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ARARA AZUL - A IMPORTÂNCIA DE UMA ESPÉCIE
BANDEIRA PARA CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE
Projetos e ações do Instituto Arara Azul –
30 anos e os novos desafios
Eliza Mense
Fernanda Mussi Fontoura
Larissa Tinoco
Neiva Maria Robaldo Guedes

1. Introdução
O Brasil possui grande extensão territorial com 8.512.000 km2, com
diferentes domínios morfoclimáticos e fitogeográficos ocupando quase
50% da América do Sul, é um dos países com maior biodiversidade do
mundo representando 13% de toda biota (Livro Vermelho, MMA, 2018).
E destaca-se como quase duas mil espécies de aves, mais precisamente com
1.919, perdendo em número, apenas para a Colômbia e Peru. Dentre as
aves, o Brasil destaca-se com 84 espécies da família Psittacidae representada pelos periquitos, papagaios, araras, maracanãs e jandaias. Espécies com
plumagem colorida, bico curvo e tamanho variando de um metro até 12
centímetros são aves carismáticas que despertam a atenção de muitas pessoas. Pelo fato de se adaptarem facilmente ao cativeiro, acabam servindo
como animais de estimação, tornando-se um dos grupos mais numerosos
e requisitados para o tráfico de animais silvestres. A combinação destes
fatores, levam algumas espécies à ameaça de extinção, mas, ao mesmo tempo, servem como espécies bandeiras para a conservação.

2. Arara-azul
A arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) é o maior representante
da família dos psitacídeos, que teve a sua população diminuída e constou
da Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Ministério do Meio Am14

biente (MMA, Brasil) de 1989 até final de 2014, quando foi retirada do Livro Vermelho do Brasil (MMA, 2018), mas é citada como vulnerável pela
IUCN (2021) (SCHERER-NETO, et al., 2020). Na natureza, são aves sociais
que vivem aos pares, casais, famílias ou bandos, com populações sedentárias que podem fazer migrações diárias para alimentação e/ou reprodução
(GUEDES 1993, 2009). Embora tivesse ampla distribuição, no passado,
teve a população total estimada em 2.500 indivíduos em 1987 (GUEDES;
HARPER, 1995). Atualmente encontra-se com a população disjunta em três
regiões e estimativa de 6.500 indivíduos (GUEDES et al., 2008). Os fatores
que levaram esta espécie à ameaça de extinção, foram captura de indivíduos
da natureza, alteração do habitat e coleta de penas para confecção de cocares
(GUEDES; CANDISANI, 2011). Nas duas últimas décadas, essa situação tem
sido revertida no Pantanal, com ações do Projeto Arara Azul que vem contribuindo para a conservação da espécie em seu ambiente natural, através de
pesquisa e manejo (GUEDES, 2004; GUEDES; CANDISANI, 2011) (Figura
1). A arara-azul é um exemplo de espécie bandeira, que além de carismática,
ajuda a conservar várias outras espécies e tem um papel ecológico importante como dispersora de sementes e engenheira ambiental.
Figura 1. Arara azul saindo do ninho manejado pela equipe do Projeto
Arara Azul no Pantanal.

(Foto: Rafael Munhoz)
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3. Instituto Arara Azul
O Instituto Arara Azul, é uma organização não governamental, de
direito privado e sem fins econômicos, tendo como principal finalidade,
a promoção da conservação ambiental, criado em 4 de setembro de 2003.
Inicialmente, o Instituto deu a personalidade jurídica ao Projeto Arara
Azul, desenvolvido há 30 anos no Pantanal, bem como vem desenvolvendo outros projetos, de proteção ambiental, citados mais adiante.
A sua missão é a de promover a conservação da biodiversidade,
buscando a utilização racional dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida. Atualmente o Instituto Arara Azul vêm desenvolvendo vários
Projetos, além do seu principal projeto, Arara Azul, desenvolve o projeto
Aves Urbanas - Araras na Cidade, projeto Monitoramento da Ocupação
de Cavidades no Pantanal, projeto de Avaliação da perda de habitat no Pantanal, projeto Promovendo casa/caixas para araras-vermelhas em Bonito,
projeto Monitoramento de ninhos naturais e artificiais no Pantanal de
Mato Grosso, projeto Biologia reprodutiva da Maracanã, outros de caráter
associado e em parceria como o projeto de Genética e Biologia Molecular
das Grandes Araras com a USP, projeto Quiropterofauna (Morcegos) Associada aos Ninhos de Arara-Azul no Pantanal, projeto Entomofauna dos
Ninhos de Arara-Azul, projeto Ectoparasitos em filhotes de Arara-Azul;
projeto Perfil Hematológico e Bioquímico dos filhotes de Arara Canindé
em Campo Grande, projeto de Avaliação da Sanidade das Grandes Araras
no Pantanal e Cerrado, projeto Manejo para Minimizar os Impactos dos
Incêndios Sobre as Arara, entre outros, mais esporádicos ou pontuais.
Em Campo Grande, desde novembro de 2013, o Instituto Arara
Azul conta com um Centro de Sustentabilidade (Figura 2), cuja construção foi doada pela Fundação Toyota do Brasil, com o objetivo de implementar alternativas de fomento à sustentabilidade ao Instituto e seus
Projetos. Atualmente, o Instituto busca métodos criativos para realizar
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diferentes atividades frente aos novos desafios, em especial do último
ano com a pandemia COVID-19, acentuado pelos incêndios que devastaram cerca de 30% do Pantanal (GUEDES et al., 2020).
Figura 2. O Centro de Sustentabilidade e Sede do Instituto Arara Azul em
Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Fonte: Neiva Guedes

