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No início da década de 80, a situação da arara-azul, Anodorhynchus hyacinthinus, (o 
maior psitacídeo do mundo) no Pantanal era crítica: com uma população em torno de 
1500 indivíduos.  
 
Porém, há mais de três décadas, o Projeto Arara Azul desenvolve pesquisas sobre a 
biologia da espécie, conquistando repercussão internacional.  
 
O Projeto Arara Azul estuda a biologia e relações ecológicas da arara azul-grande, realiza 
o manejo e promove a conservação da arara azul em seu ambiente natural, em 54 
fazendas, numa área de 400 mil hectares no Pantanal no Estado de Mato grosso do Sul.  
 
No Pantanal Sul, as araras-azuis são bastante seletivas, pois 95% de seus ninhos são 
encontrados em uma única espécie arbórea: o manduvi (Sterculia apetala) e são 
dependentes de duas palmeiras para alimentação: acuri (Scheelea phalerata) e bocaiúva 
(Acrocomia aculeata), das quais comem apenas as nozes.  
 
Além disso, no mesmo período de reprodução, outras espécies que também ocupam 
grandes cavidades, disputam com elas, locais para reprodução. Assim, atividades de 
manejo realizadas no campo, beneficiam não só as araras azuis, mas também, no 
mínimo, outras 24 espécies que coabitam com ela.  
 
Outros projetos também vêm sendo desenvolvidos pelo Instituto Arara Azul, todos 
voltados para a conservação de espécies em diferentes ambientes, inclusive nos urbanos; 
onde as lições do Projeto Arara Azul são fundamentais na implementação das ações. 
 
O Instituto Arara Azul tem conquistado muitos resultados relevantes, mas o maior deles é 
o apoio dos seus parceiros que não medem esforços em ajudar. 
 
Para que as parcerias pudessem ser efetivadas com um retorno importante para os 
parceiros, foi instituída pelo Instituto Arara Azul uma política interna para a classificação 
das doações e o retorno oferecido para seus parceiros. 
 
Cada parceiro poderá, ser assim classificado: 
 
 
Admirador: 
Contribuindo com R$ 50,00 você receberá: Certificado Digital de Doador. 
 

http://www.projetoararaazul.org.br/arara/Home/OProjeto/Glossário/tabid/117/Default.aspx#araraazulgrande


Ajudante: 
 
Contribuindo com R$ 100,00 você receberá: Certificado Digital de Doador + 1 produto 
exclusivo do Instituto Arara Azul. 
 
Amigo:  
Contribuindo com R$ 180,00 você receberá: Certificado Digital de Doador + Camiseta do 
Instituto Arara Azul.  
 
Protetor:  
Contribuindo com R$ 250,00 você receberá: Certificado Digital de Doador + Ecobag 
artesanal. 
 
Defensor: 
Contribuindo com R$ 300,00 você receberá: Certificado Digital de Doador + Ecobag 
artesanal+1 produto exclusivo do Instituto Arara Azul. 
 
Guardião: 
Contribuindo com R$ 600,00 você receberá: Certificado Digital de Doador + Camiseta do 
Instituto Arara Azul+1 produto exclusivo do Instituto Arara Azul. 
 
Tutor: 
Contribuindo com R$ 1.200,00 você receberá: Certificado Digital de + Camiseta do 
Instituto Arara Azul +1 produto exclusivo do Instituto Arara Azul+ Livro "Jóias Azuis no 
Céu do Pantanal".   
 

As doações poderão ser efetuadas para: 

Instituto Arara Azul 

Banco Santander – 033 

Agência – 1313 

Conta Corrente – 13000218-5 

CNPJ: 05.910.537/0001-02 

 
Após a sua doação, por favor, nos envie o comprovante do depósito e as informações 
para o recebimento do seu Recibo e da sua Recompensa. 
 
Muito obrigada!!! 
 
 
Equipe do Instituto Arara Azul. 
 
 
 
 
 

INSTITUTO ARARA AZUL 
Rua Klaus Sthurk, 106 – Jardim Mansur CEP 79.051-660  Campo Grande-MS  Brasil 

Email: diretoriaexecutiva@institutoararaazul.org.br Telefone: 0XX 67 3222-1205 
www.institutoararaazul.org.br 
CNPJ: 05.910.537/0001-02 


