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A Amazônia abriga sete espécies deste gênero, 

seguida pela Mata Atlân� ca com seis, Cerrado com 

três (Amazona amazonica, Amazona farinosa e Ama-

zona aes! va), Pantanal e Caa� nga com duas (Amazona 

amazonica e Amazona aes! va), e Pampa com apenas 

uma (Amazona pretrei).

Três espécies do gênero são endêmicas da 

região amazônica, Amazona fes! va, Amazona au-

tumnalis e Amazona kawalli, enquanto Amazona                                                    

brasiliensis, Amazona rhodocorytha e Amazona vina-

cea são endêmicos da Mata Atlân� ca. As espécies 

Amazona amazonica e Amazona aes! va possuem

distribuição mais ampla, ocorrendo em quase todos os 

biomas.

Com relação ao número de espécies, o gêne-

ro mais representa� vo entre os psitacídeos que             

ocorrem em território brasileiro é Pyrrhura (18 espé-

cies) seguido por Amazona (12 espécies) e Ara� nga e                      

Brotogeris (06 espécies cada). 

Leia mais em:

www.pick-upau.org.br

www.projetoaves.org.br

A Agência Ambiental Pick-upau é uma organi-

zação brasileira não governamental sem fi ns lucra� vos 

de caráter socioambiental, fundada em 1999. Por tra-

tar-se de uma organização sobre Meio Ambiente, sem 

uma bandeira única, a Pick-upau possui e desenvolve 

projetos em diversas áreas ambientais. O Projeto Aves: 

Mata Atlân� ca é patrocinado pela Petrobras, por meio 

do Programa Petrobras Socioambiental, desde 2015.

Poucos grupos de 

aves são tão fáceis de serem                                                                                     

reconhecidos, quanto os 

psitacídeos. Das araras da Amé-

rica do Sul até as cacatuas da                                        

Austrália, os psitacídeos estão 

entre as aves mais belas e exó� -

cas do mundo. 

A ordem Psi" aciformes 

é composta por 398 espécies, 

reunidas em quatro famílias, 

Strigopidae, Cacatuidae, Psi" ac-

ulidae e Psi" acidae, esta úl� ma 

com 181 espécies. O Brasil é o 

país mais rico com 87 espécies, 

Psittaciformes
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Agência Ambiental Pick-upau nas redes sociais

abrigando inclusive os maiores representantes, porém duas, a ararinha-azul 

(Cyanopsi" a spixii) e a arara-azul-pequena (Anodorhynchus glaucus) estão ex-

� ntas na natureza, mas há exemplares da primeira ainda em ca� veiro.

O gênero Amazona, cujos integrantes são popularmente conheci-

dos como papagaios, possui o maior número de espécies da família. Seus              

representantes distribuem-se por toda a América Central (incluindo o Caribe), 

América do Sul e no Brasil, onde ocorrem em todos os biomas.
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