4. Projeto Arara Azul – Biologia, Manejo e Conservação
O Projeto Arara Azul nasceu de uma iniciativa pessoal da bióloga
Neiva Guedes ao encontrar um bando de araras-azuis no Pantanal (novembro de 1989), encantar-se com a espécie e saber que elas estavam fadadas a desaparecer da natureza. Para reverter essa situação, o Projeto Arara
Azul estuda a biologia e relações ecológicas da arara-azul-grande, realizando o manejo e promovendo a conservação dessa espécie em seu ambiente
natural; compreende o acompanhamento das araras na natureza, o monitoramento de ninhos naturais e artificiais no Pantanal de Mato Grosso
do Sul e Mato Grosso, além de ações de educação ambiental. Dezenas de
17

ninhos artificiais foram e continuam a ser instalados e ninhos naturais são
manejados e recuperados constantemente (Figura 3). Um dos principais
resultados apresentados, em 30 anos de trabalho, é a expansão da população de Arara-azul que triplicou ao longo dos anos, resultado de monitoramento intenso e manejo realizado, principalmente no Refúgio Ecológico
Caiman, onde está localizada a base do Projeto desde 1998. Porém, em
função da fragilidade da espécie e os riscos contínuos que a ameaçam, os
trabalhos precisam ser constantes, fomentados e intensificados a cada ano.
Figura 3. Ninho artificial instalado pelo Projeto Arara Azul no
Pantanal com ocupação não só pelas araras azuis, como o casal
abaixo, mais outras 24 espécies.

Fonte: Fernanda Fontoura

No Pantanal de Miranda, os resultados apontaram que o período
de reprodução da Anodorhynchus hyacinthinus é definido como de julho
a janeiro, com pico de postura de ovos em agosto e setembro, e a maioria dos filhotes, deixando os ninhos em dezembro e janeiro (GUEDES,
1993). Dados acumulados nestas décadas mostram que, em média, 73%
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dos pares reprodutivos ocuparam um ninho e tiveram sucesso com a
postura de ovos. Dos ninhos que tiveram filhotes (76%) voou apenas um
filhote. A taxa de reprodução foi de 0,6 filhotes por ninho, enquanto o
sucesso reprodutivo foi de 1,0 filhotes por casal que produziu filhote. A
produtividade média das fêmeas foi de 1,9 ovos (GUEDES, 2009).
Embora a quantidade de ninhos, ovos e filhotes tenha variado
ao longo dos anos, essa variação não foi significativa. A única variável
significativa foi a perda de filhotes. Os resultados mostraram, ainda, uma
relação inversa entre o aumento da temperatura e o sucesso reprodutivo.
Porém, de modo geral, os resultados apotam uma tendência positiva no
aumento das araras-azuis na região, pois a cada 100 casais que produzem
filhotes quatro jovens são efetivamente acrescidos no grupo de A.
hyacinthinus do Pantanal (GUEDES, 2009).
Os fatores que afetam o sucesso reprodutivo são resultados
de uma somatória como as mudanças climáticas globais, as variações
bruscas de temperatura, o desmatamento, as queimadas, a perda ou
inundação dos ninhos, a disputa por cavidades, a disponibilidade de recurso alimentar, a predação de ovos e filhotes, doença e infestação por
ectoparasita e o do manejo e ocupação do solo que vem sendo realizado
na região (GUEDES et al., 2019, 2020).
Todas as ações do Projeto acabaram beneficiando também as
outras duas espécies de grandes araras: Ara chloropterus e Ara ararauna
e mais 24 espécies que utilizam cavidades para se reproduzir na região
em seu entorno, como exemplo: falcão-relógio (Micrastur semitorquatus),
acauã (Herpetotheres cachinans), falcão-morcegueiro (Falco rufigularis),
maracanã-de-colar (Primolius auricollis), tucano (Ramphastos toco), pato-do-mato (Cairina moschata), marreca cabocla (Dendrocygna autumnalis), urubu (Coragyps atratus), coruja (Tyto furcata), além de insetos e até
mamíferos como o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) e algumas
espécies de morcegos (Quiroptera).
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5. Projeto Aves Urbanas – Araras na Cidade
A perda, como a fragmentação e descaracterização de habitat, é um
dos fatores que tem levado muitas espécies silvestres à extinção. Mas, algumas espécies conseguem migrar ou adaptar-se às mudanças para continuar sobrevivendo. Dependendo do local, do tamanho das áreas verdes, dos fragmentos florestais e dos impactos das atividades humanas, é
possível verificar a convivência harmoniosa entre o homem e os animais
silvestres. Campo Grande é um destes locais. Uma cidade bastante arborizada, com vários parques e reservas, manchas de Cerrado, buritizais e
extensos quintais e áreas públicas com árvores frutíferas, muitas delas
nativas, fornecendo importantes serviços ecossistêmicos. Com isso, possui em área urbana uma grande diversidade de aves, destacando-se entre
elas a presença das grandes araras.
Em 1999-2000 um grupo de araras-canindé (Ara ararauna) e araras-vermelhas (Ara chloropterus) migrou para Campo Grande, vindo do
interior do Estado após um período de escassez de alimento por desmatamento e queimadas (GUEDES, 2012). Parte do grupo se estabeleceu
na cidade e parte continuou a migração para a região leste, até os estados de São Paulo e Paraná. Ara ararauna é vista na cidade o ano inteiro,
forrageando (GUEDES et al., 2019) e, desde 2010, vem se reproduzindo
com sucesso na área urbana (BARBOSA, 2015; 2018). Com a experiência adquirida com as araras-azuis no Pantanal, o Instituto Arara Azul
deu início ao monitoramento com o objetivo de relatar a ocorrência das
grandes araras e outras espécies de Psitacídeos em área urbana de Campo
Grande, Mato Grosso do Sul (Figura 4).
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Figura 4. Casal de arara-canindé (Ara ararauna) com o juvenil na borda
do ninho em área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Fonte: Larissa Tinoco

