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Papagaio-de-peito-roxo
Vive na Floresta de Araucárias e está ameaçado de 

extinção. Tem o peito roxo e penas vermelhas sobre o 
bico. Se alimenta de flores, frutas, folhas e sementes.
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Araucária
Árvore que pode viver até 700 anos e chegar a 50 

metros de altura.  Está ameaçada de extinção devido 
à exploração excessiva de sua madeira. 
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 Gavião-pato
Ave de rapina que pode se alimentar de papagaios-de-

peito-roxo.  A sua envergadura, que é a medida de 
uma ponta a outra de suas asas, chega a 1,17 m.
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 Maitaca-verde
Ave que pertence à família Psittacidae e, às vezes, é 
confundida com o papagaio-de-peito-roxo. Porém, a 

maitaca não possui penas vermelhas em cima do bico.
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Retirada de animais da natureza
Uma das principais ameaças ao papagaio-de-peito-
roxo. Causou a extinção desta espécie em Passos 

Maia e Ponte Serrada.
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Pinhão
Semente da Araucária que serve como alimento para 
diversas espécies. O papagaio-de-peito-roxo ajuda a 

dispersar essa semente e regenerar a floresta.
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 Instituto Espaço Silvestre
Organização não-governamental que trabalha 

em conjunto com a comunidade na proteção do 
papagaio-de-peito-roxo
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