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RESUMO 26 

 27 

Embora os limitados recursos disponíveis para salvar espécies da extinção exigem otimização 28 

das ações de conservação, pouco é conhecido sobre seus custos e efetividade. Desenvolvemos 29 

uma abordagem custo-recompensas que integra informações sobre quais setores da sociedade 30 

contribuem ao financiamento da conservação, quanto contribuem, como os fundos estão 31 

distribuídos entre os objetivos de conservação, e como esses investimentos conduzem não 32 

somente a recompensas de conservação, mas também a serviços econômicos e ecossistêmicos 33 

que beneficiam a sociedade. Aplicamos essa abordagem a arara-azul-de-lear (Anodorhynchus 34 

leari), uma espécie descoberta na natureza em 1978 com apenas 60 indivíduos. Os fundos 35 

investidos ao longo dos últimos 25 anos alcançaram US$ 3.66 milhões. As contribuições de 36 

governos, ONGs e financiadores privados variaram ao longo do tempo, assim como os 37 

objetivos de conservação. Os fundos foram investidos proporcionalmente para mitigar as 38 

principais causas de mortalidade, enquanto nenhum fundo foi dedicado à proteção dos 39 

habitats de forrageamento. Recompensas de conservação foram satisfatórias, com o custo e 40 

tempo necessário para o rebaixamento da espécie de Criticamente em Perigo para Em Perigo 41 

similar a aqueles investidos em outras espécies. Entretanto, recompensas econômicas (através 42 

do ecoturismo e artesanato relacionados a conservação da espécie) foram baixas e requer 43 

promoção, enquanto serviços ecossistêmicos importantes promovidos pela arara-azul-de-lear 44 

devem ainda ser quantificados. 45 

  46 

Palavras-chave: custos de conservação, recuperação de espécie ameaçada, arara-azul-de-lear, 47 

recompensas. 48 

 49 

 50 
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1. INTRODUÇÃO  51 

 52 

Governos, setor privado e sociedade civil investiram ~US$ 21.5bn entre 2001 e 2008 em 53 

esforços de conservação global (1). Entretanto, estamos falhando para reduzir a taxa de perda 54 

de biodiversidade apesar desses investimentos substanciais (2). Tanto os níveis inadequados 55 

(3) e a baixa razão custo-efetividade dos fundos investidos são apontadas como maior 56 

impedimento para realização das metas de conservação (4). Um recente estudo estimou que 57 

há menos de 15% dos fundos necessários para melhorar o status de conservação de todas as 58 

espécies de aves ameaçadas, identificadas pela lista vermelha da União Internacional para 59 

Conservação da Natureza, nas próximas décadas (5). Portanto, incorporar custos de manejo 60 

em planejamento de conservação afim de maximizar resultados deve ser a regra de ouro, uma 61 

vez que os recursos de conservação são sempre limitados (6). 62 

 63 

Apesar da crescente preocupação sobre a efetividade das intervenções de conservação e 64 

extensiva literatura destacando a importância de integrar uma abordagem econômica nos 65 

esforços de conservação nos últimos anos (6–8), poucas foram às tentativas para avaliar a 66 

relação custo-efetividade das ações de conservação. Custos não têm sido considerados devido 67 

basicamente à dificuldade em obter dados econômicos (9) e ao fato que a maioria dos 68 

biólogos não estão familiarizados com conceitos econômicos tais como custo-efetividade, ou 69 

com a coleta de dados econômicos relevantes (6). Portanto, há poucos estudos endereçados 70 

aos custos de conservar habitats (10–12) e comunidades (9,13,14), com pouca atenção paga 71 

ao manejo de uma única espécie (15–17). Consequentemente, nossa capacidade preditiva para 72 

identificar prioridades custo-eficiência é dificultada pela escassez de dados sobre gastos de 73 

conservação atual, particularmente a uma escala fina (10). Por outro lado, há poucas 74 

avaliações de recompensas das ações de conservação além de conservar a espécie alvo, tais 75 
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como recompensas econômicas obtidas pela comunidade local ou a restauração de serviços 76 

ecossistêmicos providos pela espécie alvo (18–20). 77 

 78 

Conservacionistas frequentemente se concentram em ações de manejo in situ objetivando 79 

salvar espécies da extinção. Não foi diferente com a arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari, 80 

figure 1), após sua descoberta na natureza em 1978 no nordeste do estado da Bahia, no Brasil 81 

(21,22). A população global desta espécie foi estimada em apenas 60 indivíduos, e evidências 82 

reunidas em campo sobre a considerável pressão humana e a vulnerabilidade desta pequena 83 

população (22,23) contribuíram para sua inclusão na Lista Vermelha da IUCN como 84 

Ameaçada em 1988 e como Criticamente Ameaçada (CR) em 1994 (24). Este alarmante 85 

cenário estimulou o desenvolvimento das primeiras iniciativas de conservação. Uma dessas 86 

iniciativas foi organizada pelo governo Brasileiro em 1993, que estabeleceu um grupo de 87 

especialistas que seria responsável por delinear as estratégias voltadas a recuperação da arara-88 

azul-de-lear. Logo depois, vários projetos de pesquisa orientados a conservação e 89 

monitoramento foram estimulados dentro de um alinhamento priorizado depois compilado 90 

pelo primeiro plano de manejo oficial (publicado em 2006) e pelo segundo plano de ação 91 

nacional para a conservação da arara-azul-de-lear (25). Tais esforços pareceram ser frutíferos 92 

a medida que a espécie tem recuperado em números ao longo das últimas décadas, permitindo 93 

seu rebaixamento de Criticamente Ameaçada (CR) para Em Perigo (EN) pela IUCN em 2009 94 

(24). Entretanto, não há informação compilada sobre o custo global dos diferentes projetos de 95 

conservação, e não está claro em que medida as diferentes ações de conservação contribuíram 96 

para a recuperação da espécie, dada a ausência de avaliações de seus custos e efetividade. 97 

Igualmente, a informação é escassa sobre recompensas econômicas (26) e inexistente para o 98 

serviços ecossistêmicos potenciais recuperado. 99 
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Aqui, pretendemos compilar informação sobre os custos e recompensas da conservação in situ 100 

da arara-azul-de-lear. Construímos uma nova abordagem custo-recompensas que integra 101 

informação detalhada sobre quais setores da sociedade contribuíram para financiar a 102 

conservação, quanto foi contribuído, como os fundos foram distribuídos entre os diferentes 103 

objetivos de conservação, incluindo ações voltadas a mitigar impactos causados pelos grupo 104 

de exploradores (caçadores furtivos) e prejudicados (agricultores), setores da sociedade 105 