Para nidificar, a Ara ararauna utiliza troncos de cinco espécies palmeiras mortas: Acrocomia aculeata, Mauritia flexuosa, Caryota urens, Roystonea oleracea e Attalea speciosa e estão localizados em residências, áreas
públicas, estabelecimentos comerciais e áreas verdes.
As Ara chloropterus, em menor número, são periodicamente avistadas em Campo Grande, no primeiro semestre do ano. Não há registro
de ninhos em área urbana, mas, juntamente com a A. ararauna, foram
registradas comendo mais de 36 itens vegetais de espécies nativas do
Cerrado e exóticas, utilizadas no paisagismo urbano.
Anodorhynchus hyacinthinus também já foram registradas na cidade
com o primeiro ninho cadastrado em 2015, a menos de 15 km do centro da
cidade. Mais recentemente dois ninhos artificiais foram instalados na zona
rural em substituição aos ninhos naturais que se quebraram.
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E araras híbridas de primeira geração, arara Harlequim resultado
do cruzamento A. ararauna com A. chloropterus, também têm sido monitoradas. Híbridos de segunda geração, arara Harligold, resultado do
cruzamento de Harlequim com A. ararauna e arara Jubilee, resultado do
cruzamento de A. chloropterus, com Harlequim.
Outros Psitacídeos também foram registrados: Orthopsittaca
manilataus, Amazona aestiva, Amazona amazonica, Diopsittaca nobilis, Alipiopsitta xanthops, Psittacara leucophthalmus, Brotogeris chiriri, Eupsittula
aurea, Forpus xanthopterygius. Campo Grande tem a ocorrência de mais
de 400 espécies de aves (BENITES; MAMEDE, 2018), o que a torna
um dos melhores destinos para o turismo de observação de aves. Atualmente, tem-se trabalhado junto aos governantes, ONGs, empresas e
a população em geral, para que essas características não se percam com
o crescimento da cidade, e que se consiga conciliar o desenvolvimento
com a conservação da biodiversidade.

6. Educação Ambiental, Expedição, Ciência Cidadã
e Turismo de Observação
A educação ambiental pode ser definida como o processo que visa
desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe são associados, e que tenha conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e compromissos para trabalhar
individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção de novos. É uma importante ferramenta, uma
vez que sua implementação está prevista na Política Nacional da Educação
Ambiental para todos os níveis de ensino, não como disciplina, mas como
tema a ser incluído nos diferentes conteúdos programáticos (Política Nacional de Educação Ambiental Lei n. 9.795/99 Decreto n. 4.281/2002).
Considerada nos dias atuais como indispensável, a educação ambiental oferece os fundamentos para o desenvolvimento da criança em
22

seus diversos aspectos: físico, psíquico, cognitivo e social. Nela as crianças buscam ativamente o conhecimento; para elas, brincar é mais importante que a ação mental. É pela brincadeira que ela aprende a conhecer a si própria e o mundo que a cerca. Durante a escolarização, haverá
momentos de ação e de concentração, mas o importante é que todas as
situações de ensino sejam interessantes.
O trabalho da educação ambiental, nesse estágio do desenvolvimento, é levado adiante com base na realidade sociocultural, procurando
sempre despertar a autonomia, criticidade e responsabilidade do público-alvo. As ações educativas podem ter por base o movimento, a música,
as artes visuais, a matemática, a linguagem oral e escrita, a natureza e sociedade, assuntos que devem ser trabalhados constantemente, considerando ainda que as atividades busquem uma interdisciplinaridade entre
esses diversos eixos, apresentados de forma conjunta com temas principais da educação formal. “A educação, seja formal, não-formal, familiar
ou ambiental, só é completa quando a pessoa pode chegar nos principais
momentos de sua vida a pensar por si próprio, agir conforme os seus
princípios, viver segundo seus critérios” (REIGOTA, 1997).
Tendo como base esses princípios, o Instituto Arara Azul vem
aliando a educação ambiental aos seus projetos de pesquisa, primando
por atividades adequadas a cada público-alvo, especialmente o infantil,
que possam interagir de forma proativa na sociedade em prol da conservação ambiental.
Dentre as atividades de educação ambiental que o Instituto está
desenvolvendo, ocorrem as Oficinas de Educação Ambiental e as Expedições de Observação com a equipe do Projeto Aves Urbanas - Araras
na Cidade voltadas ao público infantil, que se tornaram um produto dos
serviços ambientais que a instituição promove junto à sociedade. Com
a população em geral sendo informada e orientada constantemente estamos incentivando a Ciência Cidadã e no Pantanal, junto a equipe do
Projeto Arara Azul é possível realizar o Turismo de Observação.
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6.1. Oficinas de sensibilização e Educação Ambiental
As oficinas de Educação Ambiental são realizadas no Centro de
Sustentabilidade do Instituto Arara Azul, onde um pequeno grupo, de
no máximo 14 alunos, é recepcionado por educadores que desenvolvem
atividades de educação ambiental com a decodificação de informações
científicas adequadas à linguagem do público-alvo (Figura 5). As atividades são realizadas de forma interativa, as quais fomentam o despertar nas
crianças dos cinco sentidos, como o olfato, através do cheiro de coco do
filhote de arara-azul e do cheiro da manga, que é a base da alimentação das
araras-canindé. O tato é despertado com as penas, cascas de ovos das aves
e aves de pelúcia; a audição através de áudios com o som da vocalização
das araras; a visão através de vídeos reais e, ainda, os alunos vêem e tocam
em um ninho artificial semelhante ao usado por araras no Pantanal.
As atividades lúdicas são compostas por oficina de pintura, dobradura, atividades musicais e contos de histórias. Diferentes temas ligados
à conservação da biodiversidade são abordados, proporcionando uma
interação e transversalidade com os eixos educacionais vivenciados pelos
alunos na Escola. Tudo pensado para o desenvolvimento do despertar
para o cuidado com a natureza nos nossos futuros adultos. Durante este
período, os alunos têm um momento para o lanche que também é uma
oportunidade de aprendizagem, onde são abordados os problemas ambientais como o lixo, e a importância do destino adequado e da reciclagem. Após a conclusão da Oficina, os alunos são convidados a falar o que
sentiram e como podem continuar o trabalho após a Oficina.
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Figura 5. Oficinas de sensibilização e educação ambiental
no Centro de Sustentabilidade do Instituto Arara Azul
em Campo Grande, MS, com diferentes

