associadas às Aves

Doenças potencialmente ou indiretamente 
associadas às aves

Agente Etiológico

Intoxicação alimentar por Staphylococcus Toxina de Staphylococcus spp.

Intoxicação alimentar por Clostridium Toxina de Clostridium perfringens

Intoxicação alimentar por Bacillus cereus Toxina de Bacillus cereus

Encefalites associadas à picada de mosquitos Alphavirus, Bunyavirus, Flavivirus

Aspergilose Aspergillus fumigatus

Histoplasmose Histoplasma capsulatum

Criptococose Cryptococcus neoformans



Ministério do Meio Ambiente

- Sinais Clínicos (humanos): tosse, febre, dor de cabeça, prostração, mialgia, 
anorexia, nausea, fotofobia, dor torácica, vômito, penumonia (necessidade de 
hospitalização em 87% das pessoas que adquiriram a doença, risco para 
imunosuprimidos);
- Modo de transmissão: inalação de aerosóis (incubação de 5 a 14 dias);
- Como evitar: máscara, óculos de proteção e luvas de procedimento. 

Clamidiose, Psitacose ou Ornitose

CEMAVE/SNACEMAVE/SNA Pneumonia causada por 
Chlamidophila psittaci







• 301 samples for Mycoplasma spp. e C. psittaci

– 31 positives (10.76%) Mycoplasma spp.

– 2 positives (0.70%) C. psittaci

Free-living birds as hosts of Mycoplasma spp., 
Chlamydia psittaci and Salmonella sp.



Ministério do Meio Ambiente

- Sinais Clínicos (humanos): dor abdominal, diarréia e vômito, em alguns casos febre 
e dor de cabeça = gastroenterite;
- Modo de transmissão: contaminação de alimentos, água e fômites 

(incubação de 6 a 72 horas);
- Como evitar: máscara, óculos de proteção e luvas de procedimento (higiene). 

Salmonelose 

Salmonella typhimuriumCEMAVE/SNA CEMAVE/SNA



• 313 cloacal swabs

– 58.02% Gram negatives

– 62.2% with multi-resistence to antibiotic

Free-living birds as hosts of Mycoplasma spp., Chlamydia 
psittaci and Salmonella sp.

0 5 10 15 20 25

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Staphylococcus sp.

Bacillus sp.

Enterobacter aglomerans

Corynebacterium sp.

Streptococcus sp.

Shiguella sp.

Edwardsiella tarda

Micrococcus sp.

Salmonella sp.

Arizona sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sakazaki

Proteus sp.

Staphylococcus aureus



Ministério do Meio Ambiente

- Sinais Clínicos (humanos): dor abdominal, diarréia, febre e vômito, em alguns 
casos dores articulares, musculares e de cabeça;
- Modo de transmissão: contaminação de alimentos, água e fômites 

(incubação de 2 a 5 dias);
- Como evitar: máscara, óculos de proteção e luvas de procedimento (higiene). 

Campilobacteriose 

CEMAVE/SNACEMAVE/SNA CEMAVE/SNA



Ministério do Meio Ambiente

- Sinais Clínicos (humanos): associados a uma linfadenite mesentérica aguda 
(pseudoapendicite);
- Modo de transmissão: contaminação da água e alimentos

(incubação de 7 a 21 dias);
- Como evitar: máscara, óculos de proteção e luvas de procedimento (higiene). 

Yersiniose ou Pseudotuberculose

CEMAVE/SNACEMAVE/SNA CEMAVE/SNA



Ministério do Meio Ambiente

- Sinais Clínicos (humanos): típicos de uma tuberculose crônica pulmonar, 
linfoadenite cervical pode ocorrer em crianças;
- Modo de transmissão: inalação de aerosóis;
- Como evitar: máscara, óculos de proteção e luvas de procedimento. 

Micobacteriose (Tuberculose Aviária) 

CEMAVE/SNACEMAVE/SNA CEMAVE/SNA



Ministério do Meio Ambiente

- Sinais Clínicos (humanos): infecção fúngica com sinais respiratórios (pneumonia), 
casos clínicos severos principalmente para humanos com supressão do sistema 
imune ou com doenças crônicas;
- Modo de transmissão: inalação de esporos de Aspergillus presentes em aerosóis, 
alto risco durante necropsias em aves infectadas (ou taxidermia);
- Como evitar: máscara, óculos de proteção e luvas de procedimento. 

Aspergilose

CEMAVE/SNACEMAVE/SNA CEMAVE/SNA



Ministério do Meio Ambiente

BIOSSEGURANÇA DO PROFISSIONAL E DO AMBIENTE

A manipulação de animais silvestres expõe a pessoa a riscos, pois,
eles podem ser portadores de agentes patogênicos, inclusive zoonoses (Müller,
2005). 

Em relação à manipulação de animais, os mecanismos mais comuns de
exposição são (Müller 2005):
• Inoculação direta por agulhas, contaminações de cortes ou arranhões
pré-existentes através de objetos contaminados /ou agressão animal;
• Inalação de aerossóis durante o manejo do animal;
• Contato das membranas mucosas dos olhos, boca ou narinas com
gotículas de materiais, mãos e superfícies contaminadas;
• Contaminação indireta através de insetos ou ectoparasitas que se
alimentam dos animais infectados



Ministério do Meio Ambiente

1) Recomendações gerais

- Treinamento e orientação; 
- Lavar as mãos com água e sabão (ou detergente), ou com substâncias à base de álcool ou ainda 

com outros desinfetantes comerciais (Álcool Gel) antes e após os trabalhos de manipulação de aves ou 
de instrumentos utilizados na atividade, mesmo com o uso de luvas.

- Não tocar boca, nariz, olhos, rosto ou cabelo ou manipular alimentos, bebidas e nem fumar 
durante a manipulação das aves.

- Fazer a manipulação das aves em ambientes bem ventilados e, quando ao ar livre, mantê-las no 
mesmo sentido do fluxo de ar (pesquisador “de costas” para o vento).

- Fazer o acondicionamento de aves em recipientes separados, evitando ao máximo o contato 
entre elas.

- Providenciar limpeza e desinfecção de todo material não descartável utilizado nas práticas ao 
final de cada dia de campo com Cloreto de benzalcônio – amônia quaternária (Lysol).



DESTINAÇÃO



RISCOS DAS SOLTURAS
COMPETIÇÃO INTRA E INTERESPECÍFICA 

(sítios de reprodução e alimento),

MORTALIDADE PÓS-SOLTURA,

CIRCOVIRUS, 

BORNAVIRUS, 

CLAMIDIOSE, 

ZOONOSES

ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO NATURAL DA AVE? 

MONITORAMENTO EM LONGO PRAZO?





OBRIGADA PELA ATENÇÃO!
www.icmbio.gov.br/cemave

CEMAVE/SNA


