Campanha de Adoção de Ninho de Arara Azul
Regulamento 2022
Se você está recebendo este documento é sinal de que gostou da proposta de
adotar um ninho e quer saber mais informações a respeito desta Campanha.
Sendo assim, leia este documento até o final e siga o passo a passo para
entender como tudo vai funcionar e o que deverá fazer para se tornar o mais
novo PADRINHO de um ninho de arara azul, no Pantanal de Mato Grosso do
Sul. Veja como é fácil, simples e como estará ajudando todo o meio ambiente!

1) Quem pode participar
Maiores de 18 anos (em caso de menores apenas com autorização do
responsável)

poderão

inscrever-se

como

pessoa

física

(estudantes,

pesquisadores, profissionais de diferentes áreas, donas de casa, entre outros),
sem limite de idade; ou como pessoa jurídica (empresas, entidades da
sociedade civil, entre outros), desde que seja uma pessoa e/ou empresa
engajada pela conservação da biodiversidade, que admire a Arara Azul livre na
natureza, que seja um amante da natureza e que busca formas de contribuir
com esta e outras espécies. Você se encaixa neste perfil? Então você pode se
candidatar a adotar um ninho, junto ao Instituto Arara Azul.

2) Passo a passo
2.1 Antes de qualquer coisa, será necessário

ler esse documento

(Regulamento) até o final;
2.2 Ler e assinar o Contrato de Doação para a Campanha, que deverá ser
encaminhado ao Instituto Arara Azul;
2.3 Ao realizar a transferência ou depósito bancário, referente ao valor da
adoção, é imprescindível que o comprovante seja encaminhado ao Instituto

Arara Azul para que a Adoção possa ser validada e o Recibo de Doação
emitido;
2.4 Ao receber o seu comprovante de doação, a equipe do Instituto Arara Azul
lhe encaminhará um Certificado de Adoção, juntamente com o Curso de
Preparação para Adoção.
O que é e para que serve o Curso de Preparação para Adoção?
O Curso Preparatório para Adoção é um material didático (apostila digital), que foi preparado
pela equipe do Projeto Arara Azul para facilitar o entendimento, por parte dos padrinhos, sobre
como é realizado o trabalho de campo, para que servem os monitoramentos dos ninhos e
como serão enviadas as informações, além de explicar a importância deste trabalho e qual a
diferença entre ninhos naturais e artificiais. A ideia é tornar as informações contidas nos
relatórios, que serão enviados periodicamente aos padrinhos, mais claras e informativas.
Esta apostila será utilizada para tirar as dúvidas dos novos padrinhos/madrinhas e servirá de
base para consultas. A leitura e conhecimento deste material são de fundamental importância
para o bom andamento do processo de adoção!

Após estes breves passos realizados, você já pode comemorar: é o mais novo
“padrinho ou madrinha” de um ninho de arara azul e estará contribuindo, e
muito, para a conservação da biodiversidade do Pantanal.

Agora entenda em que isso implica e quais são as vantagens e
responsabilidades deste ato:

3) Vantagens

3.1 PARA O ADOTANTE:
 O adotante poderá requisitar uma palestra com o tema: “Biodiversidade
como instrumento para o Desenvolvimento Sustentável”, para seu
público de interesse (funcionários, parceiros e convidados), em data a
ser agendada e com as despesas de logísticas sob responsabilidade da
empresa;
 O adotante receberá um kit de boas-vindas contendo produtos
exclusivos do Instituto Arara Azul;

 O adotante receberá uma foto exclusiva, feita pela equipe do Projeto
Arara Azul, em alta definição, que poderá ser usada como descanso de
tela, postar em mídias sociais ou até mesmo imprimir um pôster;
 O adotante poderá divulgar (com exceção para fins comerciais ou
lucrativos) que é PADRINHO DE UM NINHO e responsável pela
execução de parte das atividades de monitoramento do ninho do Projeto
Arara Azul, durante o período de vigência do seu Certificado de Adoção.
Caso o ninho adotado seja ocupado por outra espécie, diferente da
arara azul, terá também a oportunidade de conhecer uma nova espécie
e contribuir ainda mais com a biodiversidade do Pantanal;
 Periodicamente, o adotante receberá um breve relatório com as
atividades e descobertas realizadas pela equipe de campo do Projeto,
onde o “padrinho” acompanhará as novidades sobre seu “afilhado” e
outras informações relativas ao projeto;
 Ao final do período de vigência desta adoção, o adotante receberá um
Relatório Final contendo todas as informações sobre os monitoramentos
realizados, sucessos alcançados e demais informações que se fizerem
necessárias;
 O Adotante que tiver interesse poderá (desde que se responsabilize por
suas despesas com a viagem) visitar o Pantanal e conhecer de perto o
trabalho de campo da equipe do Projeto Arara Azul, bem como “o seu
ninho apadrinhado”. Lembrando que para isso, será necessário
agendamento prévio junto à equipe deste projeto. Reserva e pagamento
de hospedagem, deverá ser realizado junto no Refúgio Ecológico
Caiman (www.caiman.com.br), o qual concederá desconto para os
participantes desta campanha;
 Ao nascer um filhote de arara azul ou de outra espécie, no ninho do
adotante, será dado a este a oportunidade de batizá-lo com o nome que
escolher. Lembrando que esse filhote será acompanhado até o

momento de seu voo e receberá uma anilha com numeração exclusiva,
bem como um microchip. Todas as informações serão encaminhadas ao
adotante, em seu relatório final;