Fonte: Eveline Castanho

6.2. Expedição de Observação
A participação na Expedição, com o Projeto Aves Urbanas-Araras na Cidade, também é realizada com grupos pequenos, no máximo 14
alunos. A atividade tem início no Centro de Sustentabilidade do Instituto Arara Azul, em Campo Grande, onde é realizada uma palestra rápida
sobre o projeto de pesquisa. Logo após, o grupo acompanha a equipe de
pesquisa, onde o roteiro de visita foi planejado previamente, conforme à
época do ano e o estágio da reprodução das espécies, visitando os ninhos
e acompanhando as atividades de rotina da equipe de pesquisa.
Nos ninhos, dependendo da época do ano, a equipe desenvolve várias atividades relacionadas ao Projeto Aves Urbanas - Araras na
Cidade (Figura 6). Se for durante o período reprodutivo das araras-canindé, de agosto a dezembro, é realizado o acompanhamento biológico dos filhotes das araras e/ou outras espécies que ocupam as cavidades
(ninhos); como, por exemplo, a biometria dos filhotes, que verifica o
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desenvolvimento do filhote, como peso e comprimento. No período não
reprodutivo, janeiro a julho, as equipes fazem a manutenção dos ninhos,
observação de casais que começam a disputar as cavidades, dormitórios
e áreas de alimentação, assim como a observação de outras espécies que
possam estar ocupando as cavidades (ninhos).
Figura 6. Expedição de Observação com a equipe do Projeto Aves
Urbanas - Araras na Cidade, em ninho ativo de Arara Canindé,
Campo Grande, MS.

Fonte: Neiva Guedes

Essas visitas monitoradas, por serem realizadas em uma cidade,
onde as araras convivem juntamente com carros, prédios e humanos,
encantam os alunos, que percebem que é possível o convívio de animais
silvestres em áreas urbanas, conciliando a presença do homem com a
fauna local, promovendo, desta forma, a conservação da biodiversidade.
Durante o percurso, os alunos têm um intervalo para o lanche, onde
questões sobre o lixo e o destino mais adequado são tratadas educativamente. As expedições com alunos proporcionam a observação prática e
a informação sobre a biologia e ecologia da arara-canindé, e de outras
espécies no ambiente urbano. Após a conclusão de acompanhamento do
roteiro os alunos retornam à sua Escola.
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Aprender a apreciar, saber observar e conhecer a biodiversidade é a
base para o desenvolvimento de políticas públicas para a conservação daquilo que se ama. A expedição de Observação é uma atividade educacional
e de recreação, que reforça o interesse dos alunos pelo meio ambiente.

6.3. Ciência Cidadã
O Instituto Arara Azul tem envolvido vários cidadãos nas suas
atividades científicas, gerando conhecimento e compreensão sobre a
importância da conservação da biodiversidade. Desde o início dos projetos de pesquisa, os cidadãos, tanto no campo como na cidade, passaram a contribuir com as ações do Instituto Arara Azul, assumindo
um papel de agentes “defensores” na proteção ambiental. Através das
diferentes ações com diferentes públicos, existem oportunidades de
aprendizagem, prazer pessoal, benefícios sociais e satisfação em contribuir com os projetos de pesquisa. As oportunidades oferecidas pelo
Instituto Arara Azul, proporcionam o maior envolvimento do público
e uma democratização da ciência. A partilha do conhecimento que o
Instituto oferece é organizada em várias atividades para os diferentes
públicos e faixa etárias, proporcionando uma linguagem adequada para
a compreensão do público envolvido (Figura 7A).
Com as atividades de educação ambiental indo ao encontro da
Ciência Cidadã, o envolvimento da comunidade local, que passou a
prestar mais atenção na natureza, nas espécies e suas relações ecológicas tem aumentado. Muitos proprietários passaram a conservar áreas
de vegetação nativa, fazer plantio e replantio de mudas de manduvi e
cuidar das araras, da fauna e dos ninhos.
Atividades educativas com o público infantojuvenil são desenvolvidas nas Escolas, no Centro de Sustentabilidade do Instituto Arara Azul,
na sociedade organizada e nas comunidades locais, em forma de oficinas,
palestras, teatros, expedições mirins, entre outras. Tanto nas comunida27

