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Apresentação 
 
 
Uma parcela da população brasileira está mais conectada às aves e ao meio ambiente.  
Essa constatação torna-se evidente quando notamos que o público que frequenta os 
festivais de observação de aves no Brasil, inspirados no Avistar de São Paulo, parece 
cativo.  Estima-se que o Brasil tenha atualmente 30 mil observadores de aves.  Também 
existe um turismo crescente ligado à observação de animais e contemplação da 
natureza.  Isso é muito positivo e acreditamos que esse é o primeiro passo para formar 
os movimentos que depois serão fundamentais tanto para que o indivíduo tenha uma 
atitude mais consciente com relação ao que aprecia quanto para exigir dos nossos 
governantes ações concretas de proteção e conservação. 
 
A observação de aves no país se dá em um momento onde a tecnologia avança a 
passos largos.  Ao mesmo tempo, percebe-se que as novas gerações são mais 
imediatistas.  Assim, a tradicional observação de aves com binóculos, onde os 
praticantes ficam muito tempo observando o comportamento, fazendo anotações, ou 
gravando os cantos está restrita a um número pequeno de observadores.  Apesar de 
não termos dados quantitativos dessa proporção, percebemos que a maioria dos 
interessados consiste, na verdade, de fotógrafos de natureza, mais especificamente de 
aves.  Isso também é positivo, pois a fotografia é cada vez mais uma janela para a 
descoberta.  Seja através de imagens feitas por outros, ou nossas próprias, a fotografia 
é o registro concreto da beleza e da diversidade das aves.  Isso faz o indivíduo perceber 
que elas são dignas de serem preservadas para as próximas gerações. 
 
Talvez seja esse o público com maior identificação com a causa da SAVE Brasil e com 
quem tenhamos que buscar apoio para a nossa sustentabilidade.  Por enquanto a 
estratégia de captação de recursos tem mantido o seu foco em projetos submetidos a 
editais de fundações privadas e novas parcerias com o setor corporativo.  Dentro deste 
último formato, recebemos um apoio significativo da VALE para o Projeto Ararinha na 
Natureza (através do Funbio), em parceria com o ICMBio.  O projeto visa criar as 
condições necessárias para a reintrodução da ararinha-azul no seu ambiente natural no 
futuro.  Por sua raridade e beleza, a ararinha-azul foi extinta na natureza, vítima 
principalmente do tráfico ilegal.  O projeto é desafiador e a SAVE Brasil se empenhou 
muito para conseguir os primeiros resultados apresentados aqui. 
 
Ainda com o setor privado, a SAVE Brasil conseguiu fazer com que seu Projeto Plano 
de Voo finalmente pudesse decolar graças ao apoio da Panasonic.  Aves apreendidas 
do tráfico serão soltas no seu ambiente natural, auxiliando os órgãos públicos a dar o 
destino adequado para esses indivíduos. 
 
A nossa energia continua focada em ações imediatas necessárias para conservar 
espécies únicas e áreas preciosas para as aves.  Mas agora os tempos são mais 
instáveis.  Por isso, é preciso coragem para enfrentar os desafios e para dar os passos 
necessários, e às vezes ousados, para continuar trabalhando na conservação ambiental 
hoje para as gerações futuras. 
 
 
Jaqueline M. Goerck C. M. 
Diretora-presidente 
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Missão, Visão e Valores  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Visão 
 

Ser reconhecida  
como referência no 

Brasil na conservação 
de aves na natureza 

Valores 
 
 Conservação de aves  
   na natureza 
 
 Foco em prioridades 
 
 Rigor técnico e científico 

 
 Resultados relevantes 

 
 Parte de algo especial e 

diferenciado, a aliança 
BirdLife International 

Missão 
 

Preservar as aves e 
os ambientes naturais, 

por um planeta saudável para 
as atuais e futuras gerações 
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Visão estratégica da organização 
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Conselho Deliberativo 

Dario Ferreira Guarita Neto 

Guto Carvalho 

Ibsen Gusmão Câmara 

José Theophilo Ramos Júnior  

Marc Egger 

Marcos Kisil 

Maria de Lourdes Nunes 

BirdLife International 

 

Diretoria Executiva 

Jaqueline M. Goerck de Carvalho Macedo – Diretora-Presidente 

Otávio Augusto Vuolo Marques – Vice-Presidente 

 

Equipe 

Alice Reisfeld 

Bruno Franceschi Troiano (até outubro de 2012) 

Edson Ribeiro Luiz 

Elizabete Fernandes 

José Antonio Vicente 

Louise Mendes Bezerra (até março de 2013) 

Maria Cíntia Matias dos Santos (até outubro de 2012) 

Paula Rizutti Prestes 

Pedro F. Develey  

Pedro Marcelo Alves de Carvalho 

Rogerio Jaworski dos Santos  

Sueli Damasceno  

Tatiana Pongiluppi Souza 

Vanessa Leal da Silva (até maio de 2013) 
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Estrutura da organização  

 

 
 

 
 
 

Data de referência: Dezembro 2013 
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Programas 

 

Programa Áreas Importantes para a Conservação das Aves  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
As 237 IBAs identificadas no Brasil pela SAVE Brasil foram publicadas em dois volumes: 

Áreas Importantes para a Conservação das Aves no Brasil: Parte 1 - Estados do 

Domínio da Mata Atlântica e Áreas Importantes para a Conservação das Aves no Brasil: 

Parte 2 – Amazônia, Cerrado e Pantanal, em 2006 e 2009, respectivamente. 

