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Uma condição básica para qualquer projeto de conservação é o envolvimento da 
comunidade local com a causa. De acordo com critérios da IUCN, a atitude da 
população local deve ser levada em consideração, especialmente em se tratando 
de uma espécie que tem a captura para comércio ilegal como uma das principais 
causas da extinção. Diante do exposto, atividades de Informação e Educação 
Ambiental figuram, juntamente com atividades de pesquisas, como as principais 
ações do Programa de Conservação da Arara-azul-de-Lear. Nesse contexto as 
atividades desenvolvidas podem ser separadas em: a) Informativas: realização de 
palestras e distribuição do Jornal Arara-azul-de-Lear nas escolas e associações 
locais, visando informar para a população as atividades desenvolvidas pelo 
programa; b) Lúdicas e culturais: oficinas com crianças e sessões de cinema, 
apresentando, preferencialmente, filmes nacionais de cunho regional; e c) de 
Capacitação e participativas, aqui podemos mencionar alunos realizando plantio 
de licurizeiros (Syagrus coronata), alimento da Arara-azul-de-Lear e o curso 
“Praticando a Conservação do Meio Ambiente”, voltado para professores, que é 
composto por uma parte teórica, abordando a conservação da arara-azul-de-Lear 
e de seu ambiente, além de temas globais como Lixo e Água, e uma parte prática, 
onde os professores são levados a campo para conhecerem algumas atividades 
desenvolvidas pelo Programa e participarem de uma simulação de censo das 
araras. O resultado deste processo de envolvimento pode ser percebido pelas 
crescentes atitudes de apoio que a causa vem recebendo, a participação de 
voluntários em atividades do projeto, realização de passeata em defesa do meio 
ambiente. Um fato que merece destaque é a utilização da imagem da Arara como 
logomarca pela Prefeitura Municipal de Jeremoabo, sendo estampada em todos 
os órgãos municipais, uniformes, etc, e a realização da festa de São João com o 
slogan “Jeremoabo - Terra da Arara-azul-de-Lear”. Apesar de grande parte das 
atividades estarem concentradas no município de Jeremoabo, é uma meta do 
projeto abranger toda a área de ocorrência da espécie com atividades de cunho 
informativo e educativo, realizando ainda a aplicação de questionários sucintos 
onde será observado o nível de fixação da informação dada. 
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