Festival da Ararinha reforça educação ambiental na Caatinga
Entre os dias 3 a 5 de outubro acontece em Curaçá, na Bahia, o Festival da Ararinha, com
atividades culturais e lúdicas para marcar a importância da espécie e das aves da caatinga
junto às comunidades da região. O festival é organizado pela Prefeitura Municipal de Curaçá,
a SAVE Brasil e o Projeto Caatinga, que aproveitam para comemorar o Dia Mundial das Aves.
As ararinhas desapareceram da natureza por dois motivos principais: o tráfico de animais e a
degradação do habitat onde viviam. Para que uma nova população possa voltar a existir em
ambiente natural, estes problemas tem que ser resolvidos. É nesta frente, chamada projeto de
campo, que os parceiros do projeto Ararinha da Natureza estão atuando, incluindo ações de
educação, como o festival.
O projeto Ararinha na Natureza é patrocinado pela Vale e tem como parceiros executores o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), as organizações da
sociedade civil sem fins lucrativos SAVE Brasil e Funbio – Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (via Carteira Fauna Brasil), e como parceiros mantenedores a Al-Wabra Wildlife
Preservation; ACTP - Association for the Conservation of Threatened Parrots; Nest e Fundação
Lymington. A ararinha-azul é um dos animais mais ameaçados do planeta e, embora tenha sido
sempre considerada rara, devido ao histórico de destruição de seu habitat (Caatinga) e a
intensa captura para o comércio ilegal, a espécie tornou-se símbolo mundial da importância de
preservação da biodiversidade. Como a possibilidade de existirem indivíduos na natureza é
muito remota, o aumento populacional em cativeiro para a reintrodução na natureza é a única
esperança para a recuperação da ararinha no seu habitat original.
Para saber mais sobre ações o projeto conta com um perfil no Facebook:
(facebook.com/ararinhananatureza).

Sobre os parceiros
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade foi criado em 2007 e é ligado ao
Ministério do Meio Ambiente. Cabe ao Instituto propor, gerir, proteger e monitorar as
unidades de conservação instituídas pela União e desenvolver programas de pesquisa,
proteção, preservação e conservação da biodiversidade. Além disso, o ICMBio avalia riscos de
extinção, define e implementa planos de ação nacionais para a conservação das espécies
ameaçadas. www.icmbio.gov.br
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE),
Vinculado ao ICMBio, foi criado com o objetivo de difundir e coordenar o anilhamento como
técnica de pesquisa com aves em nível nacional por meio do Sistema Nacional de Anilhamento.
Atualmente atua no desenvolvimento de pesquisas com aves brasileiras, é responsável pela
avaliação do estado de conservação das aves brasileiras, lista de espécies ameaçadas,
elaboração e coordenação dos Planos de Ação Nacional para espécies ameaçadas,
monitoramento da efetividade das Unidades de Conservação Federais e programas de
monitoramento relacionados ao licenciamento ambiental, na esfera federal.
http://www.icmbio.gov.br/cemave/
Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil)
A Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil é uma organização da sociedade civil sem
fins lucrativos voltada à preservação das aves brasileiras. A SAVE Brasil representa a aliança
BirdLife International no país e compartilha suas prioridades, políticas e programas de
conservação para implementar os objetivos globais da aliança no âmbito nacional. Com
experiência consolidada de mais de 10 anos em conservação da biodiversidade, a SAVE Brasil
desenvolve programas e projetos em conjunto com organizações não-governamentais,
governos, comunidades locais e empresas, com a missão de preservar as aves e os ambientes
naturais por um planeta saudável para as atuais e futuras gerações.www.savebrasil.org.br
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio – Carteira Fauna Brasil)
O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade é uma associação civil sem fins lucrativos que
mobiliza recursos e oferece serviços em prol da conservação da biodiversidade como: desenho
e gestão de mecanismos financeiros, seleção e gerenciamento de projetos, compras e
contratações para projetos ambientais e articulação de atores em redes nacionais e
internacionais. Administrada pelo Funbio, a Carteira de Conservação da Fauna e dos Recursos
Pesqueiros Brasileiros – Carteira Fauna Brasil, é fruto de uma parceria com o Ibama, o ICMBio
e o Ministério Público Federal, e tem por objetivo financiar programas e projetos de
conservação da fauna brasileira com recursos oriundos de sanções penais, multas
administrativas ambientais, doações, patrocínios e outras fontes.www.funbio.org.br
Vale
Líder global na produção de minério de ferro e pelotas, a Vale tem sede no Brasil e atua em
mais de 30 países nos cinco continentes. A empresa tem como missão transformar recursos
naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável, trabalhando de forma responsável e
comprometida com a sustentabilidade de seus negócios. A Vale protege ou ajuda a proteger
mais de 13,7 mil km² de áreas naturais, incluindo unidades de conservação, em parceria com
os governos locais (97%) e sítios de propriedade da empresa (3%). Esse total é 3,5 vezes maior
do que a área de operações da Vale, que é de 3,9 mil km². As áreas protegidas abrangem os
biomas Amazônia, Mata Atlântica e de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. No
exterior, incluem as Florestas Boreais, no Canadá; Wallacea, na Indonésia; e regiões na Nova
Caledônia – todas de alto valor para a conservação da biodiversidade. Em 2012, a Vale investiu

US$ 1,3 bilhão em ações socioambientais e, para este ano, a empresa prevê investimentos da
ordem de US$ 1,6 bilhão. Mais informações sobre a empresa no site: www.vale.com.