 

O mapeamento das IBAs existentes nos diversos biomas brasileiros é uma ferramenta 

prática que continua sendo utilizada por órgãos públicos, privados, comunidade 

científica e sociedade civil para subsidiar investimentos, projetos e campanhas de 

conservação. Em 2012 e 2013 a SAVE Brasil disponibilizou os arquivos da IBAs para 

diversas entidades incluindo Furnas, Fundação Zoo Botânica, Empresa de Pesquisa 

Energética, Parque Nacional do Viruá, CEMAVE, estudantes e consultores. Essas 

informações têm contribuído para importantes avanços na proteção do patrimônio 

natural brasileiro, principalmente relacionados à definição com o governo de áreas 

prioritárias para a biodiversidade (áreas Ramsar). 

 

 

Programa Florestas da Esperança 

 

Inspirado na campanha Forests of Hope da BirdLife International, o Programa Florestas 

da Esperança tem por objetivo a proteção das florestas tropicais, ambientes que 

abrigam uma grande riqueza de animais e plantas, em sua maioria endêmicos e 

ameaçados de extinção, e que são responsáveis pela manutenção de serviços 

ambientais vitais para assegurar o equilíbrio dos ecossistemas e a qualidade de vida no 

planeta.  
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Projeto Boa Nova (Bahia)   

 

Objetivo 

Conservação a longo prazo das florestas existentes no município de Boa Nova, Bahia. 

 

Contexto 

Em 2012 e 2013 o projeto em Boa Nova manteve seu foco na promoção do turismo 

local, estratégia que pode beneficiar a conservação das florestas da região, através da 

geração de renda e do empoderamento da comunidade local para a conservação das 

unidades de conservação criadas no âmbito federal.  

 

Principais atividades e resultados alcançados em 2012-2013 

  Divulgação contínua de Boa Nova em eventos regionais e nacionais de 

observadores de aves, eventos científicos, fóruns e oficinas.  

 Apoio logístico e técnico a pesquisadores de universidades que realizam pesquisas 

cientificas na região. 

 Apoio às ações de campo da 

Diretoria Municipal de Meio 

Ambiente, do ICMBio – Instituto 

Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade e da Brigada de 

Incêndios do Parque Nacional e 

Refúgio de Vida Silvestre de Boa 

Nova.  

 Participação no conselho municipal 

de meio-ambiente e recursos hídricos 

do município (no papel de secretariado). 

 Criação de roteiros e trilhas e sinalização de atrativos com placas educativas, 

juntamente com a criação de um centro de recepção ao turista no município.  

 Ações de educação ambiental (200 e 250 alunos das redes municipal e estadual de 

Boa Nova, Poções e Bom Jesus da Serra). 

 Ações de reflorestamento nas comunidades de entorno: 700 mudas distribuídas em 

2012 e 1100 em 2013. 

 

Aula de campo com alunos do  
Colégio Municipal Hugulino Batista 
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Planos para 2014 

  Elaborar um mapa temático com os 

atrativos do Parque Nacional e 

Refúgio de Vida Silvestre de Boa 

Nova. 

 Apoiar as ações do conselho municipal 

de meio-ambiente. 

 Iniciar engajamento comunitário em 

torno da conservação de áreas da 

zona de amortecimento do Parque 

Nacional de Boa Nova.  

 

Projeto Serra do Urubu (Pernambuco)   

 

Objetivo 

Assegurar a proteção das florestas da Serra do Urubu, integrando a comunidade local à 

conservação dos recursos naturais.  

 

Contexto 

Em 2012 e 2013 o projeto Serra do Urubu concentrou a maior parte das suas atividades 

na finalização do PDA (Projetos Demonstrativos) do Ministério do Meio Ambiente. Este 

projeto definiu o corredor nordeste da Mata Atlântica e considerou a Serra do Urubu 

como uma das áreas piloto do projeto. As atividades do projeto neste ano ampliaram o 

público-alvo, incluindo os moradores do assentamento vizinho à RPPN Pedra D’Anta e 

capacitando-os para a implantação de módulos agroflorestais em seus lotes.  

 

Principais atividades e resultados alcançados em 2012-2013 

 Produção de mudas e restauração florestal de áreas degradadas - 35 hectares da 

Fazenda Pedra D’Anta restaurados com mais de 40 mil mudas de 91 espécies 

nativas. 

 Viveiro de mudas com mais de 50 mil mudas de aproximadamente 70 espécies 

nativas. 

  

Placa sinalizando atrativo no  
Refúgio de Vida Silvestre de Boa Nova 

 



 

 

 

Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil | Relatório Anual 2012-2013 
 10 

 Atividades educativas com 344 

beneficiários. 

