Arara-azul-grande livre na natureza, observada no roteiro do Pantanal

Estudo de caso

Arara Azul

A campanha Silvestre. Não entretenimento da Proteção Animal Mundial já mobiliza
mais de 800.000 pessoas ao redor do mundo pelo fim da crueldade contra animais silvestres.
Nossa pesquisa com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou que cerca de 550.000 animais em todo
o planeta sofrem abusos da indústria do entretenimento. Dos elefantes usados para passeios na Tailândia até as
preguiças retiradas do seu habitat na Amazônia para tirar selfies com turistas.
Desde 2015, a campanha vem conquistando vitórias importantes – como o apoio do Instagram, a maior
rede social do mundo voltada à fotografia. Mais de 180 agências de viagem também já assinaram o nosso
compromisso e passaram a promover um turismo livre de sofrimento animal, liderando uma mudança no setor.
O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e um potencial único para o turismo ético com animais silvestres.
Entre os exemplos de sucesso, que já atraem viajantes de dentro e fora do país, estão os roteiros para
observação de araras do Instituto Arara Azul na região do Pantanal.
A seguir, descubra mais sobre essa iniciativa de turismo responsável.

O Instituto Arara Azul
Fundado em 2003, a ONG Instituto Arara Azul desenvolve projetos
de pesquisa, manejo, educação e turismo para proteger e conservar a
arara-azul e a biodiversidade do Mato Grosso do Sul.
A arara-azul-grande é nativa do Brasil e o maior psitacídeo do planeta.
Nos anos 80, restavam apenas 2.500 delas na natureza – ameaçadas
pelo tráfico de animais, desmatamento, baixa taxa reprodutiva e caça
para extração de penas. Graças ao trabalho do Instituto Arara Azul,
hoje a população já supera 5.000 araras no Pantanal.
Um dos focos da ONG é a pesquisa e o monitoramento de ninhos.
São mais de 450 ninhos naturais cadastrados em 59 fazendas,
288 ninhos artificiais instalados e 300 ninhos manejados e recuperados.
O turismo também tem um papel importante nesse contexto – como
ferramenta de educação ambiental e captação de recursos. 		
São dois roteiros, o Arara Azul e o Aves Urbanas, que oferecem uma
oportunidade única aos turistas de acompanhar pesquisadores em
campo e observar as aves na natureza.
Pesquisadores monitoram filhotes de arara-candindé
(em cima) e arara-azul, em Campo Grande e Pantanal
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Comunidade: participação e envolvimento
Os projetos do Instituto Arara Azul envolvem a população local, desde a proteção dos ninhos até os artesanatos
oferecidos na lojinha da ONG. Isso reduziu o tráfico na região e hoje os moradores ajudam voluntariamente com
informações sobre novos ninhos e bandos em suas localidades. Também são parceiros importantes na pesquisa:
abrindo as portas para que os pesquisadores monitorem ninhos em árvores nos seus quintais, pousadas e fazendas.
A ONG desenvolve ainda o projeto “Arte de Fazer e Reciclar”, que promove a coleta de materiais recicláveis
e a confecção de artesanatos pela própria comunidade do Pantanal. Os produtos são trocados por doações
online e na sede em Campo Grande.

Turismo de
observação
O Instituto Arara Azul oferece dois roteiros de observação das
araras. A experiência permite aprender sobre as espécies e ver
de perto o seu comportamento natural – como se alimentam e se
comunicam, a formação de casais, onde constroem os ninhos, o
desenvolvimento dos filhotes e a interação com outras espécies.
O “Aves Urbanas” dá aos turistas uma oportunidade de visitar
os ninhos de arara-canindé que existem na cidade de Campo
Grande, além de observar tucanos, maracanãs e outras
aves locais. Já no “Arara Azul”, os turistas acompanham os
pesquisadores em fazendas do Pantanal para ver a magnífica
arara-azul-grande e diferentes animais da região – como
tamanduás, emas, tatus, sucuris e até onças-pintadas.
Em ambos os roteiros, o manejo e a observação respeitam
o bem-estar dos animais.
De dentro do ninho artificial, um filhote espia
visitantes do roteiro Arara Azul

Boas práticas
As araras são observadas livres na
natureza e nunca presas em gaiolas
Os turistas são orientados a manter
uma distância mínima e segura para
que a observação não estresse ou altere o
comportamento natural das aves
Não é permitido oferecer qualquer tipo
de alimento ou isca para estimular a
aproximação das araras

Os turistas não podem tocar nos
animais ou ter qualquer outro tipo
de contato direto
Os roteiros são realizados
de forma calma e silenciosa
A atividade turística não gera
impactos negativos ao hábitat
natural, nem aos animais silvestres

Bem-estar
animal e turismo

Perspectiva
turística

A implementação de boas práticas de bem-estar animal
melhora a qualidade do produto turístico – tornando-o
mais ético, educativo e sustentável, além de reduzir os
impactos negativos aos animais.

Ao todo, o Instituto Arara Azul já recebeu mais de
15 mil turistas e visitantes locais. A iniciativa tem potencial
para crescer ainda mais com o apoio na divulgação dos
roteiros. Para isso, a ONG busca parcerias com agências
de turismo e instituições compromissadas com a proteção
dos animais e do seu ecossistema.

Programa

Diferencial

Antes do passeio, os turistas assistem
uma palestra sobre o projeto e os
esforços para proteger as araras
na região. O roteiro de visitação
a diferentes ninhos é adaptado de
acordo com o perfil do público.
No final do passeio, os participantes
recebem um Recibo de Doação do
Instituto Arara Azul.

• Turismo educativo e científico;
• Sensibilização do público sobre a proteção dos animais;
• Experiência de acompanhar pesquisadores em campo;
• Observação de aves tanto na área urbana, 		
quanto no Pantanal;
• Roteiros flexíveis ao interesse e tempo disponível
do grupo de turistas.

O que os turistas aprendem
sobre a arara-azul?
Nome científico: Anodorhynchus hyacinthinus
Nomes populares: arara-azul-grande, araraúna ou arara-preta
Tamanho: até 1 metro de comprimento (bico à ponta da cauda)
Peso: 1,3 kg (média)
Reprodução: começa aos 8 ou 9 anos, formando casais
para a vida toda
Filhotes: costumam ser 2 ovos por ninho, mas na maioria das
vezes só um filhote sobrevive
Crescimento: começam a voar com 3 meses e dependem da
alimentação dos pais até os 6 meses
Comportamento: inteligentes, capazes de imitar sons
e costumam viver em pares ou bandos de até 30 de indivíduos
Dieta: sementes de palmeira (principalmente)
Casal de araras-azuis-grande, no roteiro Arara Azul

Contato

Saiba mais sobre o Instituto Arara Azul:

www.institutoararaazul.org.br

Juntos por um turismo ético
O turismo de observação da vida silvestre, desde que realizado de maneira responsável,
pode ser uma ferramenta para promover a proteção dos animais e contribuir com o
desenvolvimento das comunidades. Junte-se à nossa campanha Silvestres. 		
Não Entretenimento e ajude a mudar a vida dos animais silvestres na indústria turística.

www.protecaoanimalmundial.org.br