des rurais como nas urbanas. O Projeto piloto de Educação ambiental em
Aquidauana com crianças (creche e escola de ensino fundamental), contou com uma média de 454 alunos diretamente atingidos (Figura 7B).
Com o público adulto, a ciência cidadã trabalha nas comunidades, nas
Universidades, com grupos de artesãos, com os moradores da cidade, com
proprietários e comunidades rurais, com turistas de observação, empresários,
entre tantos outros que possam ser envolvidos no trabalho de conservação.
Figura 7 A e B. Resultados das pesquisas do Instituto Arara Azul
e decodificado e compartilhado com a comunidade e adequado aos
diferentes públicos e idades.

Fonte: Lucas Rocha e Carlos Cézar Corrêa

6.4. Turismo de Observação no Pantanal
Nas áreas rurais onde o Projeto Arara Azul atua, as pessoas têm
a oportunidade de acompanhar os trabalhos de campo, realizando o turismo de observação. Essa “modalidade” de turismo é mais frequente no
Refúgio Ecológico Caiman onde, durante um período ou o dia inteiro,
os hóspedes acompanham o monitoramento de ninhos e têm a experiência do dia-a-dia de um pesquisador (Figura 8).
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Figura 8. Turismo de observação do Projeto Arara Azul no
Pantanal, grupo de 2-5 pessoas, sem limites de idade, podem
acompanhar as atividades.

Fonte: Everson de Freitas

Dependendo da época do ano, os turistas participam desde o manejo e instalação de ninhos, até a marcação de filhotes de arara-azul e
monitoramento de outras espécies. Essa vivência proporciona ao turista
um maior conhecimento sobre a importância das pesquisas e conservação dos ambientes naturais e, a experiência local é levada para fora dali,
tornando-os assim, agentes de divulgação dos trabalhos e da natureza.

7. Resultados Principais
7.1. Projeto Arara Azul
Ao longo destas três décadas muitos resultados foram obtidos e
lições foram aprendidas, mas com a natureza não está numa redoma fechada e sim em constante transformação, ainda há muito o que descobrir
sobre as araras-azuis e suas relações ecológicas e funções no ecossistema.
Hoje, essa ave que é tão carismática e uma espécie-bandeira tem os resultados das pesquisas relacionadas a ela corroborando para a conservação
de todo o ambiente. Como exemplo, podemos citar, a relação entre a
arara-azul e os frutos de acuri que são a base alimentar das araras no Pantanal: um artigo científico publicado recentemente (TELLA et al., 2020)
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mostra que as araras-azuis dispersam desses frutos a longas distâncias,
podendo contribuir para o surgimento dessas palmeiras em outras regiões e assim, não somente as araras, mas várias outras espécies da fauna
pantaneira que se alimentam do acuri são beneficiadas.
Com relação ao fato das araras-azuis terem o bico mais potente
e possuir a capacidade de beliscar, são consideradas escavadoras secundárias, transformando pequenos ocos em grandes abrigos, onde vão ser
reproduzir, mas que depois serão ocupadas por várias espécies que não
tem essa capacidade. São as araras-azuis, engenheiras ambientais, que
dão origem a estas cavidades naturais que vão abrigar desde espécies
minúsculas e muitas vezes nem são perceptíveis a olho nu, mas que vão
interagir numa intrincada relação do ambiente com insetos, aves, mamíferos, formando verdadeiros ecossistemas naturais e únicos. E é por
conta da perda e escassez destas grandes cavidades que o Projeto Arara
Azul criou, desde o início, a instalação de ninhos artificiais, beneficiando não só a arara-azul, mas outras 24 espécies.
Para exemplificar os novos desafios recebidos pelo Projeto Arara Azul, em 2015, começou a ocorrer o encontro e registro de dezenas
de araras-azuis indo a óbito na natureza. Araras-azuis tem vida longa e
podem viver mais de 60 anos em cativeiro, na natureza, estima-se entre
35-40 anos, porque tem que se proteger, buscar o próprio alimento e se
não tem mais essa capacidade, acaba virando presa de outras espécies.
Além disso, encontrar uma ave morta no Pantanal não é costumeiro
e, de repente, encontrar dezenas de araras inteiras e parte delas foi um
choque. Isto ocorreu em 10 propriedades no Pantanal de Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul entre 2015 e 2019 (Figura 9). Foram quatro anos
de muito esforço, envolvendo vários profissionais e instituições para
encontrar a causa morte principal, uma cepa específica e ainda não determinada de Herpesvírus, que levou a óbito mais de 200 exemplares.
Isto é o que foi possível registrar, acredita-se que o número de indivíduos mortos pode ser bem maior.
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Figura 9. Mapa de registro das Fazendas com mortalidade de arara
azul em vida livre no Pantanal entre 2015-2019 por Herpes vírus.