 Promoção do turismo (103 visitantes) e 

divulgação (2743 pessoas) da RPPN 

Pedra D’Anta. 

 Monitoramento da avifauna resultando 

em 139 espécies de aves (56% da 

avifauna conhecida na Serra do Urubu). 

Das 10 espécies ameaçadas que 

ocorrem na reserva, apenas 6 foram 

avistadas.  

 Monitoramento de aves nas áreas de restauração revelando o aparecimento de 

novas espécies.  Em 2010-2011 eram encontradas apenas 10 espécies e atualmente 

são encontradas 23, incluindo quatro espécies de aves dispersoras de sementes 

como o sabiá-do-campo (Mimus saturninus), a saíra-amarela (Tangara cayana), o 

sanhaçu-cinzento (Tangara sayaca) e o sanhaçu-do-coqueiro (Tangara palmarum). 

 

Planos para 2014 

 Continuidade da manutenção e 

manejo da RPPN Pedra D’Anta. 

 Monitoramento de aves (qualitativo e 

quantitativo) na reserva e nas áreas 

restauradas. 

 Continuidade das atividades 

educativas na RPPN. 

 Promoção do turismo e 

implementação de infraestrutura para 

recepção de visitantes na RPPN.  

 

Projeto Complexo Florestal de Murici (Alagoas) 

 
Objetivo 

Assegurar a conservação dos remanescentes florestais do Centro Pernambuco, 

principalmente em Murici, e promover ações voltadas à melhoria da qualidade de vida 

das populações locais. 

  

RPPN Pedra D’Anta 
Imagem: Haroldo Palo Junior 

Moradores do Assentamento Santa Isabel visitando o 
módulo agroflorestal da RPPN Pedra D’Anta 
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Contexto 

A atuação em Murici em 2012 e 2013 teve como destaques o suporte ao Centro de 

Educação para a Conservação de Murici, a implantação de Sistemas Agroflorestais 

(SAFs) e o apoio à Associação para a Conservação da Mata Atlântica do Nordeste 

(AMANE), organização parceira da SAVE Brasil nas ações do Subprograma de Projetos 

Demonstrativos (PDA) do Ministério do Meio Ambiente. 

 

Principais atividades e resultados alcançados em 2012-2013 

 Apoio ao Centro de Educação para a Conservação de Murici, com a realização de 41 

atividades (média de 1.018 participantes em cada atividade). 

 Implementação de 5 módulos agroflorestais em dois assentamentos rurais. Foram 

plantadas 1.428 mudas de 24 espécies vegetais não madeireiras. 

 Participação nas reuniões do conselho deliberativo da AMANE, da qual a SAVE 

Brasil é membro-fundador. 

 

Planos para 2014 

Realizar um diagnóstico da situação atual da Estação Ecológica de Murici e elaborar um 

plano de recuperação para a unidade de conservação. 

 

Programa ASAS 

O Programa ASAS visa promover a pesquisa e a conservação de aves por meio de 

ações específicas voltadas ao manejo das espécies. Os projetos integrantes do 

Programa ASAS são desenvolvidos diretamente pela equipe da SAVE Brasil ou em 

parceria com organizações que a SAVE Brasil apoia técnica ou financeiramente.  

 
 

Projeto Ararinha na Natureza  
 
 
Objetivo 

Criar as condições necessárias para 

proteger o hábitat natural da ararinha-

azul para que ela possa voltar à 

natureza. 
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Contexto 

A ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) é um dos animais mais ameaçados do planeta e, 

embora tenha sido sempre considerada rara devido ao histórico de destruição de seu 

hábitat e a intensa captura para o comércio ilegal, a espécie 

tornou-se símbolo mundial da importância de preservação da 

biodiversidade.  A ararinha-azul é uma espécie endêmica do 

Brasil que ocorria originalmente apenas na Caatinga.  Foi 

declarada extinta na natureza após o desaparecimento do 

último macho da espécie no ano 2000, com exemplares 

vivendo apenas em cativeiro.  

O Projeto Ararinha na Natureza é um esforço coletivo 

que pretende devolver à Caatinga brasileira a ararinha-azul. 

O projeto visa à implementação de algumas ações do Plano 

de Ação Nacional para a conservação da espécie, e atua em 

diferentes linhas temáticas como Políticas Públicas, 

Pesquisa Científica e Educação Ambiental, com o intuito de 

conservar a Caatinga, hábitat da ararinha.  Desde 2012, o Projeto Ararinha na Natureza 

está presente em Curaçá, na Bahia, onde estabeleceu uma sede para o 

desenvolvimento e acompanhamento das atividades relacionadas ao projeto realizadas 

na região. 

 

 
Principais atividades e resultados alcançados em 2012 e 2013 

 Implementação de uma base de campo em Curaçá, contratação de funcionários e 

estabelecimentos de parcerias locais. 

 Mapeamento de empreendimentos da região, elaboração de parecer sobre a UHE 

Riacho Seco e inserção da ararinha-azul nas atividades de educação ambiental da 

Mineradora Caraiba.  