3.2 PARA O ADOTADO / PROJETO ARARA AZUL:
 Diversificar a rede de parceiros e doadores da instituição;
 Criar uma rede de contatos, onde pessoas físicas e jurídicas possam
conhecer as ações deste e de outros projetos executados pelo Instituto
e, dessa forma, contribuir para a conservação da espécie Arara Azul e
diversas outras que coabitam na região;
 Tornar o apoio a projetos de pesquisas acessíveis a mais pessoas, que
não apenas os grandes doadores;
 Tornar acessível à população, as informações descobertas durante a
realização dos trabalhos de pesquisa;
 Referendar a Campanha com a população, para que seja um processo
continuo de apoio ao projeto;
 Cumprir sua missão junto à sociedade;

4) Responsabilidades

4.1 DO ADOTANTE
 Ser responsável, não apenas financeiramente por um ninho, mas buscar
manter-se informado sobre tudo o que acontece com o seu “afilhado”,
através dos relatórios periódicos, encaminhados pela equipe do projeto;
 Realizar o pagamento referente à Adoção de acordo com o estabelecido
neste documento e no Contrato a ser firmado;
 Estar ciente de que existem riscos de o seu “afilhado”, não gerar o
resultado esperado, afinal de contas, trata-se de natureza e não
podemos garantir que no ninho adotado haverá, no final do período
reprodutivo, um filhote de arara azul.
 É importante saber que é possível que ovos e/ou filhotes sejam
predados, ou que neste ninho poderá ser encontrado filhotes de outra

espécie ou até mesmo, não haver ocupação por nenhuma espécie. Para
entender melhor isso, leia nossos artigos e publicações no site
(www.institutoararaazul.org.br).

4.2 DO ADOTADO
 Manter o adotante sempre atualizado sobre as atividades que forem
realizadas em seu ninho;
 Manter o adotante atualizado sobre as ações e atividades realizadas em
campo, através de relatórios com fotos exclusivas. (Lembrando que a
utilização das informações contidas no relatório, bem como das fotos
está restrita às seguintes utilizações: descanso de tela, postar em mídias
sociais ou até mesmo imprimir um pôster. Evitando assim, a utilização
para fins comerciais e/ou lucrativos);
 Manter o adotante informado sobre novas ações e campanhas que
forem programadas pelo Instituto Arara Azul, de forma a dar a este a
prioridade no conhecimento e participação, se assim o quiser;
 Informar ao Adotante, imediatamente sobre a postura de ovos ou
nascimento de filhotes em seu ninho;

5) Valores
 O valor de contribuição para essa Edição da Campanha é de R$
10.000,00 (dez mil reais) para um ninho;
 Estes valores correspondem às despesas com manutenção dos
trabalhos de campo que incluem monitoramento e manejo dos ninhos. O
valor deverá ser depositado ou transferido para a conta do Instituto
Arara Azul, veja os dados abaixo:

Instituto Arara Azul
Banco Santander – 033
Agência – 1313
Conta Corrente – 13000218-5
CNPJ: 05.910.537/0001-02

Ressaltamos que a equipe do Projeto Arara Azul realiza um trabalho com
seriedade e responsabilidade, de longo de prazo (30 anos), com grande
respaldo de conhecimento e informações. Porém, sentimos a necessidade
lembrar aos parceiros desta Campanha que, ao lidar com a natureza,
imprevistos podem acontecer, como por exemplo, queimadas, queda de
árvores, inundações de ninhos, ocupação das cavidades por outras espécies,
postura de ovos inférteis, predação de ovos e filhotes, mortalidade por motivos
de má formação, infertilidade, entre outros. Todos esses casos já foram
observados, ao longo dos anos, por nossos pesquisadores.

Para encontrar os ninhos ativos (com ovos e filhotes), é preciso monitorar um
grande número de ninhos.

No período reprodutivo de 2020, como exemplo, apenas na Região de Miranda
- Pantanal Sul, foram realizados um total de 1237 monitoramentos (escalar e
descer de cada ninho). Em média, foram monitorados 10 ninhos por dia. Um
ninho pode ser monitorado mais de uma vez por mês, dependendo da
necessidade. No total foram monitorados 118 ninhos, sendo 63 naturais e 55
artificiais. Quarenta e dois por cento destas cavidades foram ativas pelas
araras azuis.
Para entender melhor a diferença sobre ninhos naturais e artificiais e o trabalho
realizado é importante ler com atenção o Curso de Preparação para Adoção.

Gostaríamos de parabenizá-lo por se interessar em fazer parte deste trabalho e
nos colocamos à sua inteira disposição para esclarecer as dúvidas que
surgirem.

Atenciosamente,
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: 67 3222-1205
www.institutoararaazul.org.br