Fonte: Figura elaborada por Neiva Guedes e Maxwell de Oliveira

Outro desafio importante é a avaliação dos impactos dos incêndios
sobre as araras-azuis no Pantanal. Em setembro de 2019 o fogo acidental
numa propriedade vizinha atingiu o maior centro de reprodução da arara-azul em vida livre. Devido a uma combinação de fatores como baixa
umidade do ar, alta temperatura, ondas de calor, muita matéria orgânica
seca e grande velocidade do vento, esse fogo atravessou o rio Aquidauana e
atingiu o Refúgio Ecológico Caiman, queimando 60% da área em diferentes graus de intensidade, local onde estavam sendo monitorados 98 ninhos
cadastrados, sendo 52% ninhos naturais e 48% artificiais. Dos ninhos ativos naquele momento, 57% foram afetados pelo fogo com a perda do ninho (natural ou artificial) (Figura 10), perda dos ovos ou mortalidade dos
filhotes e os resultados só não foram piores por conta do manejo intenso
do Projeto para minimizar os impactos (GUEDES et al., 2019).
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Figura 10 A, B, C. Árvore com ninho N.206 que pegou fogo e
quebrou mas não estava ativo no momento do fogo. E ninho
artificial e manejado que estava com dois ovos na passagem do
fogo, os quais foram perdidos com a caixa N. 2125. Como as
araras não abandonaram o local, outra caixa foi instalada e as
araras tiveram nova postura.

Fonte: Thamy Moreira, Fernanda Fontoura e Kefany Ramalho

No final de julho de 2020 um novo impacto acometeu as araras
azuis com os incêndios atingindo 90% da Fazenda São Francisco do Perigara, em Barão de Melgaço no Pantanal de Mato Grosso. Trabalho pu32

blicado recentemente (SCHERER-NETO et al., 2020) sobre o monitoramento realizado a longo prazo com esse grupo, demonstrou que o local
tem a maior concentração de araras azuis, cerca de 20% da espécie em vida
livre. Assim, com as lições aprendidas em 2019, o Projeto pode agir rapidamente para evitar maiores danos a este grupo e minimizar os efeitos das
queimadas, que além das perdas no momento da passagem do fogo, afetam
as araras por gerações (GUEDES et al., 2020). Neste caso, o maior impacto
foi sobre as palmeiras que servem de alimentação para as araras, que foram
intensamente queimadas (Figura 11).
Figura 11. Palmeiras acuri (Scheelea phalerata) e seus cachos de frutos
queimados na Fazenda São Francisco do Perigara em setembro de
2020. Principal item alimentar das araras azuis.

Fonte: Neiva Guedes

Muitas lições foram aprendidas com estes eventos e sabemos que
a natureza vai se recuperar, mas algumas espécies, são mais vulneráveis,
como a arara-azul e precisam de atenção especial.
O Projeto Arara Azul e posteriormente o Instituto Arara Azul executaram inúmeros projetos, muitos deles em parceria com universidades
e outras organizações.
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• Biologia reprodutiva da arara-azul no Pantanal;
• Fatores que afetam o sucesso reprodutivo da arara-azul no
Pantanal;
• Avaliação da perda de habitat da Arara-Azul;
• Comportamento reprodutivo da Arara-Azul;
• Avaliação do sucesso reprodutivo das araras vermelhas no Pantanal;
• Categorização do Comportamento da Arara-azul;
• Monitoramento de Ninhos Naturais e Artificiais no Pantanal de
Mato Grosso;
• Projeto Morcegos Associados aos Ninhos de Arara-Azul no
Pantanal;
• Estudo de Variabilidade Genética das araras-azuis;
• Monitoramento de longo prazo de uma População de Araras-Azuis no Mato Grosso;
• Biologia reprodutiva da arara Canindé em área urbana, Campo
Grande, MS;
• Fatores que influenciam o sucesso reprodutivo da arara-canindé
em área urbana, Campo Grande, Mato Grosso do Sul;
• Uso de rádio telemetria em Psitacídeos;
• Análise da variabilidade genética em psitacídeos;
• Relação das araras com tucanos e manduvis;
• O potencial turístico de observação de aves;
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• Avifauna em áreas verdes de Campo Grande;
• Genética e Evolução de Psitacídeos;
• Ecoturismo para a conservação das araras vermelhas no Buraco
das Araras;
• Valoração e percepção ambiental das RPPNS;
• Avaliação de metais pesados em araras azuis;
• Biologia Reprodutiva da maracanã-de-cara-amarela;
• Estudo sobre biologia reprodutiva da maracanã-de-colar;
• Avaliação do recrutamento do manduvi;
• Avaliação da idade das árvores usadas como ninhos pelas araras-azuis;
• Predação de sementes de manduvi por tucano;
• Avaliação populacional do manduvi como subsidio para a conservação da arara azul;
• População de Sterculia apetala (manduvi) em diferentes cenário
de manejo no Pantanal;
• Estudo da vocalização das araras-azuis;
• Turismo de observação em prol da conservação;
• Percepção dos alunos do Ensino Médio sobre a conservação da
biodiversidade;
• Percepção dos moradores de Campo Grande sobre a arara-canindé e a conservação da biodiversidade;
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• Caracterização da estrutura genética populacional das araras-vermelhas;
• Uso de ferramentas pelas araras-azuis;
• Avaliação de Escherichia coli em psitacídeos;
• Monitoramento sanitário de psitacídeos in situ e ex situ;
• Avaliação da sanidade das araras-azuis;
• Ectoparasitos de araras-azuis;
• Ectoparasitos das araras-canindés;
• Ocorrência de Clamydia psittaci em Psitacídeos de vida livre;
• Artropodofauna associada aos ninhos de arara-azul;
• Educação ambiental com crianças em creches e escolas;
• Oficina de artesanato e reciclagem;
• Educação para a conservação;
• Cultura e arte de fazer;
• Detecção de fatores de virulência de E.coli isoladas de Psitacídeos;
• Caracterização fitoquímica do manduvi (Sterculia apetala);
• Projeto Arara-azul-de-lear;
• Projeto Papagaio Verdadeiro;
• Projeto de Recuperação da Ararinha-azul.
Estes trabalhos resultaram em publicações científicas e divulgações
em diferentes meios de comunicação conforme observado na Tabela 1,
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com a participação de Biólogos, médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais, agrônomos e turismólogos, provenientes de vários estados do Brasil, de universidade como USP, Unicamp, Unesp, UFMS, UNB,
Uniderp, UFPR, Ulbra e UVV e também do exterior.
Tabela 1. Indicadores de Produção técnica produzidos pelo Instituto Arara Azul
Produção Técnica