 Mais de 20% dos riachos de Curaçá mapeados, relatando a distribuição das 

Caraibeiras.  

 Estudos socioeconômicos, fundiários e biológicos realizados para compor o processo 

de criação da Unidade de Conservação Federal em Curaçá. 

 Realização de reuniões com os agentes de fiscalização ambiental da região, para 

discutir a importância da fiscalização para o sucesso do projeto.  

 Lançamentos nacional e regional do projeto realizados.  

  

Ararinha-azul  
(Cyanopsitta spixii) 
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 Alimentação diária da página do projeto no Facebook contando com 2.311 fãs. 

 Realização de 17 atividades de divulgação 

do projeto atingindo um público de 9.891 

pessoas. 

 Realização de 50 atividades educativas, 

envolvendo 2.126 participantes. 

 Lançamento do kit Caderno do Professor 

com o tema: “Aves da Caatinga”. Foram 

envolvidos 31 municípios dos estados da 

Bahia e Pernambuco, 314 escolas 

impactadas, 845 kits distribuídos, 147 

professores formados, 8.820 alunos 

atendidos diretamente e 37.680 alunos 

atendidos indiretamente. 

 

Planos para 2014 

 Desenvolver proposta para a criação da Unidade de Conservação federal. 

 Continuar atividades de educação, incluindo a Caravana da Cultura e Meio Ambiente 

(ônibus adaptado com atividades itinerantes sobre meio ambiente e cultura). 

 Realizar atividades de recuperação de hábitat, incluindo restauração florestal e 

manejo de caprinos. 

 

 

Projeto Plano de Voo   
 
 

Objetivo 

Implementar um programa integrado de soltura e monitoramento de aves apreendidas 

do comércio ilegal em áreas naturais. 

 

Contexto 

O comércio ilegal já foi responsável pela extinção de 400 espécies de aves no mundo 

(incluindo a ararinha-azul no Brasil, ver acima).  O Brasil está em quarto lugar no mundo 

entre os países que mais sofrem com o tráfico de aves, e em primeiro lugar em número 

de espécies ameaçadas. Os dados da Rede Nacional Contra o Tráfico de Animais  

  

Apresentação das crianças do PETI  
(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) 

sobre a ararinha-azul 
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Silvestres (RENCTAS) mostram que, em média, 35.000 aves são apreendidas 

anualmente no país.  O dado agravante é que 90% dos indivíduos capturados morrem 

antes de chegar ao seu destino de cativeiro devido aos maus tratos e condições 

precárias em que são mantidos. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são 

os principais destinos para recepção e redistribuição dos animais.  

Diante deste preocupante contexto, a 

SAVE Brasil decidiu desenvolver uma iniciativa 

de vital importância. O Plano de Voo é um 

programa no qual as aves apreendidas do 

comércio ilegal podem ser soltas novamente na 

natureza em áreas protegidas e livres de 

traficantes.  Inclui ações de conscientização e 

suporte à rede existente de centros de triagem, 

entre outras ações integradas que visam 

proporcionar a sustentabilidade do programa, e aumentar a visibilidade do tema junto ao 

público em geral.  

 
 
Principais atividades e resultados alcançados em 2012-2013 

 Assinatura de convênio com a Secretaria do 

Meio Ambiente (SMA) do Estado de São 

Paulo.  

 Realização do primeiro workshop técnico 

para a discussão e elaboração de protocolo 

para a soltura e monitoramento de aves 

vítimas do comércio ilegal de animais 

silvestres. 

 Diagnóstico da atual situação dos 

recebimentos de fauna pelos Centros de Triagem CETAS do estado de São Paulo. 

Para esse levantamento, foram visitados o CRAS/PET (Centro de Recuperação de 

Animais Silvestres “Orlando Villas-Boas” – Parque Ecológico do Tietê- DAEE) e o 

CETAS de Barueri, e ainda foram coletados os dados do DEPAVE 3 (Divisão Técnica 

de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre – Divisão de Fauna – 

Departamento de Parques e Áreas Verdes. 

 Levantamento de potenciais áreas para as solturas piloto.  Foi feito um levantamento 

preliminar de potenciais RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural) que  

  

Viveiro no Centro de Triagem  
com animais apreendidos do tráfico 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do convênio com o  
então secretário Bruno Covas (SMA) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil | Relatório Anual 2012-2013 
 15 

têm características adequadas para serem escolhidas como áreas piloto para as 

solturas. 

 Divulgação do projeto através da participação em 5 eventos (3 técnicos e 2 da 

Panasonic) ao longo de 2013. 

 Parceria com o Instituto Carijós, em Santa Catarina, que realiza um trabalho de 

reintrodução de um psitacídeo ameaçado de extinção: o papagaio-do-peito-roxo 

(Amazona vinacea). 

 Inserção da logomarca da SAVE Brasil na campanha de mídia impressa e virtual da 

Panasonic 

 

 

Planos para 2014 

 Realização do segundo workshop técnico para a elaboração das diretrizes para o 

protocolo. 

 Publicação do protocolo junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo. 

 Lançamento do site ClickAves para promover e levantar novos fundos para o projeto. 