(causando captura e morte de araras, respectivamente), bem como outros impactos causados 106 

por humanos, e como os investimentos na conservação conduziram não apenas a recompensas 107 

de conservação mais também serviços ecossistêmicos e econômicos (figure 2). 108 

Especificamente, nossos objetivos dentro dessa abordagem foram estimar a) o custo 109 

econômico total, b) tendência temporal desde a descoberta da espécie, c) a contribuição dos 110 

diferentes setores de financiamento (estado, privado, ONGs nacionais e internacionais), e d) 111 

os objetivos de conservação global e temporal desses fundos. Também avaliamos se e) os 112 

fundos foram proporcionalmente direcionados para mitigar as diferentes ameaças de 113 

conservação a espécie. Para esse objetivo, tentamos estimar a contribuição relativa da perda 114 

de habitat e fontes de mortalidade causadas por humanos e extração de indivíduos da 115 

população. Finalmente, tentamos avaliar as recompensas em termos de f) mitigação das 116 

ameaças de conservação e recuperação da população, e g) recompensas econômicas e serviços 117 

ecossistêmicos providos pela arara-azul-de-lear. 118 

 119 

2. MATERIAL E MÉTODOS 120 

2.1 ESPÉCIE DE ESTUDO 121 

 122 

A arara-azul-de-lear, Anodorhynchus leari, é endêmica do árido bioma ‘Caatinga’. Sua 123 

distribuição é restrita a uma pequena área no nordeste do estado da Bahia, no Brasil e está 124 
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principalmente concentrada atualmente em duas áreas protegidas separadas por 38 km, onde 125 

elas se reproduzem e descansam coletivamente nos grandes paredões de arenito, localizados  126 

na Estação Ecológica Raso da Catarina (ESEC) e Estação Biológica de Canudos (EBC) (25). 127 

As aves realizam diariamente movimentos desses sítios para forragear em áreas vizinhas 128 

desprotegidas dentro de um raio de c. 70 km (27–29), incluindo oito municípios (Jeremoabo, 129 

Canudos, Euclides da Cunha, Santa Brígida, Paulo Afonso, Glória, Rodelas, Monte Santo). 130 

Recentemente, a população tem rapidamente expandido recolonizando sítios reprodutivos 131 

históricos dentro de sua área de forrageamento (Pacífico et al., in prep.). Existe também uma 132 

população marginal e isolada composta por dois indivíduos localizados a 135 km a oeste, nos 133 

municípios de Sento Sé e Campo Formoso (25, 30). A maior proporção da população (80%) é 134 

composta de indivíduos não reprodutivos (31).  135 

 136 

As ameaças de conservação mais conhecidas para a espécie são as atividades agropecuárias 137 

que contribuem para a perda e degradação do habitat, especialmente afetando um importante 138 

recurso alimentar para a espécie, conhecido como fruto da palmeira licuri (Syagrus coronata).   139 

Mais diretamente, a apanha para o comércio ilegal e morte por agricultores, devido ao dano as 140 

plantações de milho pelas araras, causa a remoção de indivíduos da natureza (25,32). A caça 141 

de araras para alimentação também aparentemente colocou fortes pressões sobre as 142 

populações no passado (E. Pacifico, unpubl. data). 143 

 144 

2.2 FUNDOS INVESTIDOS  145 

 146 

A informação sobre os fundos investidos foi obtida através de comunicação pessoal com 147 

gerente de projetos, gestores e funcionários de todas as instituições que financiaram, 148 

executaram ou apoiaram as ações de conservação da arara-azul-de-lear. Foram solicitadas 149 

informações para cada despesa de projeto/atividade para o qual o recurso foi usado, bem 150 
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como sua fonte de financiamento, para evitar duplicidade de informações. Infelizmente, não 151 

foi possível entrar em contato com a liderança de duas ONGs (Fundação BioBrasil e 152 

PROAVES), já que foram desativadas há anos. A PROAVES e a Fundação BioBrasil 153 

realizaram trabalhos de conservação durante os anos 2001-2007 e 1995-2006, 154 

respectivamente. No entanto, conseguimos obter registros de despesas executadas por ambas 155 

as ONGs, que estavam disponíveis sob a forma de documentos internos do Centro Nacional 156 

de Conservação e Pesquisa de Aves (CEMAVE/ICMBio), informações fornecidas por ex-157 

funcionários, assim como através das instituições onde os recursos de financiamento foram 158 

obtidos. Alguns dados também foram coletados de revistas eletrônicas e relatórios publicados 159 

e não publicados do CEMAVE/ICMBio. 160 

 161 

Além disso, a administração da Fundação Biodiversitas não respondeu aos nossos pedidos de 162 

informações detalhadas sobre as despesas. Apesar disso, decidimos incluí-los em nosso 163 

estudo usando estimativas, uma vez que esta ONG acumula investimentos consideráveis para 164 

EBC para proteger os paredões de arenito onde uma fração significativa da população 165 

mundial de araras-azuis-de-lear se reproduz e habita em comunidade. Esses investimentos 166 

incluíram custos como salários de guardas-parques e um biólogo, e aquisição de terrenos e 167 

infraestrutura que foram apoiados exclusivamente por esta ONG. Esta informação foi obtida 168 

em conversa com um guarda parque que trabalha neste local desde a criação da reserva e 169 

através de consulta as instituições que financiaram os projetos liderados por esta ONG. Os 170 

custos de pagamento de salários foram estimados de forma conservadora considerando o 171 

salário mínimo no Brasil após o reajuste anual disponível no Portal Brasil (33). Optamos por 172 

ser mais conservadores ao não considerar despesas obrigatórias, como taxas federais ou 173 

quaisquer bônus pagos aos funcionários, pois podem variar para a mesma posição, 174 
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dependendo do nível de educação ou responsabilidades. Assim, isso levaria a uma 175 

superestimação do montante investido pela Fundação Biodiversitas. 176 

 177 

Quanto à informação do governo brasileiro, o ICMBio não mantém uma base de dados 178 

pública com os custos detalhados de atividades exclusivas da arara-azul-de-lear. No entanto, 179 

confiamos na ajuda da administração central do ICMBio para obter informações detalhadas 180 

sobre as despesas relacionadas à arara-azul-de-lear entre 2010 e 2017 e sobre os gastos de 181 

construção e manutenção da base de pesquisa (2004-2017), graças à Unidade de 182 

Administração e Finanças (UAAF) do ICMBio. Não incluímos na nossa análise as despesas 183 

relacionadas com material de escritório e bens da Base de Pesquisa, tais como veículos, 184 

móveis e equipamentos de escritório. Primeiro, não conseguimos encontrar nenhum registro 185 

dessas despesas. Em segundo lugar, os bens da base de pesquisa foram redirecionados para o 186 

patrimônio institucional. As informações de períodos anteriores foram obtidas consultando 187 

documentos internos, relatórios publicados e não publicados do CEMAVE/ICMBio, bem 188 

como o Sistema de Concessões de Diárias e Passagens (SCDP) do Governo Federal (34). A 189 

informação dos salários dos funcionários do governo foi obtida através de comunicação 190 

pessoal. 191 

 192 

Em seu conjunto, a informação que conseguimos obter de uma variedade de fontes é 193 

certamente uma subestimação do investimento real na conservação da arara-azul-de-lear. No 194 

entanto, acreditamos que esta subestimação não é fortemente tendenciosa para fontes de 195 

financiamento públicas ou privadas. 196 

 197 

 198 

 199 
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2.3 ANÁLISE DOS GASTOS 200 

 201 

Analisamos os gastos envolvidos na conservação in situ em seu sentido mais amplo 202 