Quantidade

Tese de Doutorado

11

Dissertação de Mestrado

24

Monografia e Iniciação Científica

29

Projeto de Pós Doutorado

1

Artigo completo publicados em periódicos

39

Livros

5

Capítulos de livros

21

Trabalhos completos publicado em anais de eventos

71

Resumos expandidos e resumos em anais de eventos

184

Conferência ou palestra (Congresso, Simpósio, Sem.)

147

Divulgação em revistas

76

Divulgação em jornais impressos

178

Divulgação em mídias digitais (últimos 3 anos)

813

7. Projeto Aves Urbanas – Araras na Cidade
Com relação às araras-canindé em área urbana de Campo Grande, o número de ninhos monitorados foi crescendo a cada ano, tendo
começado com 2 ninhos em 2010, 16 em 2011, 30 em 2012, 74 ninhos
monitorados em 2015, 113 em 2016, 144 em 2017 e 158 em 2018, 194
em 2019 e 211 em 2020. A Capital de Mato Grosso do Sul voltou a ser
colonizada pela espécie, mas, além disso, virou um centro de reprodução,
de onde os juvenis dispersam e retornam para o interior do Estado e
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Pantanal. Devido ao monitoramento dos ninhos e marcação individual
de cada filhote, com anilha e nano chip, antes de voar, foi possível verificar a dispersão de um filhote a 135 km de Campo Grande (em Aquidauana), com pouco mais de um ano de idade.
É possível afirmar, que apesar de todas as implicações de uma cidade, com cerca de 903.092 mil habitantes (IBGE 2020) como Campo
Grande, que envolve barulho, movimentação de pessoas, trânsito intenso, proximidades com prédios e igrejas, não houve impedimento para o
estabelecimento das araras-canindé na área urbana do município. Por
ser uma das capitais mais arborizadas do Brasil, é possível encontrar árvores frutíferas em abundância e várias manchas com resquícios de Cerrado, como os buritizais, além de parques e reservas. Campo Grande está
se destacando por possibilitar a reprodução das araras e assim, agregar
biodiversidade à qualidade de vida da população humana.
Em 2015, através da Lei municipal n. 5.561, de 15 de junho,
Art.1.º, a Arara Canindé foi instituída como Ave Símbolo do Município
de Campo Grande. Em 2018, a LEI MUNICIPAL 6.075 proibiu o corte, derrubada, remoção ou sacrifício de árvores, adultas ou não, onde se
situam ninhos de Arara-canindé (Ara ararauna) e Arara-vermelha (Ara
chloropterus), vindo ao encontro do esforço e dedicação do Projeto “Aves
Urbanas - Araras na Cidade” pela conservação da espécie.
O Projeto “Aves Urbanas - Araras na Cidade” vem sendo consolidado ao nível nacional. A expertise adquirida pelo projeto está sendo
requisitada por vários municípios onde, especialmente, a arara-canindé
tem distribuição populacional e está buscando as cidades para se estabelecerem; como exemplo, podemos citar o município de Três Lagoas em
Mato Grosso do Sul, Santa Fé do Sul em São Paulo e Rondonópolis em
Mato Grosso e outros municípios do Brasil Central nos estados do Paraná, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Com isso, os resultados do Projeto
têm sido potencializados e ampliados.
38