 Definição de duas áreas para as solturas piloto. 

 

 

Projeto Saíra-Apunhalada (Nemosia rourei) 

 

Objetivo  

Conservação da saíra-apunhalada (Nemosia rourei) através da proteção efetiva do seu 

hábitat na região de Pedra Azul/Forno 

Grande (ES).  

 

Contexto 

Em 1998 a saíra-apunhalada (Nemosia 

rourei) foi observada na região serrana 

do Espírito Santo. Essa foi uma grande 

descoberta dentro da ornitologia, já que 

a espécie não era observada há mais 

de 40 anos, e muitos já a 

Saíra-apunhalada (Nemosia rourei) ave criticamente 
ameaçada de extinção, de ocorrência restrita à região 

serrana do Espírito Santo. Foto: Ciro Albano 
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consideravam extinta. A saíra-apunhalada vive em matas bem preservadas na região 

serrana do Espírito Santo, sendo de ocorrência exclusiva no estado. Apesar da 

importância, as áreas onde se concentram as maiores populações da espécie e onde a 

saíra tem sido observada recentemente ainda não tem nenhuma proteção legal. A 

criação de unidades de conservação (públicas e privadas) na área de ocorrência da 

espécie representaria um enorme avanço na preservação da saíra e outras espécies 

raras e ameaçadas que também ocorrem no local.  

 

Principais atividades e resultados alcançados em 2012-2013 

  Parceria estabelecida com a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e com o governo 

estadual do Espírito Santo, através da SEAMA/IEMA para a criação de Unidades de 

Conservação e elaboração de proposta de inclusão da região Pedra Azul/Forno 

Grande como Sítio de Patrimônio Mundial/Geo Sítio Nacional/GeoParque 

 Finalização e protocolamento (junto à equipe técnica do IEMA/SEAMA) de uma 

proposta para criação de um Refúgio de Vida Silvestre (RVS) com 5.500 hectares na 

região de ocorrência da saíra-apunhalada 

 Articulação junto à empresa Águia 

Branca para a criação de uma 

reserva particular (RPPN) com 

2,250 hectares na área de 

ocorrência da Saíra e adjacente à 

área proposta para o RVS  

 Termo de Compromisso assinado 

entre o Governo do Estado e a 

empresa Águia Branca para a 

criação das Unidades de 

Conservação pública e privada na 

região da Pedra Azul/Forno Grande  

 

Planos para 2014 

Continuar com o apoio e articulação junto ao governo do estado e empresa privada para 

a criação das Unidades de Conservação na área de ocorrência da saíra-apunhalada e 

promover a observação de aves na região como estratégia de valorização e 

conservação da região, usando a saíra como espécie bandeira. 

 

  

Discussão junto à equipe SEAMA/IEMA para 
elaboração da proposta de criação da UC na região 

de ocorrência da saíra-apunhalada.  
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Projeto Cidadão Cientista 

 

Objetivo 

Promover a observação e o monitoramento de aves no Brasil como ferramenta de 

conservação das espécies e seus hábitats através do engajamento da sociedade na 

coleta de dados científicos. 

 

Contexto 

O projeto Cidadão Cientista foi elaborado com base no crescimento da atividade de 

observação de aves no Brasil e o grande potencial que os observadores de aves têm 

em contribuir com a coleta de dados científicos que reflitam em ações de conservação. 

O projeto envolverá os observadores de aves na coleta de dados dentro de uma 

estrutura padronizada global de obtenção de registros.  A participação da população na 

coleta de dados pode contribuir no monitoramento das aves brasileiras, atividade 

essencial para a implementação de ações efetivas para a sua conservação. 

 

Principais atividades e resultados alcançados em 2013 

• Oficina técnica durante o Avistar 

2013 para discutir as adequações 

técnicas no website WikiAves para 

receber os dados do projeto 

cidadão cientista. 

• Apresentação do projeto aos 

gestores das Unidades de 

Conservação alvo do programa e 

obtenção das devidas autorizações 

para realização do projeto. 

• Reuniões com ornitólogos para 

definir o protocolo de amostragem 

do projeto. 

• Reunião com o Clube de Observadores de Aves da Bahia para apresentar o projeto. 

 

  

Oficina técnica durante o Avistar 2013 
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Planos para 2014 

• Reuniões de apresentação do projeto para o CEO, COA-RJ e Observadores do 

Paraná. 

• Apresentação do projeto a equipe do eBird para o estabelecimento de parceria. 

• Realização de atividades piloto com os observadores de aves. 

• Realização de atividades de monitoramento nas áreas propostas. 

• Elaboração de materiais de comunicação do projeto, como identidade visual, 

camisetas, bonés, adesivos, placas, cartilha do cidadão cientista e infográfico. 

• Campanha de divulgação do projeto durante o Avistar Rio e na internet. 

 

Programa Campos Sustentáveis 

 

Os campos são ecossistemas que apresentam flora e fauna ricas em espécies próprias. 