(incluindo gerenciamento, monitoramento de população, pesquisa orientada para a 203 

conservação e trabalho social com comunidades locais) da arara-azul-de-lear entre 1992 e 204 

2017. Nós somamos fundos anuais investidos em cada tipo de ação de conservação para obter 205 

despesas anuais totais. Também classificamos todos os investimentos com base na origem dos 206 

setores de financiamento: 1) fundos públicos do Estado, incluindo os órgãos do governo 207 

federal e estadual, 2) fundos de ONGs internacionais, 3) fundos de ONGs nacionais e 4) 208 

fundos de fontes privadas, incluindo empresas comerciais e financiadores individuais, como 209 

avicultores. Da mesma forma, classificamos todos os fundos com base nas diferentes 210 

categorias de objetivos de conservação, definidas da seguinte forma: 211 

 212 

Proteção: despesas relacionadas à proteção da espécie e seu habitat (por exemplo, 213 

gerenciamento, vigilância de áreas protegidas) e a redução da mortalidade das aves induzida 214 

por humanos (ou seja, programa de recompensa de milho, resgate de aves feridas e caça 215 

furtiva, veja abaixo). Não tomamos em consideração os gastos da Estação Ecológica Raso da 216 

Catarina (ESEC) (por exemplo, salários dos funcionários, criação e operação da área 217 

protegida), uma vez que essa área protegida foi criada antes da descoberta da arara-azul-de-218 

lear (21) e as atividades não foram direcionadas a esta espécie. Igualmente, os custos das 219 

operações de fiscalização por agências federais e estaduais não foram incluídos por muitos 220 

motivos. Primeiro, não há informações sistematizadas disponíveis sobre os esforços de 221 

vigilância na área, muito menos seus custos. Em segundo lugar, não temos evidência de sua 222 

eficácia em relação a esta espécie, já que até hoje não há registro de apreensões de araras-223 

azuis-de-lear nessas operações realizadas in situ; em todos os casos, as aves vítimas do tráfico 224 
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foram apreendidas fora da pequena área de distribuição da espécie. Terceiro, essas operações 225 

foram direcionadas a vários tipos de crimes ambientais. Em qualquer caso, o investimento 226 

proporcional das despesas da ESEC e das operações de vigilância para a arara-azul-de-lear 227 

deve representar um montante anedótico de fundos. 228 

 229 

Social: despesas relacionadas a atividades sociais envolvendo comunidades locais, como 230 

educação ambiental, divulgação, conscientização e projetos de geração de renda (por 231 

exemplo, promovendo a produção de artesanato relacionado à conservação da arara-azul-de-232 

lear por artesãos locais). 233 

 234 

Pesquisa: despesas investidas em pesquisas científicas destinadas a gerar ou atualizar 235 

informações sobre as espécies para orientar ações de conservação. Esses investimentos 236 

contribuíram para a produção de conhecimento em diferentes áreas de pesquisa, como a 237 

biologia reprodutiva (31,35), distribuição e dinâmica populacional (28,30,36), dieta e 238 

comportamento de forrageamento (29,37,38) e manejo in situ (39). 239 

 240 

Censos: despesas investidas nos censos anuais de toda população da espécie. 241 

 242 

Reforço Populacional: investimentos em um projeto em andamento destinado a reforçar a 243 

população quase extinta localizada no Boqueirão da Onça, no nordeste da Bahia, onde dois 244 

indivíduos permaneceram isolados da população principal (Raso da Catarina) desde 1995 245 

(25,40).   246 

 247 
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Reuniões: despesas relacionadas à realização de reuniões e workshops com a participação do 248 

governo brasileiro e especialistas na espécie, com o objetivo de planejar e avaliar iniciativas 249 

de conservação. 250 

 251 

Todas as despesas contabilizadas em moedas estrangeiras foram convertidas, dentro do 252 

período correspondente, à moeda brasileira utilizando a taxa de câmbio média desse ano (32). 253 

Devemos notar que todo o financiamento estrangeiro foi apoiado por instituições 254 

internacionais com chamadas de projetos anuais. Portanto, as despesas devem ser feitas no 255 

mesmo ano de concessão do financiamento. Além disso, usando a calculadora do cidadão 256 

(41), atualizamos os custos estimados aplicando o índice de correção da inflação (IPCA-E 257 

IBGE), para determinar sua equivalência em termos monetários atuais (junho de 2017). Do 258 

mesmo modo, os fundos anteriores à implantação do real brasileiro foram convertidos para a 259 

moeda atual. 260 

Todas as análises foram executadas em R 3.0.2 (42), e gráficos foram criados em R 3.0.2 261 

usando ggplot2 (43) e Microsoft Excel (2016). 262 

 263 

2.4 RECOMPENSAS DE CONSERVAÇÃO 264 

 265 

Na tentativa de avaliar recompensas de conservação, relacionamos a tendência temporal nos 266 

investimentos em conservação com as tendências populacionais da espécie ao longo dos anos, 267 

utilizando dados de censos anuais de toda a população da arara-azul-de-lear, fornecida por 268 

Barbosa et al. (2016) como contagens médias anuais. Além disso, avaliamos a quantidade de 269 

fundos dedicados à paliação das principais ameaças de conservação para a espécie e se os 270 

fundos investidos foram proporcionais ao impacto potencial dessas ameaças conforme 271 

descrito abaixo. 272 

 273 
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2.4.1 PERDA DE HABITAT 274 

 275 

Estimamos mudanças na extensão das áreas florestais e agropecuária da plataforma web do 276 

projeto MAPBIOMAS (44), que fornece informações anuais detalhadas sobre os usos da terra 277 

para o período 2000-2016. Para isso, selecionamos os seguintes municípios incluídos na área 278 

de ocorrência da espécie, incluindo áreas de forrageamento: Jeremoabo, Canudos, Euclides da 279 

Cunha, Santa Brígida, Paulo Afonso, Glória, Rodelas, Monte Santo, Sento Sé e Campo 280 

Formoso. As superfícies anuais das áreas florestais e agropecuária de cada município foram 281 

somadas para detectar uma possível recente tendência nas mudanças no uso da terra. 282 

 283 

2.4.2 REMOÇÃO DE INDIVÍDUOS DA NATUREZA 284 

 285 

Utilizamos as informações contidas no studbook 2016 da espécie (45), bem como documentos 286 

internos do CEMAVE/ICMBio, para estimar a remoção anual de aves selvagens causada por 287 

humanos. Registramos o número de indivíduos que foram apreendidos (devido à caça ilegal), 288 

mortos por agricultores ou que morreram por outras causas (por exemplo, colisão com linhas 289 

de energia). 290 

 291 

2.5 RECOMPENSAS ECONÔMICAS   292 

 293 

Atualmente, estão desenvolvendo duas atividades de potencial econômico em relação à 294 

conservação da arara-azul-de-lear: turismo ornitológico e artesanato. 295 

 296 

2.5.1 TURISMO ORNITOLÓGICO  297 

 298 
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Contatamos com as quatro empresas locais de observação de pássaros que oferecem visitas 299 

guiadas para ver as araras na Estação Biológica de Canudos, para determinar a dinâmica das 300 

visitas e avaliar as recompensas econômicas potenciais obtidas do ecoturismo pela 301 

comunidade local. 302 

 303 

2.5.2 ARTESANATO  304 

 305 

Contatamos as três associações de artesãos ligadas à conservação da espécie, localizadas 306 

dentro da área de ocorrência da espécie, para obter informações sobre o número de 307 

trabalhadores de cada associação. Depois de compilar informações sobre o volume de vendas 308 

dos artesanatos produzidos (46) e a média da renda familiar nas três comunidades (26), 309 

também avaliamos a contribuição relativa do artesanato para a renda familiar média dos 310 

artesãos em três comunidades que ligam seus produtos a práticas sustentáveis e a conservação 311 

da arara-azul-de-lear. Embora existam dados disponíveis sobre o volume de vendas da 312 

