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The Vinaceous-breasted Parrots (Amazona vinacea) is globally endangered. Since 2010, 76 parrots were
released at the Araucárias National Park (ANP) as part of a long-term reintroduction project. In order to
respond to events involving released parrots, a Protection Network was created during a meeting in
February 2015 and has been communicating through the app Whatsapp. It is composed by key players
including Espaço Silvestre Institute, Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation, Brazilian
Institute of Environment and Renewable Natural Resources, Santa Catarina State Foundation for
the Environment, Environmental Military Police , Civil Police, Public Prosecutor, ANP Advisory
Council, Passos Maia and Ponte Serrada city halls. In 8 months of existence, the network planned 2 law
enforcement activities, referred an illegally kept parrot to the project and 4 birds rescued by the
community to rehabilitation and responded to 4 denouncements: 2 tree cutting, 1 hunting, 1 illegally kept
bird. These results brought direct and indirect benefits to the released parrots. The Vinaceous-breasted
Parrot Protection Network has effectively enhanced communication among key players, which increased
law enforcement and wildlife rescue efforts in the ANP and its surroundings. Protection Networks could
be created and implemented at minimum costs in other release sites and areas of interest.
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O papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) está globalmente ameaçado de extinção. Desde 2010, 76
papagaios foram soltos no Parque Nacional das Araucárias (PNA) como parte do projeto de reintrodução
da espécie no local. Em setembro de 2015, uma reunião foi realizada e foi criada a Rede de Proteção ao
Papagaio-de-peito-roxo visando responder à eventos envolvendo papagaio soltos. A comunicação é
mantida pelo aplicativo whatsapp. A rede conta com membros do Instituto Espaço Silvestre, Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina, Policia Militar Ambiental, Policia
Civil, Procuradoria Publica, Conselho Consultivo do PNA e Prefeituras de Passos Maia e Ponte Serrada.
Em 8 meses de existência, a rede planejou 2 ações de fiscalização, encaminhou um papagaio-de-peitoroxo apreendido para o projeto, auxiliou em 4 resgates de aves e respondeu à 4 denúncias: 2 cortes de
árvores, 1 caça, 1 aves mantidas ilegalmente. A Rede de Proteção ao Papagaio-de-peito-roxo melhorou
efetivamente a comunicação entre atores locais importantes, resultando no aumento da fiscalização,
esforços de resgate de aves silvestres no PNA e entorno que trouxerem benefícios diretos e indiretos aos
papagaios soltos. Redes de Proteção podem ser criadas e implementadas com custos mínimos em outras
áreas de interesse especial.