Além de seu valor biológico, esses ambientes se destacam por sua importância 

econômica e cultural. No Brasil os campos são encontrados nas áreas de Pampa, 

Cerrado e Pantanal. O Programa Campos Sustentáveis visa integrar a proteção dessas 

áreas e de sua biodiversidade à promoção de seu desenvolvimento econômico e social, 

por meio de práticas de produção e manejo ambientalmente corretas.  

 

 

Projeto Pampa 

 

Objetivo  

Integrar o desenvolvimento do Pampa com a conservação da biodiversidade, por meio 

da promoção de técnicas de manejo favoráveis ao meio ambiente. 

 

Contexto 

 

O Bioma Pampa apresenta características biológicas únicas e teve sua conservação 

garantida durante séculos pela prática da pecuária em campos naturais. Hoje está 

ameaçado pelo aumento dos cultivos de grãos e pastagens, pelo florestamento e pela 

invasão de capim-annoni, espécie vegetal exótica.  Para promover a conservação do 

Pampa e de sua rica biodiversidade, foi criada a Alianza del Pastizal, uma iniciativa 

liderada pela BirdLife International em conjunto com  seus representantes SAVE Brasil,  
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Aves Argentinas, Guyra Paraguay e Aves Uruguay.  

 

Principais atividades e resultados alcançados em 2012-2013 

 

 Premiação de três produtores que 

implementaram práticas de manejo 

conservacionistas em suas fazendas 

através do concurso Produtor 

Conservacionista totalizando 2439 

hectares de campos nativos manejados. 

 Avanço no contato com distribuidor para a 

comercialização de carne certificada: 

“Carnes del Pastizal”. 

 Treinamento do ICP (Índice de 

Conservação de Campos Naturais) para 

mais de 50 técnicos e 30 propriedades 

visitadas e com ICP calculado. 

 Participação de 66 técnicos e produtores brasileiros no V e VII Encuentro de 

Ganaderos realizado na Argentina e Paraguai.  

 

Planos para 2014 

 Certificar mais de 100 propriedades com o selo Carnes del Pastizal. 

 Consolidar o programa de proprietários associados à Alianza del Pastizal 

 Realizar 1º remate de carne certificada. 

 Firmar acordo com distribuidores para a comercialização de carne certificada. 

 Continuar a dar visibilidade para o projeto e a carne certificada para sensibilizar a 

população com relação à compra desses produtos. 

 Assinar acordo com frigorífico para comercialização da carne certificada. 

 

  

Reportagem sobre a Alianza em  
Revista de Lavras do Sul 
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Desenvolvimento Institucional  

 

Captação de Recursos e Comunicação 
 
Os anos de 2012-2013 representaram um período de recuperação e atividades intensas 

na organização.  A SAVE Brasil vem buscando diversificar as fontes de recursos 

visando a sua sustentabilidade.  Recursos oriundos do exterior diminuíram e os recursos 

disponíveis no país através de editais de governo aumentam excessivamente a carga 

burocrática, em detrimento de recursos investidos diretamente em ações em campo.  

Por outro lado, o setor privado no Brasil e no exterior está gradativamente aumentando 

o seu envolvimento com as questões ambientais, percebendo a importância e os 

benefícios (inclusive financeiros) de um modelo de desenvolvimento mais sustentável.  

Muitas empresas aumentaram seus esforços para melhorar sistemas internos, mas 

também investindo em ações que beneficiam as regiões onde estão inseridas, o que 

representa uma oportunidade para as instituições de atuação em prol de causas 

ambientais.   

 
Em 2012, a Panasonic lançou 

uma campanha para a sua linha 

branca com o intuito de convidar o 

consumidor a repensar suas 

atitudes e escolhas.  A campanha 

usou como chamariz, dentre 

outras imagens, araras-azuis 

computadorizadas visando uma 

aproximação maior do público 

ligado às questões ambientais.  A 

SAVE Brasil já mantinha uma 

relação de longa data com a 

empresa através da BirdLife 

International no Japão.  Desta 

forma, para tornar ainda mais 

autêntica a campanha, a Panasonic 

buscou uma parceria para apoiar 

um projeto de conservação de aves, o Plano de Voo. Além do recurso financeiro, a 

logomarca da SAVE Brasil aparece na campanha impressa e foi criado um hotsite com  

  

 
Propaganda Panasonic [re]pense com o logo da SAVE 

Brasil 
 

http://1.bp.blogspot.com/-8sje277r0zQ/UXwfp6gcR2I/AAAAAAAAFlE/laOKTvFKXMc/s1600/484405_441574605933805_539813557_n.jpg
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informações sobre o projeto e a parceria http://www.panasonic.com.br/save-brasil/. 

 
Uma negociação de longo prazo com a Vale resultou na aprovação, em 2012, de uma 

proposta para um período de cinco anos (2012-2017), para a reintrodução da ararinha-

azul no seu ambiente natural, o Projeto Ararinha na Natureza, realizado em parceria 

com o governo federal e várias outras instituições. 

 

O início do Projeto Ararinha na Natureza levou também à busca de uma parceria com a 

empresa Fox Filmes para utilização dos personagens do filme Rio, cujo personagem 

central é uma ararinha-azul, para as campanhas de educação ambiental previstas no 

plano de trabalho.  Este apoio não foi possível em 2012-2013. 