Associação dos Artesãos Lear em Serra Branca do período 2011-2015 (46), só utilizamos 313 

dados de 2014 como referência para estimar a contribuição relativa do artesanato para a renda 314 

familiar média, pois foi o único ano com informações disponíveis das três comunidades. 315 

 316 

3. RESULTADOS 317 

3.1. CUSTOS DE CONSERVAÇÃO 318 

3.1.1. CUSTO GLOBAL E TENDÊNCIA TEMPORAL 319 

 320 

Nossa informação compilada revela que pelo menos R$ 7,096,142.70 (equivalente a aprox. 321 

US$ 2,260,000.00) foram gastos nos últimos 25 anos na conservação in situ da arara-azul-de-322 

lear. Esse valor é igual a R$ 11,481,210.41 (aprox. US$ 3,660,000.00) depois de ajustar a 323 

inflação para a moeda local. Houve um aumento acentuado na alocação de fundos no início 324 
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dos anos 2000, coincidindo com o período em que o Governo Federal estabeleceu uma base 325 

de pesquisa, seguida de uma aparente estabilização de investimentos nos anos que se 326 

seguiram à desmobilização do pessoal permanente (figura 3). 327 

 328 

 329 

3.1.2. FONTES DE FINANCIAMENTO  330 

 331 

O setor público contribuiu com a maior parte dos recursos (59%) investidos na conservação 332 

da arara-azul-de-lear, acumulando R$ 4.156.588,40. Surpreendentemente, as ONGs 333 

internacionais ultrapassaram em uma ordem de magnitude os investimentos realizados pelas 334 

ONGs brasileiras, acumulando R$ 1.764.961.80 (25%) e R$ 725.541,00 (10%), 335 

respectivamente. O setor privado contribuiu com apenas 6% do investimento (R$ 419.051,60) 336 

(figura 2). 337 

 338 

Houve grandes variações nos investimentos feitos por diferentes apoiadores dentro de cada 339 

setor de financiamento. Ocorreram variações maiores entre as instituições públicas (± 340 

1.072.881,9 SD) e ONGs brasileiras (± 179.919,2 SD), enquanto houve variações menores 341 

nos setores privado (± 123,158,1 SD) e internacional (± 175,070.2 SD) (figura 4). 342 

 343 

Os diferentes setores de financiamento contribuíram de maneira diferente em relação à 344 

trajetória de conservação da arara-azul-de-lear. As ONG internacionais e nacionais 345 

patrocinaram os primeiros, mas poucos recursos, seguidos por contribuições mais fortes do 346 

setor público na segunda metade do período e uma recente incorporação de fundos privados 347 

(figura 5). 348 

 349 

 350 
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3.1.3. OBJETIVOS DE FINACIAMENTO  351 

 352 

A maioria dos fundos (51%) foi dedicada à Pesquisa (R$ 3.571.029,14), seguida dos objetivos 353 

de Proteção e Social com 22% (R$ 1.531.168.19) e 16% (R$ 1.122.970,67) dos fundos 354 

investidos, respectivamente. Os investimentos mais baixos corresponderam ao Censo (4%, R$ 355 

298.762,88), Reuniões (4%, R$ 287.201.82) e Reforço de População (3%, R$ 255.000,00) 356 

(figura 2). 357 

 358 

Diferentes setores de financiamento contribuíram de forma diferenciada para cada objetivo de 359 

conservação. Em termos absolutos (figura 6), o setor público investiu a maior parte de seus 360 

fundos para apoiar atividades de pesquisa, comparativamente poucos fundos para censos, 361 

reuniões e atividades sociais, e quase nada para proteção (figura 6). Por outro lado, as ONGs 362 

nacionais e internacionais foram mais propensas a apoiar iniciativas destinadas a proteger a 363 

espécie e seu habitat. Além disso, as atividades de pesquisa e sociais foram apoiadas de 364 

diferentes maneiras por esses grupos: enquanto as ONGs internacionais eram mais propensas 365 

a patrocinar atividades sociais em comparação com a pesquisa, essa tendência era o oposto 366 

nas ONGs nacionais. O setor privado contribuiu de forma mais uniforme para diferentes 367 

objetivos de conservação e foi o único setor a apoiar o reforço da população (figura 6). 368 

 369 

A contribuição de diferentes setores de financiamento para cada objetivo de conservação 370 

mudou ao examinar suas contribuições relativas (figura 2). O setor público apoiou a maior 371 

parte da pesquisa, mas também todas as despesas de reunião e a maioria das despesas do 372 

censo; ONG internacionais apoiaram a maioria das atividades de proteção. As atividades 373 

sociais foram igualmente apoiadas por ONGs nacionais e internacionais; e o setor privado foi 374 

o único patrocinador das iniciativas de reforço da população (figura 2). 375 

 376 
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3.1.4. FINANCIAMENTO INVESTIDO NA PROTEÇÃO  377 

 378 

Os fundos dedicados à proteção direta e indireta das espécies representaram 22% (R$ 379 

1.531.168,19) do investimento total (figura 2). 380 

 381 

3.1.4.1 AVALIANDO AS AMEAÇAS DE CONSERVAÇÃO  382 

 383 

Perda de Habitat: Os dados obtidos de MAPBIOMAS indicam uma tendência de perda de 384 

floresta nos últimos 16 anos na área de distribuição de forrageamento da espécie, com redução 385 

de 20% na cobertura florestal, diminuindo de 2.219.170,4 ha em 2000 para 1.769.488,5 ha em 386 

2016, enquanto a superfície agropecuária aumentou 23% (392,916,4 ha). No entanto, as 387 

mudanças ao longo do tempo não foram estatisticamente significativas (superfície da floresta: 388 

correlação de Spearman, r = -0,38, p = 0,13; superfície agropecuária: correlação de Spearman, 389 

r = 0,09, p = 0,74), provavelmente devido à alta variabilidade interanual que poderia estar 390 

associada a medidas inconsistentes ou à classificação dos usos da terra (figura 7).  391 