8. O Feedback do Processo Educativo
aliado à Pesquisa
Com a execução destas atividades educativas, foi possível constatar um aproveitamento muito significativo do público infantil, especialmente com a faixa etária de alunos de cinco a oito anos de idade,
onde a aprendizagem demonstra ser mais eficaz por ter a ludicidade
como instrumento pedagógico.
Tendo como base a observação direta, durante as Oficinas de
Educação Ambiental os alunos chegam ao Centro de Sustentabilidade
apresentando um comportamento curioso e com a expectativa de encontrarem araras vivas e cativas, que possam ser tocadas. Com o início
das atividades, principalmente as lúdicas, ao tomarem conhecimento de
que o Instituto Arara Azul tem como missão a proteção dos animais em
vida livre na natureza, os alunos vão compreendendo a importância dos
seres vivos desempenharem o seu papel no ecossistema de forma harmônica e complementar. Esta compreensão é observada pela manifestação
através dos desenhos, comportamento empático e colaborativo. Finalizando as atividades, os alunos respondem às perguntas dos educadores
com assertividade, demonstrando prazer por conhecerem mais sobre as
araras, outros aspectos da biodiversidade e sobre o meio ambiente.
Outro feedback importante é o relato dos professores sobre o retorno dos alunos às salas de aula e os trabalhos realizados como consequência do aprendizado e sensibilização incorporados. No final de 2016,
uma das Escolas, onde várias turmas participaram das Oficinas de Educação Ambiental, realizou uma Feira do Conhecimento com as atividades
voltadas à conservação ambiental, tendo as Araras como mote das apresentações artísticas e culturais.
As expedições dos alunos com o Projeto Aves Urbanas-Araras na
Cidade, também é um caso com relatos muito proveitosos que ratificam
a necessidade de suprir o déficit de natureza que, na maioria das vezes, os
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ambientes escolares imprimem nos alunos. Ao terem contato com a natureza, onde os pesquisadores exploram vários aspectos ligados à conservação da biodiversidade, e acompanharem um projeto de pesquisa que
demonstra, de forma prática, o cuidado individual e coletivo das aves em
um ambiente, mesmo que urbano, os alunos presenciam gestos e atitudes que são observados com atenção e respeito. As perguntas feitas pelos
alunos e mesmo pelos professores, expressam a curiosidade e o processo
de aprendizagem que, de forma prática, está sendo construído.
É possível ratificar esta constatação através de uma citação de
Vygotsky, onde a aprendizagem sempre inclui relações entre pessoas. Ele defende a ideia de que não há um desenvolvimento pronto e
previsto em nós que vai se atualizando conforme o tempo passa. O
desenvolvimento é pensado como um processo, onde estão presentes a
maturação do organismo, o contato com a cultura produzida pela humanidade e as relações sociais que permitem a aprendizagem. Ou seja,
o desenvolvimento é um processo que se dá de dentro para fora. A partir daí, é possível dizer que entre o desenvolvimento e as possibilidades
de aprendizagem há uma estreita relação, a qual é analisada segundo
dois eixos. Por um lado, existe um desenvolvimento atual da criança,
tal como pode ser avaliado por meio de provas padronizadas ou não,
observações, entrevistas, etc., por outro lado, existe um desenvolvimento potencial, que pode ser calculado a partir daquilo que a criança é
capaz de realizar com a ajuda de um adulto num certo momento, e que
realizará sozinha mais tarde. Esta capacidade potencial, mais ou menos
atualizável durante uma interação. “Dessa maneira, a aprendizagem se
torna um fator de desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1994, n. p.).

9. Conclusão
Quase três décadas após o início do Projeto Arara Azul, com as
atividades efetivas, como o monitoramento constante, atividades de
manejo, pesquisa científica, com diversos parceiros de diferentes áreas
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e universidades, atividades de educação ambiental envolvendo a comunidade; observa-se que não só houve o aumento da população de araras-azuis, como a expansão da espécie para áreas onde tinham desaparecido,
como também o benefício de conservação de outras espécies que compartilham do mesmo habitat com ela, como as araras-vermelhas, tucanos,
gaviões, corujas, patos, morcegos, abelhas e até alguns mamíferos.
O pioneirismo da bióloga Neiva Guedes no estudo das grandes
araras na natureza tornou-se referência mundial para outros projetos
de pesquisa e conservação de outros psitacídeos no Brasil e no mundo;
isso possibilitou o treinamento de outros pesquisadores e o auxílio na
coordenação de outros estudos em regiões fora do Pantanal e do Brasil.
A espécie melhorou o status e saiu da lista do Livro Vermelho da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção, em dezembro de 2014.
A instalação de ninhos artificiais aumentou a oferta de cavidades e
consequentemente, o número de casais se reproduzindo. Com o manejo
de ninhos naturais e artificiais, o prazo de utilização dos ninhos aumentou e isso beneficiou não só as araras, mas também outras 24 espécies que
coabitam com elas e dependem de grandes cavidades para reprodução,
abrigo ou local de alimentação, aumentando a biodiversidade.
O Instituto Arara Azul, através dos resultados do Projeto, incentiva a composição de grupos de profissionais de diferentes áreas
da conservação para a indução da elaboração de políticas públicas em
combate aos riscos eminentes para as espécies, como o tráfico de animais silvestres, o uso de animais silvestres em atrativos turísticos, entre outros. A Arara Azul tem sido protagonista de discussões acadêmicas de alta relevância nesta comunidade.
Quanto à sanidade das araras e os problemas que vêm se apresentando, como às mortalidades ocorridas entre 2015-2019, ainda se faz necessário o aprimoramento dos estudos em busca de soluções mais eficazes.
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No mesmo sentido, o Projeto Aves Urbanas – Araras na Cidade
tem atingido seus objetivos, atuando na conservação da arara-canindé e
outras espécies que coabitam com ela na área urbana de Campo Grande,
além de envolver os moradores da cidade nas ações de conservação, beneficiando a biodiversidade urbana e promovendo a ciência cidadã.
Trabalhar os aspectos físicos, psíquicos, cognitivos e sociais que
sensibilizem o público-alvo para a conservação da biodiversidade na natureza, especialmente voltados à proteção das araras na natureza que são
utilizadas como símbolo nas ações educativas do Instituto, tem sido uma
forma eficaz de fortalecer os resultados de conservação.
As ações do Instituto Arara Azul e seus projetos associados continuam com a mesma dedicação ao longo destes 30 anos e, cada vez mais,
têm sido ampliados para diferentes áreas do conhecimento, possuindo interface forte com outras espécies que interagem no ecossistema. Os resultados têm sido ampliados constantemente onde toda a biodiversidade é
beneficiada pela conservação conjunta.
Quantificar um desastre ambiental é tarefa de alta complexidade
e, para este fato novo, serão necessários esforços e ajuda extra, que não
estavam previstos no planejamento técnico. O Instituto Arara Azul tem
feito o que é possível para minimizar este impacto, inclusive buscando
implementar um Plano Emergencial de Recuperação que visa minimizar
os impactos a curto, médio e longo prazos. Porém, para isso, o apoio da
sociedade será fundamental neste processo.
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