 

Ainda buscando formas criativas de obtenção de recursos de fontes variadas, a SAVE 

Brasil estabeleceu uma parceria com a designer de bijuterias finas Estela Geromini que 

desenvolveu uma coleção inspirada em araras onde um percentual da venda das peças 

no atacado e no varejo foi doado à nossa instituição através de uma campanha de 

Marketing Relacionado à Causa.  Novamente a ararinha-azul foi a protagonista na 

campanha. 

Acompanhando os produtos, o cliente recebia um 

tag com informações sobre a SAVE Brasil e sobre a 

conservação das aves.  De acordo com a empresa, os 

clientes apreciaram as peças e o fato da coleção apoiar 

uma causa genuína.  Esta situação é considerada ganha-

ganha-ganha nas três esferas – empresa, consumidor, e 

causa, onde a primeira fatura mais porque oferece um 

produto diferenciado e assim aumenta suas vendas (e 

recebe publicidade positiva por estar apoiando uma 

causa), o consumidor compra e sente-se bem porque está 

apoiando uma causa (o que pode também fidelizá-lo àquela empresa) e a organização 

recebe um recurso livre para ser investido diretamente na sua causa.  Para que este 

recurso seja significativo, a empresa precisa de escala ou de produtos de valores muito 

elevados.  Neste caso, não atingimos um valor significativo, mas o tempo despendido 

pela instituição também foi pequeno.  Nossa causa e trabalho atingiu um público ao qual, 

de outra forma, não teríamos tido acesso. 

 
  

Brinco de ararinhas-azuis da 
Coleção Araras – Estela Geromini 

 

 

 

 

 

http://www.panasonic.com.br/save-brasil/


 

 

 

Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil | Relatório Anual 2012-2013 
 22 

Em outra campanha, uma agência de publicidade desenvolveu os chamados ringtones 

com os cantos de aves disponíveis para os sistemas android, Iphone e Ipad.  Esses 

cantos foram denominados “Savetones” e também promoveram o trabalho da SAVE 

Brasil com espécies ameaçadas.  Para maiores informações, assista ao vídeo: 

http://www.youtube.com/watch?v=37bruB__his&feature=relmfu.  Nesta campanha não 

houve nenhum repasse financeiro e o propósito foi novamente a disseminação do 

trabalho da SAVE Brasil para um público diferente.   

 

Em 2013 a SAVE Brasil reformulou e lançou um novo site (www.savebrasil.org.br). Na 

nova proposta o visitante é convidado a conhecer mais sobre os projetos da entidade, 

aprender sobre as aves, descobrir como atraí-las para o jardim e fazer download das 

publicações.  Na nova versão também existe uma sessão que permite o apoio financeiro 

à entidade.  Foram 565 visitantes até o final de 2013.  O público que regularmente 

acompanha o trabalho da SAVE Brasil dobrou de 2012 para 2013 com 1627 seguidores 

no Facebook até dezembro de 2013. 

 

Políticas Públicas 

 
O papel da SAVE Brasil no contexto brasileiro permanece estável.  A organização 

manteve-se fiel aos seus objetivos de conservação, apesar de grandes mudanças no 

cenário mundial, tanto nas questões econômicas quanto no papel de diversas entidades 

filantrópicas e nas diretrizes brasileiras com relação às questões ambientais.  A 

mudança no Código Florestal afeta diretamente o trabalho de nossa instituição uma vez 

que muitos parceiros potenciais mostram-se reticentes com relação a investimentos 

futuros ante a indefinição de como as leis deverão ser aplicadas.   

 

As publicações da SAVE Brasil, principalmente os livros das IBAs – Áreas Importantes 

para a Conservação das Aves do Brasil, vols I e II – são referências na identificação de 

áreas prioritárias para a conservação e são incorporados em estudos de unidades de 

conservação e sítios Ramsar no país.  A SAVE Brasil permanece com seu assento no 

Comitê Nacional de Zonas Úmidas (CNZU- para a Convenção de Ramsar).  Em 2011 as 

reuniões ocorreram no Ministério do Meio Ambiente em abril e em outubro, onde foi 

estabelecido que as Áreas Importantes para a Conservação das Aves (IBAs) seriam 

utilizadas como parte dos critérios para a definição de áreas prioritárias para a criação 

de novos Sítios Ramsar. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=37bruB__his&feature=relmfu
http://www.savebrasil.org.br/
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Parcerias 

 

BirdLife International 

 

A SAVE Brasil nasceu em 2004 do Programa do Brasil da BirdLife International.  

Inicialmente a SAVE Brasil recebia apoio financeiro e logístico da BirdLife International 

para a realização de seus projetos através de captação conjunta entre as duas 

entidades.  Ao longo dos últimos anos este apoio vem sendo reduzido, uma vez que a 

SAVE Brasil busca a sua independência financeira.  Em 2009, a SAVE Brasil tornou-se 

uma parceira oficial da BirdLife International na categoria de afiliada.    