 392 

Remoção de indivíduos da natureza: Registramos 103 aves retiradas da população 393 

selvagem: 80% delas foram removidas pelo comércio ilegal, 16% foram mortas por 394 

fazendeiros como consequência do consumo de plantações de milho pelas araras, 2% 395 

morreram devido a colisões com linhas de energia e 1 % foram caçadas para uso indígena. A 396 

remoção de indivíduos variou ao longo dos anos (figura 8). A caça furtiva foi a ameaça mais 397 

persistente, com um claro padrão bimodal, apesar dos recentes esforços de conservação. O 398 

número médio de aves apreendidas depois de serem removidas dos ninhos diferiu entre os 399 

períodos anteriores (1937-2000) e após (2001-2017) o estabelecimento da equipe permanente 400 

em Jeremoabo (teste U de Mann-Whitney, W = 373, p = 0, 0089, figura 8). Por outro lado, 401 

enquanto o dano as plantações pelas araras variavam drasticamente ao longo dos anos (figura 402 
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9), não há um padrão temporal claro no número de araras mortas pelos agricultores (figura 8) 403 

e os números anuais de aves mortas não estavam relacionados com a quantidade de danos as 404 

plantações (correlação de Spearman, r = -0,129603, p = 0,68). 405 

 406 

 407 

3.1.4.2  ALOCAÇÃO DE FINACIAMENTO PARA PROTEÇÃO DIRETA  408 

 409 

Dos fundos dedicados à proteção, nada foi investido na proteção de áreas de forrageamento. 410 

No entanto, 84,5% dos fundos (R$ 1.294.618,22) foram dedicados a proteger as áreas de 411 

nidificação/repouso (ou seja, criação e vigilância da EBC), contribuindo assim certamente 412 

para reduzir a caça furtiva do ninho, que causa 80% das perdas de araras da população 413 

selvagem. Por outro lado, 14,6% (R$ 223.775,01) dos fundos de proteção foram dedicados ao 414 

programa de recompensas de danos ao milho e 0,8% (R $ 12,784.96) ao resgate das aves 415 

lesadas encontradas na natureza, o que causa 16% das perdas de araras da população 416 

selvagem. Ambas as medidas indiretas visavam reduzir a mortalidade de aves vítimas de 417 

conflitos com agricultores. Finalmente, nenhum fundo foi dedicado à modificação de linhas 418 

de transmissão para reduzir os riscos de colisão, o que causa 2% das perdas de araras da 419 

população selvagem. Em geral, os fundos investidos para paliação de colisões, os efeitos 420 

negativos causados pelo grupo explorativo (caça furtiva) e pelo grupo de agricultores 421 

prejudicados (matança) foram altamente proporcionais aos seus efeitos na remoção de araras 422 

da população selvagem (figura 2). 423 

 424 

3.2. RECOMPENSAS 425 

3.2.1. RECOMPENSAS DE CONSERVAÇÃO 426 

 427 
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A população global da arara-azul-de-lear aumentou nas últimas décadas (figura 10) em 428 

paralelo com os investimentos em financiamento de conservação (figura 2, correlação de 429 

Spearman, r = 0,90, p <0,001, n = 16). 430 

  431 

3.2.2.  RECOMPENSAS ECONÔMICAS 432 

3.2.2.1 TURISMO ORNITOLÓGICO 433 

 434 

As quatro pequenas empresas locais de observadores de pássaros acumularam visitas de ~ 50 435 

pessoas/ano. Os observadores de pássaros geralmente chegam no final da tarde e passam uma 436 

única noite na cidade (Canudos) para tirar fotos das araras na Estação Biológica de Canudos 437 

(EBC) na manhã seguinte, depois seguem para outros destinos. Considerando que o custo 438 

médio de alojamento diário na cidade é de R$ 40,00/pessoa (cerca de US$ 12,00/ pessoa) e 439 

uma refeição custa em média R$ 30,00 (cerca de US$ 9,00), o turismo ornitológico pode 440 

contribuir R$ 2,450.00/ano (aproximadamente US$ 770,00/ano) para a comunidade local. 441 

Esta estimativa foi feita assumindo que todos os observadores de pássaros ficam em um hotel 442 

da cidade. No entanto, esta abordagem não é realista, uma vez que a própria EBC oferece aos 443 

visitantes diferentes serviços, incluindo alojamento e refeições. Portanto, a maioria dos 444 

benefícios econômicos diretos não seria compartilhada com as comunidades, mas sim seria 445 

direcionada para a administração da reserva. 446 

 447 

3.2.2.2 ARTESANATO 448 

 449 

A Associação dos Artesãos Lear e Chuquê tem 15 e 18 artesãos, respectivamente. Ambas as 450 

associações foram estruturadas com recursos de financiamento dedicados à conservação da 451 

arara-azul-de-lear. Por outro lado, a Associação de Artesãos de Santa Brígida, composta por 452 

20 artesãos, foi responsável pelo treinamento e pela difusão de técnicas de produção para 453 
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outras comunidades que juntas formam o Polo da Palha do Licuri. Estas três associações 454 

acumularam R$ 55.316,66 em 2014 com vendas de produtos (R$ 18.469,22 médio, ± 455 

17.496,72 SD), equivalente a aprox. US$ 23.439,00. Considerando o número de artesãos 456 

como um todo (53), a renda média de cada artesão foi de R$ 1.043,71/ano (aproximadamente 457 

US$ 442,25/ano), equivalente a R$ 86,97 artesãos/mês (aproximadamente US$ 458 

36,85/artesão/mês). Tendo em conta que a renda familiar média de cada artesão é de R$ 459 

460.40/mês (cerca de US$ 195,51/mês), a venda de artesanato contribuiu com 18% da renda 460 

familiar mensal. 461 

 462 

3.2.3.  RECOMPENSAS DE SERVIÇOS ECOSSITÊMICOS  463 

 464 

A palmeira licuri (Syagrus coronata) é uma espécie de palmeira chave no bioma Caatinga. 465 

Suas sementes fornecem comida para animais selvagens e gado, e serve como o principal 466 

recurso alimentar para as araras. Embora esquecido até recentemente, a arara-azul-de-lear é 467 

uma dispersora chave de sementes da palmeira licuri, várias árvores (Tella et al. 2015, em 468 

preparação) e algumas espécies de cactos (Blanco et al., 2016). Portanto, espera-se que a 469 

recuperação da população da arara-azul-de-lear contribua para o aumento da dispersão das 470 

sementes e da regeneração da floresta. No entanto, não conseguimos quantificar esses 471 

potenciais benefícios em termos de recompensas de serviços ecossistêmicos. 472 

 473 

4. DISCUSSÃO 474 

4.1 CUSTOS DE CONSERVAÇÃO: ORIGENS E OBJETIVOS 475 

 476 

Os recursos limitados dedicados à conservação exigem a priorização de estratégias para gerar 477 

maiores benefícios a um custo menor. No entanto, um longo debate sobre se o foco deveria 478 

estar na conservação do ecossistema ou no uso de espécies como atalho (47–50) confunde 479 
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gestores quando se trata de escolher a melhor estratégia. Uma opção alternativa é concentrar-480 

se em espécies substitutas (por exemplo, espécies guarda-chuva) tendo a conservação do 481 

ecossistema como base (49). O nosso estudo centrou-se na estimativa de custos e 482 

recompensas de conservação, avaliando o nível de benefícios gerados a partir de uma 483 

abordagem focada na recuperação de uma espécie ameaçada e emblemática. 484 

 485 

Pouco esforço tem sido feito para quantificar os custos de conservação de únicas espécies (5) 486 

e não conseguimos encontrar literatura sobre custos de conservação de uma única espécie 487 

