Ararinhas azuis. Foto: Patrick Pleu.

SERES VIVOS

Escrito por Cláudia Rodrigues Barcelli

FICHA TÉCNICA

Vamos falar de uma espécie que está ameaçada de extinção?
Essa espécie é a ararinha-azul! Ela é uma ave toda azulzinha e que corre muito perigo por causa de
todas as modificações que o ser humano fez na natureza. Olha aí mais informações sobre ela:
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Nome científico:
Cyanopsitta spixii

Peso:
de 286 a 410 gramas

Família:
Psittacidae

Alimentação:
Flores, frutas e principalmente
sementes

Tamanho:
de 55 a 60 cm
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Características:
Tem penas com vários tons de azul,
sendo mais pálido e esverdeado na
barriga e mais vivo nas costas, asas
e cauda. Tem as pontinhas da cauda
e das asas pretas. A parte de frente
da cabeça e as bochechas são azulacinzentado. O bico é inteiro preto e
os pés são marrons escuros ou pretos.
Os adultos têm os olhos amarelos, e os
filhotes têm os olhos cinzas.

As ararinhas-azuis viviam principalmente nas áreas perto dos rios da
Caatinga, como a região do rio São Francisco. Mas elas sofreram muito
com a alteração do meio ambiente e com a captura ilegal para a venda
como animal de estimação.
As ararinhas-azuis desapareceram da natureza por volta dos anos
2000 e os cientistas estão se esforçando muito para manterem e
reproduzirem as ararinhas-azuis que existem fora da natureza.
No Brasil, os pesquisadores estão cuidando de pouco mais de 50
ararinhas em projetos de proteção, no norte da Bahia, para garantir
que essa espécie possa voltar com segurança para a Caatinga.

Pôster promocional do filme Rio. Fonte: 20th Century Studios.

CURIOSIDADE

Os filmes Rio, de 2011, e Rio
2, de 2014, os personagens
principais Blu e Jade são duas
ararinhas azuis que achavam que
eram as últimas da espécie, mas
acabam descobrindo que não
estão sozinhas.

Filhote de ararinha-azul. Foto: ACTP/Divulgação

ELAS ESTÃO EM PERIGO!

Essa linha azul, no mapa, marca os
caminhos do rio São Francisco. Em seus
2.830 km o rio passa por cinco estados
brasileiros.
A mancha verde marca o local onde a
ararinha-azul vive hoje.

ESTADO DA ESPÉCIE: EXTINTA NA NATUREZA
É a última fase que uma espécie pode passar antes de ser extinta! Extinta
significa, deixar de existir. Nessa fase, não é mais possível encontrar indivíduos
soltos na natureza, somente em locais que fazem projetos de conservação,
como os zoológicos.

BOAS NOTÍCIAS!
Em abril de 2021, pesquisadores
comemoraram o nascimento de
um filhote de ararinha-azul. Essa
espécie não se reproduzia há 30
anos! Esse filhotinho agora está
sendo cuidado e preparado para no
futuro ser devolvido para a natureza.
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