Em 2012 e 2013 a SAVE Brasil continuou participando do grupo formado por 10 

representantes da aliança, entre eles membros do Secretariado e do Conselho da 

BirdLife para discussão e elaboração do novo plano estratégico de comunicação da 

BirdLife International, incluindo uma mudança significativa na identidade visual para 

melhor representar a aliança e a abrangência do 

trabalho realizado pela entidade.  O resultado deste 

trabalho foi apresentado durante a Conferência 

Global da BirdLife International em maio de 2013.  A 

SAVE Brasil esteve presente e participou de vários 

eventos, workshops e reuniões e realizou várias 

apresentações, dentre as quais destacamos: 

- Plenary Session: Back to the Wild: Spix’s Story of a 

Dream Coming True 

- Branding Session: A Voyage of Discovery 

- Workshop Business for Biodiversity 

- Arcadia/BirdLife Partnership Conservation Fund 

 

Avistar 

 

A SAVE Brasil e o Avistar são parceiros na realização anual do Encontro Brasileiro de 

Observação de Aves.  O objetivo da parceria é buscar uma maior aproximação com o 

  

Sua Alteza Imperial, a Princesa 
Takamado do Japão, presidente-

honorária da BirdLife International no 
stand da SAVE Brasil durante a 
conferência mundial da BirdLife 
International, Ottawa, Canadá. 
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público apreciador de aves e natureza.   

Os  7º e 8º Encontros Brasileiros 

de Observação de Aves foram realizados 

em maio de 2012 e 2013, 

respectivamente, no Parque Villa-Lobos.  

Entre 10.000 e 20.000 pessoas passam 

pela feira anualmente.  A SAVE Brasil 

participa com um estande onde recebe 

visitantes e oferece informações sobre 

projetos.  A equipe da SAVE Brasil 

realiza palestras e participa de diversas 

atividades da feira, além de ralizar atividades educacionais com crianças.  

 

 

 

 

 

  

Estande da SAVE Brasil 
Avistar 2013 
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Demonstrações financeiras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Sociedade para a Conservação das 

Aves do Brasil – SAVE Brasil 

 

31 de dezembro de 2012 e 2011 
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Demonstrações financeiras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sociedade para a Conservação das 

Aves do Brasil – SAVE Brasil 

 

31 de dezembro de 2013 e 2012 
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Relação de Parceiros  
 
 

Al Wabra Wildlife Preservation; Associação de Pesquisa e Preservação de 
Ecossistemas Aquáticos (AQUASIS); Associação de Produtores de Carne do 
Pampa Gaúcho (APROPAMPA); Associação para a Proteção da Mata Atlântica 
do Nordeste (AMANE); Association for the Conservation of Threatened Parrots 
(ACTP); Aves Argentinas; Aves Uruguay; AvistarBrasil; BirdLife International; 
Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste (CEPAN); Conselho 
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Boa Nova; Conservação 
Internacional (CI); Criatório Nest; Fundação Lymington; Fundação SOS Mata 
Atlântica; Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZBRS); Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio); Grupo Ecológico Rio de Contas; Guyra 
Paraguay; Instituto Adroaldo Morae; Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica (IA-RBMA); Instituto Biomas; Instituto Casa Via Magia; Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA); Instituto de Estudos 
Socioambientais do Sul da Bahia (IESB); Instituto Tamboré; Manomet Inc; 
Ministério do Meio Ambiente; Movimento Ambiental Pingo D'Água; Parque 
Nacional do Descobrimento; Prefeitura Municipal de Boa Nova; Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica (RBMA); Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA); 
Reserva Particular do Patrimônio Natural Frei Caneca (RPPN Frei Caneca) 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA); 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo; Sindicato Rural de Lavras 
do Sul; The Nature Conservancy (TNC); Universidade Católica de Pelotas 
(UCPEL); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia; WWF-Brasil 

 

 

Relação de Apoiadores 
 

 

Aage V Jensen Charity Foundation; American Bird Conservancy; A.P. Leventis; 
Foundation; Arcadia; Belgium Government; Beneficia Foundation; BirdLife 
International; BirdLife Belgium; British Birdwatching Fair; The Bromley Trust; 
Cleveland Metroparks Zoo; Companhia Energética de São Paulo; Companhia de 
Energia Elétrica de Pernambuco; Conservation Leadership Programme; Council 
of Agriculture of the Republic of China (Taiwan); Dpt. Of Development 
Cooperation of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs (DGIS); Disney Wildlife 
Conservation Fund; Flemish Government; Fundação O Boticário de Proteção à 
Natureza; Fundación Biodiversidad; Fundo Brasileiro para a Biodiversidade; 
Global Environmental Facility ; Governo do Canadá; KFW – Banco de 
Desenvolvimento Alemão; Marshall-Reynolds Foundation; Ministério do Meio 
Ambiente; Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund; Nature Canada; 
Natuurpunt; Overbrook Foundation; Panasonic do Brasil Ltda.; Petrobras; Ricoh 
Co. Ltd.; U.S. Fish and Wildlife Service; U.S. Forest Service; Vale; WWF-US; 
Doadores Individuais. 

 