detalhando fontes de financiamento. A maioria dos estudos sobre gastos de conservação são 488 

direcionados a grupos taxonômicos ou apenas analisa uma fonte de financiamento. Portanto, 489 

nossa avaliação sobre as origens dos recursos de financiamento da conservação da arara-azul-490 

de-lear só pode ser comparada com um estudo multi-espécies realizado por Garnet e 491 

colaboradores (2003). Este estudo revelou que a maioria dos recursos de conservação 492 

dedicados às espécies de aves australianas em extinção entre 1993 e 2000 foram fornecidos 493 

pelas instituições de conservação do governo australiano (86%), sendo o resto fornecido por 494 

outras agências estatais e iniciativas privadas, concordando em grande parte com nossos 495 

resultados. Isso não foi surpreendente, já que estudos anteriores demonstraram que a 496 

conservação no Brasil foi financiada principalmente pelo Estado (51,52). Esta maior 497 

contribuição está de acordo com a obrigação constitucional dos governos e os compromissos 498 

internacionais estabelecidos pela Convenção sobre Diversidade Biológica (53). No entanto, 499 

nossa análise das tendências temporais das origens de financiamento mostra que a 500 

contribuição governamental foi adiada no tempo, com as primeiras ações de conservação 501 

iniciadas por ONGs internacionais. As contribuições de financiamento muito menores das 502 

ONG nacionais foram distribuídas mais uniformemente ao longo do tempo, enquanto os 503 

fundos privados só começaram nos últimos anos. Os diferentes setores de financiamento não 504 
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só contribuíram diferencialmente em seus montantes de fundos ao longo dos anos, mas 505 

também nos objetivos de seus fundos. Enquanto o governo investiu mais em pesquisa, censos 506 

e reuniões, as ONGs visavam principalmente proteção e atividades sociais. Isso sugere que os 507 

parceiros das ONGs talvez sejam mais propensos a apoiar as ações mais tangíveis. 508 

 509 

Espera-se que mais fundos investidos em uma espécie reflitam uma maior diversidade de 510 

ações de conservação implementadas. Ao avaliar onde e como os recursos foram distribuídos 511 

em direção aos objetivos de conservação, descobrimos que a maioria dos recursos foi 512 

dedicada à pesquisa científica. Pesquisas sobre espécies ameaçadas de extinção são 513 

necessárias para um planejamento adequado dos esforços de conservação (54). O 514 

investimento em pesquisas na arara-azul-de-lear se reflete em um aumento de seis artigos 515 

publicados em revistas com revisão de pares em 1999 para 17 em 2016, bem como em duas 516 

teses de mestrado e uma tese de doutorado. Em menor grau, robustas quantidades de 517 

financiamento foram destinadas à proteção da espécie e seu habitat de reprodução, bem como 518 

para atividades sociais. Isso sugere que estas são atividades especialmente caras, uma vez que 519 

as despesas de aquisição, salários e manutenção de terrenos e imóveis representaram um 520 

grande volume de gastos. Alternativamente, eles também podem indicar que eles são mais 521 

propensos a serem realizados de acordo com as linhas de ação das instituições executoras 522 

quando mais recursos estão disponíveis. 523 

 524 

As despesas de reunião foram equivalentes aos recursos gastos em 10 anos de monitoramento 525 

(censos) da espécie, o que é necessário para determinar as tendências da população e a 526 

efetividade potencial das ações de conservação aplicadas. Isso leva a uma consideração sobre 527 

os benefícios reais de alocar fundos consideráveis para este objetivo de conservação (ou seja, 528 

reuniões para planejamento e avaliação de planos de ação), já que sua contribuição para a 529 
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melhoria do estado de conservação das espécies foi questionada em debates anteriores 530 

(55,56). Tradicionalmente, os planos de ação têm sido uma parte fundamental das políticas 531 

públicas, no Brasil e em outros lugares, para deter e recuperar a perda de biodiversidade. No 532 

entanto, há uma enorme lacuna de informação quanto à eficácia desses instrumentos por 533 

diversas razões. Os resultados das ações implementadas pelos gestores muitas vezes não são 534 

amplamente acessíveis, nem há informações sobre seus custos. Isso limita nossa capacidade 535 

de avaliar esses instrumentos, bem como a sua relação custo-efetividade e consistência na 536 

aplicação de ações planejadas. Isso é claramente demonstrado em um relatório recente sobre 537 

os resultados do segundo Plano de Ação da arara-azul-de-lear. Uma avaliação do desempenho 538 

dos objetivos estabelecidos mostrou que uma proporção baixa (37%) das ações planejadas 539 

realmente havia sido implementada (57). 540 

 541 

4.2 MITIGAÇÃO DAS AMEAÇAS DE CONSERVAÇÃO 542 

 543 

Mais do que nunca, a atual perda de biodiversidade exige ações de conservação mais efetivas. 544 

A este respeito, avaliamos se os recursos foram devidamente dedicados às estratégias de 545 

gestão destinadas a mitigar as principais ameaças identificadas para a espécie. Nossa 546 

avaliação revelou que os recursos investidos para paliação direta ou indireta da remoção de 547 

indivíduos da natureza eram proporcionais ao impacto relativo das principais fontes de 548 

extração (caça furtiva, matança por agricultores e colisão com linhas de energia). Nesse 549 

sentido, os investimentos em áreas de proteção podem ajudar a reduzir tanto a caça furtiva 550 

como a matança de araras. No entanto, descobrimos que estes recursos estavam concentrados 551 

nos locais de criação e descanso comuns da Estação Biológica de Canudos, cobrindo apenas 552 

0,2% (1500 ha) da área de ocorrência da espécie (915,066 ha). Entretanto, 76% da área de 553 

ocorrência está fora de qualquer regime de proteção (25), que inclui a maioria das áreas de 554 
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forrageamento (36,58,59) e dois locais de reprodução históricos, um deles recentemente 555 

recolonizado pela espécie (Pacífico et al., in prep.). Esses fatos demonstram que os esforços 556 

dedicados à proteção da área foram insuficientes para garantir a proteção da espécie dentro de 557 

sua abrangência atual ou para cobrir a expansão espacial da população. Na verdade, esses 558 

investimentos ajudaram a aliviar as ameaças, mas não as eliminaram completamente. As 559 

araras ainda são removidas, provavelmente de locais de nidificação desprotegidos, para 560 

atender o comércio ilegal, que é principalmente internacional. Além disso, o número de araras 561 

removidas foi certamente subestimado, pois não havia nenhum programa para evitar a caça 562 

furtiva do ninho e os números correspondem a indivíduos apreendidos durante a negociação 563 

no Brasil e depois de chegarem em países estrangeiros (por exemplo, Portugal). Assim, a 564 

maioria dos indivíduos removidos provavelmente permaneceram não notificados. Além disso, 565 

embora 24% (221,097.8 ha) da área de ocorrência de arara-azul-de-lear esteja sob algum 566 

regime de proteção, seja na forma de áreas protegidas ou terras indígenas, não temos motivos 567 

para acreditar que essas áreas não estão sujeitas a fortes pressões e impactos (60). 568 

