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RESUMO - O Plano de Ação Nacional (PAN) é um instrumento de gestão que permite estabelecer 

ações prioritárias para a conservação das espécies e seus habitats. Seu objetivo é diminuir os 

impactos e fatores negativos que contribuem para a redução do número de espécies e dos ambientes 

através do estabelecimento de estratégias de proteção e conservação de espécies em perigo. A 

avifauna, considerada um dos grupos mais importantes da biodiversidade brasileira, vem sofrendo 

um expressivo declínio do número de indivíduos devido a constante ameaça advinda da atual crise 

da biodiversidade. A estrutura do PAN, se baseia nas normas da Instrução Normativa n° 25 do 

ICMBio, que busca a estabilização da densidade populacional, bem como a perpetuidade das 

espécies ameaçadas de extinção.  
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INTRODUÇÃO 

 Atualmente, o desmatamento contínuo e o uso intensivo e progressivo do solo geram 

redução gradual da biodiversidade no Planeta, promovendo níveis crescentes e alarmantes de 

espécies extintas e ameaçadas. Somente no Brasil em uma pesquisa realizada pelo ICMBio entre os 

anos de 2010 à 2014, 1.173 táxons foram oficialmente reconhecidos como ameaçados, entre eles 

234 aves, sendo uma caracterizada como extinta na natureza, 42 no estado criticamente em perigo, 

71 em perigo, e 120 consideradas como vulneráveis, representando essa última, cerca de 51% desse 

total. Tal quadro comprova o desordenado declínio das espécies ameaçadas em ritmo acelerado, 

pondo em risco a perda de elementos intrínsecos à busca de ações de intervenção para a 

conservação das populações (ICMBIO, 2011). 

 Diante do exposto, este trabalho visa demonstrar a importância dos PAN’s - Plano de Ação 

Nacional, direcionados a avifauna, através de delimitações de estratégias e pesquisas com enfoque 

estrutural no conservacionismo das espécies ameaçadas. 

 

O PAN 
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O PAN é um documento que estabelece ações para a conservação de espécies. Tem como 

principal objetivo a criação de ações para a conservação das espécies ameaçadas de extinção. 

Existem, no Brasil, 332 Planos de Ação Nacional (PANs) para conservação de 46.097 

espécies da flora nativa e quase 60 outros PANs para a conservação de espécies da fauna ameaçadas 

de extinção ou do patrimônio espeleológico, destinados a proteger mais de 500 espécies da fauna 

brasileira ameaçadas de desaparecer (ASSIS, 2016). 

A importância dos PANs deve-se ao fato de o país ser responsável pela gestão do maior 

patrimônio de biodiversidade do mundo. São mais de 120 mil espécies de invertebrados e, 

aproximadamente, 8.930 espécies de vertebrados, divididos entre 711 tipos de mamíferos, 1.900 de 

aves, 732 de répteis, 973 de anfíbios, 3.133 de peixes continentais e 1.376 de peixes marinhos. De 

todo este grupo, 1.173 espécies existentes no Brasil estão no quadro de risco (ASSIS, 2016).  

Segundo Caren (apud. ASSIS, 2016) o PAN “é um instrumento que busca ser proativo em 

relação às interferências no ambiente, servindo como orientador para a tomada de decisões, 

conciliando desenvolvimento socioeconômico e conservação da biodiversidade”. Os planos, cuja 

execução é de responsabilidade do ICMBio, são políticas públicas firmadas com a sociedade, que 

identificam e orientam ações prioritárias para combater as ameaças que colocam em risco 

populações de espécies e os ambientes naturais onde elas vivem, para, então, protegê-las (MMA, 

2016). 