Al-Wabra Wildlife Preservation (AWWP)
A Al Wabra Wildlife Preservation, no Catar, fundada por Sua Alteza Sheikh Saoud Bin
Mohamed Bin Ali Al-Thani, vem lutando pela conservação da ararinha-azul há mais de uma
década. A Al Wabra possui 77% (64/83) da população mundial de ararinhas-azuis e reproduz
essa espécie com sucesso em cativeiro em suas instalações, que foram construídas com esse
propósito. A Al Wabra lidera os esforços de conservação ex-situ através da aplicação de
técnicas de reprodução assistida na ararinha, além de coordenar o studbook dessa espécie. No
Brasil, são responsáveis por 10/11 (91%) das ararinhas-azuis em cativeiro em conjunto com a
Nest, no estado de São Paulo, sob um Memorando de Acordo. A Al Wabra também é
fortemente envolvida na conservação in situ da Caatinga, sendo proprietária de 2.380 hectares
de hábitat da ararinha-azul próximo à cidade de Curaçá/Bahia. Possui três funcionários locais
no Brasil, trabalhando na preparação do hábitat para a reintrodução da espécie, e está
ativamente envolvida em trabalhos na comunidade, incluindo o patrocínio do time de futebol
da ararinha-azul. Além disso, a Al Wabra tem planos para comprar mais terras no Brasil com o
intuito de instalar um centro de reprodução de ararinhas-azuis, para que possam trazer sua
expertise extensiva para o país de origem dessa espécie, e preparar os filhotes para a
reintrodução em suas terras.
ACTP - Association for the Conservation of Threatened Parrots
A Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP) é uma organização sem fins
lucrativos, localizada em Berlim, na Alemanha, com o objetivo de preservar aves globalmente
ameaçadas e seus hábitats, utilizando espécies raras de papagaios e araras como animaisbandeira e embaixadores para a conservação de comunidades inteiras de aves e ecossistemas.
Fundados na paixão e no sucesso de abordagens científicas eficientes e aplicadas, instalações
de reprodução de primeira linha e um incansável comprometimento com a cooperação com
instituições científicas, organizações conservacionistas internacionais, autoridades
governamentais e a grande comunidade de reprodutores de aves institucionais e privados.
Apenas desde 2006, o portfólio de objetivos de conservação em rápida expansão já inclui o
papagaio-de-santa-lucia (Amazona versicolor), o papagaio-de-são-vicente (Amazona guildingii),
e a ararinha-azul (Cyanopsitta spixii).
Fundação Lymington
A Fundação Lymington é uma fundação brasileira criada em 2004. O terreno, edifícios e
instalações foram doados pelos fundadores e é hoje o local de um centro de criação de aves
ameaçadas de extinção. A fundação colabora com o Ibama, ICMBio, CEMAVE, Secretaria de
Meio Ambiente e Governode São Paulo. A Fundação fornece suporte e infraestrutura para
cursos universitários de graduação e pesquisas de pós-graduação, além de uma plataforma
para atividades ambientais públicas e privadas.
Nest
Autorizado pelo Ibama, o Nest é um criadouro científico da fauna silvestre para fins de
conservação. Constitui uma instituição particular, sem fins lucrativos, que tem como princípios
o bem-estar, a proteção e a conservação de psitacídeos. O local é um centro de acolhimento
das três araras-azuis brasileiras: arara-azul-grande; arara-azul-de-lear e ararinha-azul que não
tem condições de viver na natureza.
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