 569 

Grandes quantidades de recursos estão sendo dedicadas a minimizar os conflitos com os 570 

agricultores. O projeto que teve como objetivo compensar os agricultores pelo dano as 571 

lavouras de milho pela arara-azul-de-lear foi implementado em 2005. Embora Brandt et al. 572 

(1990) mencionou que o milho estava sendo consumido pelas araras já em 1968 e advertiu 573 

sobre possíveis conflitos agrícolas, o primeiro caso de araras mortas pelos agricultores não foi 574 

registrado até 2001. Não encontramos uma relação entre os danos causados as plantações de 575 

milho e o número de araras mortas anualmente, questionando assim a eficácia dessa ação 576 

compensatória. A necessidade do programa de recompensa é questionada devido a 577 

dificuldades técnicas, que muitas vezes tornam a avaliação dos danos imprecisa (61). Assim, 578 

um melhor conhecimento da contribuição real da arara-azul-de-lear sobre o dano as 579 
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plantações de milho é necessário. No entanto, alguns argumentam que o programa de 580 

recompensas contribui não apenas para a conservação, mas também para aumentar o bem-581 

estar das pessoas na comunidade local (62). Nesse sentido, os agricultores podem ter mudado 582 

sua visão da arara como um competidor, e o número de araras mortas poderia ter sido maior 583 

na ausência do programa compensatório. 584 

 585 

Embora a maior parte da perda de superfície da floresta tenha ocorrido anteriormente (60), 586 

nossos resultados sugerem uma redução adicional das áreas florestadas nas últimas décadas, 587 

coincidindo com a implementação de ações de conservação para a arara-azul-de-lear. Esta 588 

redução nas áreas de forrageamento parece não ter afetado a recente recuperação da espécie, 589 

mas pode limitar o crescimento da população e expansão de alcance para recolonizar sua 590 

distribuição histórica se o desmatamento continuar. No entanto, nenhum fundo foi dedicado à 591 

proteção ou restauração de habitats de forrageamento, como também foi indicado no relatório 592 

de avaliação final do plano de ação da arara-azul-de-lear (57), sugerindo que essas atividades 593 

não são simples ou baratas (9). Além da perda de habitat, o sobrepastoreio de vacas e cabras 594 

criadas livremente afeta fortemente esta região semi-árida (60), e, portanto, a remoção de 595 

fauna doméstica e invasora seria essencial para restaurar a qualidade do habitat. Essas ações 596 

de gestão apresentam obstáculos sociais e econômicos claros e exigem investimentos 597 

consideráveis, o que pode explicar por que nenhuma atenção foi dada a essa linha de ação. 598 

 599 

4.3 RECOMPENSAS  600 

4.3.1 RECOMPENSAS DE CONSERVAÇÃO 601 

 602 

Embora o aumento das despesas de conservação geralmente aumente a probabilidade de um 603 

táxon se recuperar (63–65), a recuperação de uma espécie não é determinada unicamente pela 604 

quantidade de dinheiro gasto. Evidentemente, também é importante como os fundos são 605 
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aplicados. Nossos resultados mostraram uma forte associação positiva entre a quantidade de 606 

financiamento anual alocado para a espécie e suas tendências populacionais, sugerindo que os 607 

fundos de conservação efetivamente contribuíram para a recuperação da espécie. Algumas 608 

ações de conservação, incluindo pesquisa, proteção e atividades sociais, receberam uma 609 

quantidade maior de fundos. Consequentemente, pode haver um nexo importante entre esses 610 

fundos e o aumento da população. Os investimentos em medidas de proteção podem ter 611 

contribuído para reduzir a pressão da caça furtiva e a mortalidade das aves na natureza. Além 612 

disso, as atividades sociais e de pesquisa também podem ter contribuído para aumentar a 613 

conscientização e atrair a atenção da comunidade local para a conservação da espécie. 614 

Também não podemos descartar o efeito sinérgico dessas duas atividades atenuando a pressão 615 

de remoção de aves. 616 

 617 

Parece que os esforços de conservação foram frutíferos na consecução do principal objetivo 618 

de conservação, que é melhorar o estado de conservação da espécie de Criticamente em 619 

Perigo (CR) para Em Perigo (EN), a um custo de c. US$ 3,7 milhões. A questão permanece se 620 

esse alto nível de investimento é razoável; em outras palavras, qual o índice de custo-621 

efetividade dos fundos investidos na conservação da arara-azul-de-lear? Isso pode ser 622 

abordado comparando esses custos de conservação com aqueles que foram investidos em 14 623 

espécies de aves que também foram rebaixadas de CR à EN pela IUCN como resultado dos 624 

esforços de conservação (5). As despesas investidas e o número de anos decorridos até o 625 

rebaixamento da arara-azul-de-lear se encaixa perfeitamente dentro do IC de 95% de um 626 

modelo de regressão linear, mostrando um valor até um pouco menor do que o esperado 627 

(figura 11). Entretanto, os esforços de conservação de várias espécies comparadas na figura 628 

11 também incluíram manejo ex situ, como programas de reprodução em cativeiro e 629 

reintrodução que podem exigir grandes investimentos (66). Embora araras-azuis-de-lear sejam 630 
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mantidas em centros de reprodução em cativeiro brasileiros e estrangeiros, não consideramos 631 

os custos de manejo ex situ, uma vez que não foram realizadas ações de reintrodução até 632 

agora, não contribuindo para a recuperação da espécie. Em geral, tanto o tempo quanto os 633 

fundos investidos para alcançar o objetivo de recuperar a espécie de seu status anterior de 634 

Criticamente em Perigo parecem comparáveis com outros esforços até agora relatados em 635 

todo o mundo, sugerindo um índice de custo-efetividade adequado. 636 

  637 

4.3.2 RECOMPENSAS ECONÔMICAS 638 

 639 

Projetos de observação de pássaros e geração de renda tem sido implementados por 640 

organizações de conservação, governos e agências de desenvolvimento em todo o mundo 641 

como uma ferramenta para alcançar resultados de conservação e desenvolvimento, com uma 642 

promessa generalizada de gerar benefícios para a conservação e o bem-estar das comunidades 643 

locais (19,67). No entanto, as avaliações quantitativas dessas atividades são escassas e 644 

mostram resultados mistos em termos de objetivos ambientais e econômicos (68–70). Mais 645 

particularmente, os pressupostos para esta abordagem dupla para a conservação e o bem-estar 646 

da comunidade não são apoiados pela pesquisa, e há poucas evidências quanto à sua 647 

efetividade (71).  648 

 649 

Embora alguns estudos indiquem que a observação de aves (18) e atividades geradoras de 650 

renda (71) pode resultar em benefícios, há evidências de que essas atividades são de impacto 651 

limitado e contexto dependentes (68,72). Nossos resultados parecem concordar com essas 652 

avaliações, uma vez que as recompensas econômicas das atividades realizadas na área de 653 

ocorrência da arara-azul-de-lear foram bastante anedóticas. O número de observadores de 654 

aves que visitam a área permanece pequeno, e as visitas são tão curtas que a renda gerada para 655 
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as comunidades locais é quase nula. Uma política ativa visando atrair mais observadores de 656 

aves - e ecoturistas em um sentido mais amplo - não só para ver essa única espécie de arara na 657 

natureza, mas também outras espécies endêmicas do bioma da Caatinga (73) e aumentar a 658 

duração das estadias, juntamente com um componente cultural (por exemplo, visitas ao 659 