 

ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO PAN 

A elaboração de um PAN envolve diferentes etapas como organização, definição, análise de 

dados e criação de estratégias para a proteção de dada espécie. As condicionantes estabelecidas nos 

licenciamentos ambientais, por exemplo, são mecanismos que contribuem para a conservação das 

espécies. Essas condicionantes podem ser cumpridas de inúmeras formas como, por exemplo, a 

criação de unidades de conservação, regularização fundiária, compensação ambiental e minerária, 

projetos de educação ambiental, recuperação de áreas degradadas e projetos de usos sustentáveis 

dos recursos naturais. 

Estabelecer ações in situ e ex situ para conservação e recuperação das espécies em risco de 

extinção, faz parte das etapas da elaboração do PAN, segundo os princípios estabelecidos pela 

Portaria MMA nº 43, de 31 de janeiro de 2014 (MMA, 2014) e do Decreto nº 7.515, de 08 de julho 

de 2011 (Brasil 2011a). Diante disso, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves 

Silvestres (CEMAVE) coordena a elaboração, implementação, monitoria e revisão dos PAN no 

âmbito da avifauna (ICMBio, 2009). Essa atribuição desempenhada pelo CEMAVE, adota como 

base a Instrução Normativa ICMBio nº 25, de 12 de abril de 2012 (ICMBio, 2012a), além do 
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“planejamento estratégico para a conservação de espécies” da IUCN (IUCN/Species Survival 

Commission, 2008) e dos Padrões Abertos para a Prática de Conservação (CMP, 2007) (DIAS; 

LUGARINI; SERAFINI, 2014). 

 Assim, através da Instrução Normativa ICMBio nº 25, de 12 de abril de 2012, é que foi 

instituído o planejamento estratégico e se estabeleceu um método simples e eficaz que pode ser 

aplicado em todos os níveis taxonômicos ou geográficos, podendo englobar uma única espécie ou 

grupos de espécies, a nível mundial, regional ou nacional. Entretanto, o sucesso da implantação e 

eficiência do plano depende do envolvimento de diversos segmentos governamentais, organizações 

não governamentais, autoridades, entre outros.  

AÇÕES PARA O PAN DE AVIFAUNA 

A primeira ação a ser executada será a divisão das duas partes em que o plano se baseia. A 

parte I representará o diagnóstico do estado de conservação da espécie, sua biologia, reprodução, 

taxonomia, distribuição potencial, ocorrência em áreas protegidas, principais ameaças a sua 

integridade e perpetuidade, a fim de se estabelecer a melhor forma de inserir o plano. A parte II 

definirá o objetivo da intervenção, as metas de conservação para o alcance do objetivo e as ações 

operacionais para atendimento destas (ALVAREZ et al.; 2010).  

As estratégias do plano de avifauna podem englobar diversas iniciativas como a criação de 

programas e projetos ambientais e unidades de conservação como, por exemplo, Estação Ecológica, 

Estação Biológica e Área de Proteção Ambiental, que tem por finalidade abranger de forma objetiva 

a integração de políticas públicas, o desenvolvimento e a sensibilização de comunidades e 

populações para combater as ameaças que põe as espécies ameaçadas em risco de extinção 

(ICMBIO, 2016). 

As ações implantadas devem ser inspecionadas por meio de visitas e monitorias regulares, 

que são coordenadas e promovidas pelo ICMBio, e caso necessário ajustes devem ser realizados no 

plano, levando-se em conta que a metodologia estratégica de planejamento para a conservação de 

uma ave, mesmo que esta saia da lista de espécies ameaçadas de extinção, deve ser monitorada 

constantemente através de ações de conservação e de manejo para que os riscos de sua 

sobrevivência e extinção não voltem a persistir (ICMBIO, 2010; ICMBIO, 2012
1,2

; ICMBIO, 2016; 

DIAS et al, 2016).  

CONCLUSÕES 

 A metodologia de inserção de planos de ação nacional contribui de forma determinante nos 

processos de estabelecimento das populações ameaçadas de extinção, através da união de várias 

estratégias, ações, e políticas públicas que promovem um processo participativo e integrado sobre a 

perpetuidade das espécies. 
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