Museu da Guerra de Canudos, turismo gastronômico, etc.), poderia aumentar 660 

substancialmente as recompensas econômicas. Por outro lado, a contribuição do artesanato 661 

para a renda dos artesãos é inquestionável, especialmente em situações onde a renda familiar é 662 

muito baixa. No entanto, o número de artesãos permanece pequeno e os benefícios dessas 663 

atividades não parecem ser muito significativos, pois não são capazes de fornecer renda 664 

equivalente ao salário mínimo. Dado que os artesanatos são principalmente reproduções de 665 

araras-azuis-de-lear e outros animais selvagens usando madeira e objetos feitos com folhas da 666 

palmeira licuri (cujas sementes são consideradas a principal fonte de alimento para araras) 667 

(figura 12), visitas de observadores de aves e outros turistas devem ser guiados para os 668 

centros artesanais para promover as vendas. Isto, juntamente com a promoção de seus 669 

produtos em aeroportos brasileiros, internacionais e países estrangeiros através de sistemas de 670 

comércio justo, sem dúvida, melhoraria a situação atual em relação às recompensas 671 

econômicas da conservação da arara-azul-de-lear.  672 

 673 

4.3.3 RECOMPENSAS DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS  674 

 675 

Araras e papagaios em geral, foram tradicionalmente considerados como antagonistas de 676 

plantas, já que eles consomem massivamente sementes, flores e outros tecidos vegetais. 677 

Estudos recentes, no entanto, mostram uma variedade de funções ecológicas dos papagaios, 678 

incluindo interações mutualistas (74), na medida em que podem contribuir para moldar a 679 

estrutura e o funcionamento dos ecossistemas (74–76). Particularmente, algumas espécies de 680 
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araras mostraram ser os principais dispersores de sementes de palmeiras que são biomassa-681 

dominantes em seu ecossistema (74). Este parece também ser o caso da arara-azul-de-lear, um 682 

dispersor efetivo de espécies de cactos (77) e várias outras espécies de plantas, incluindo 683 

principalmente a palmeira licuri (78). Portanto, espera-se que a recuperação da população da 684 

arara-azul-de-lear contribua para a dispersão das sementes e a regeneração da floresta. A 685 

regeneração de palmeiras de licuri não é apenas importante como fonte de alimento principal 686 

para as araras e um refúgio para muitas outras espécies de vida selvagem, mas também tem 687 

um impacto social e econômico, já que os produtos obtidos da palmeira licuri têm até 537 688 

usos diferentes por comunidades locais (26). São necessários mais estudos para identificar e 689 

quantificar melhor os serviços ecossistêmicos - e as recompensas econômicas derivadas - 690 

recuperados com a recuperação desta e de outras espécies ameaçadas de extinção. 691 

 692 

5. CONCLUSÕES 693 

 694 

Apresentamos uma nova abordagem de custos e recompensas que integra informações 695 

detalhadas sobre como e quanto diferentes setores da sociedade contribuem para financiar a 696 

conservação de uma espécie ameaçada, como os fundos são distribuídos entre os objetivos de 697 

conservação e os setores contribuintes da sociedade e como esses investimentos conduzem 698 

não apenas recompensas de conservação, mas também serviços econômicos e ecossistêmicos. 699 

Nossos resultados mostram que os custos envolvidos na recuperação da arara-azul-de-lear 700 

estavam dentro dos esperados para alcançar um aumento da população suficiente para baixar a 701 

espécie de CR para EN e foram distribuídos proporcionalmente para as principais ameaças 702 

que resulta na remoção de indivíduos da natureza. No entanto, houve uma enorme 703 

discrepância entre o valor investido e os benefícios econômicos que a conservação desta 704 

espécie gera para as comunidades locais, que são meramente anedóticas. Além disso, nossa 705 
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avaliação indica que não podemos assumir plenamente que as ações de conservação visando 706 

espécies bandeiras/guarda-chuva beneficiam outras espécies, já que nenhum fundo foi 707 

dedicado a aumentar a extensão e a qualidade dos habitats naturais. Resolver a perda contínua 708 

de habitat e a deterioração pelo sobrepastoreio é um objetivo que deve ser incansavelmente 709 

perseguido, se quisermos garantir a recuperação a longo prazo desta espécie (ainda listada 710 

como Em Perigo pela IUCN) e um ecossistema que é fundamental para muitos outros animais 711 

selvagens endêmicos (60). 712 
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Figura 1. A arara-azul-de-lear foi descoberta na natureza em 1978, com uma população 

estimada em apenas 60 indivíduos. (fotografia: José L. Tella) 

 

 



 

 

 

Figura 2. Fluxo de diferentes setores de financiamento para diferentes objetivos de conservação e principais ameaças que afetam a conservação 

das araras-azuis-de-lear, além de potenciais benefícios econômicos e de serviços ecossistêmicos. A largura das setas vermelhas é proporcional às 

principais causas de morte relatadas e extração de araras da população. As cores representadas nas caixas são proporções de fundos de cada setor 

de financiamento para diferentes objetivos de conservação: Estado (azul), ONGs nacionais (verdes), ONGs privadas (laranja) e internacionais 

(amarelo).



 

 

 

 
 

Figura 3. Mudança temporal dos fundos investidos na conservação da arara-azul-de-lear. 
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Figura 4. Contribuição de diferentes atores de financiamento dentro de cada setor de 

financiamento. 

  



 

 

 

 
 

Figura 5. Tendências temporal dos fundos investidos pelos diferentes setores de financiamento. 

 



 

 

 

 

Figura 6. Contribuição de cada setor de financiamento para diferentes objetivos de 

conservação. 
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Figura 7: Mudanças temporal na porcentagem de uso da terra florestal e agropecuário nos 

dez municípios usados pelas araras-azuis-de-lear como áreas de forrageamento. 
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Figura 8. Número de araras-azuis-de-lear extraídas da população selvagem durante os anos 

devido a diferentes causas relacionadas ao homem. 
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Figura 9. Tendência temporal dos danos às culturas de milho (em toneladas) e custos para 

compensar economicamente as perdas para agricultores. 
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Figura 10. Tendência aproximada da população global da arara-azul-de-lear até o ano mais 

recente para o qual o censo está disponível. Os números são o número médio de araras 

censadas a cada ano. 
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Figura 11. Relação entre os fundos investidos em conservação e o número de anos até que as 

espécies de aves foram rebaixadas de Criticamente em Perigo (CR) para Em Perigo (EN), 

incluindo dados de 14 espécies compilados por McCarthy et al. (2012) e por este estudo sobre 

a arara-azul-de-lear. Projetos de conservação que também incluíam ações ex situ são 

diferenciados na figura. A linha de regressão e IC 95% (área sombreada) são retratadas. 
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Figura 12. Exemplos de artesanato relacionados à conservação da arara-azul-de-lear feita por 

artesãos locais usando madeira (esquerda) e folhas da palmeira licuri (à direita) (fotografias: 

José L. Tella) 


