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1. INTRODUÇÃO

 A Análise de Viabilidade Populacional 
é uma ferramenta de modelagem utiliza-
da para predizer tendências de declínio e 
probabilidade de extinção de populações e 
testar alternativas de manejo.  Além disso, a 
AVP pode ajudar a entender quais variáveis 
são mais influentes na dinâmica de uma de-
terminada população e sua probabilidade de 
sobrevivência ao longo do tempo (linden-
mayer et al., 1995; brito, 2009).
 Diante disso, o cEmAVE organizou uma 
oficina de 13 a 15 de outubro de 2010, reunin-
do pesquisadores de diferentes instituições para 
contribuir com informações para modelar cená-
rios e investigar o impacto dos fatores determi-
nísticos e estocásticos no desenvolvimento da 
população e no risco de extinção da população 
da Ecorregião do Raso da catarina da arara-azul-
-de-lear. Esta análise estava prevista no Plano de 
manejo da espécie (ibAmA, 2006) e trouxe sub-
sídios para a revisão do presente PAn, com o in-
tuito de priorizar as principais linhas de pesquisa 
e as estratégias de conservação.

2. mÉtodo 

 na presente análise, todas as simula-
ções foram realizadas com o programa Vortex, 
versão 9.99b (miller e lacy, 1999). o Vortex é 
uma ferramenta de modelagem computacional 
amplamente utilizada para AVP de populações 
ameaçadas, sendo adotada por instituições ofi-
ciais de manejo e conservação de vários países 
(lindenmayer et al. 1995). o programa modela 
dinâmicas populacionais como eventos discretos, 
sequenciais (nascimentos, mortes, catástrofes, 
dentre outros), que ocorrem ao longo da vida dos 
indivíduos que compõem uma população a par-

tir de probabilidades definidas. As probabilidades 
dos eventos são modeladas como constantes ou 
como variáveis randômicas que seguem distribui-
ções especificadas. Auxilia, portanto, a entender 
os efeitos de forças determinísticas assim como 
eventos demográficos, ambientais e genéticos 
estocásticos (randômicos) sobre a dinâmica de 
populações selvagens. o programa se baseia no 
método estatístico de monte carlo, que é ampla-
mente utilizado em simulações estocásticas com 
diversas aplicações. como o crescimento ou de-
clínio de uma população simulada é fortemente 
influenciado por eventos ao acaso, cada iteração 
(“corrida do programa”), usando exatamente os 
mesmos valores para os parâmetros de entrada, 
produz resultados diferentes. consequentemen-
te, o modelo é repetido muitas vezes para revelar 
a distribuição dos destinos que a população pode 
experimentar sob um dado conjunto de valores 
para os parâmetros utilizados (lacy, 1993, 2000; 
miller e lacy, 1999). 

2.1. parâmetros utilizados no Cenário 
linHa base
 o cenário-base, denominado linha base, 
foi construído a partir de dados conhecidos publi-
cados ou não, provenientes de estudos de cam-
po, de cativeiro ou inferidos a partir de dados dis-
poníveis para espécies aparentadas. Este cenário 
utilizou, dentro do possível, as melhores informa-
ções sobre a espécie de maneira a  representar 
a população silvestre existente na Ecorregião do 
Raso da catarina. Desconsiderou-se a população 
da região do boqueirão da onça, uma vez que 
é pouco conhecida. foram realizadas 1.000 si-
mulações considerando o intervalo de tempo de 
100 anos.
 os principais dados de entrada utilizados 
no modelo estão apresentados a seguir: 

•	Definição de extinção = somente um 
sexo sobrevive;

•	População inicial = 1.200 indivíduos (ba-
seada na estimativa populacional coorde-
nada pelo cEmAVE em 2010, que resul-
tou em 1.125 araras);

•	capacidade de suporte = 3.600 indivíduos. 

 Estimou-se a capacidade de suporte 
como sendo três vezes a população atual, con-
siderando que a área de distribuição histórica 
é maior do que a distribuição atual, sugerindo 
que o ambiente físico possa suportar um maior 
número de indivíduos. 
 A depressão por endogamia não foi con-
siderada pois, a partir dos estudos genéticos 
realizados, este fenômeno parece não se apre-
sentar como um problema para a espécie (c. Y. 
miyaki, com. pess., 2010).

Parâmetros reprodutivos:
	» Sistema de acasalamento = monogamia 
de longo prazo;
	» idade da primeira cria para fêmeas: 10 anos;
	» idade da primeira cria para machos: 8 anos;
	» idade máxima de reprodução: 28 anos;
	» número máximo de crias por ano: 1;
	» número máximo de filhotes por cria: 3;
	» Razão sexual ao nascimento: 50%;
	» fêmeas adultas reprodutivas: 37,5%;
	» Anos com 0 crias:  5%;
	» Anos com 1 cria: 95%;
	» crias de 1 filhote: 42%;
	» crias de 2 filhotes: 53%;
	» crias de 3 filhotes: 5%;
	» Porcentagem de machos adultos no pro-
cesso reprodutivo: 100%.

 os valores adotados de idade da primei-
ra reprodução para fêmeas, idade da primeira 
reprodução para machos, idade máxima de 
reprodução e razão sexual ao nascimento se 
basearam em dados de cativeiro atualmente 
disponíveis para a espécie (Y. m. barros, com. 
pess., 2010). Entretanto é possível que na natu-
reza esses valores sejam diferentes. Esta aproxi-
mação foi realizada em decorrência da dificul-
dade de obtenção destes dados na população 
de vida livre.
 Para estimar a porcentagem de fême-
as adultas reprodutivas foi utilizado o nú-
mero de ninhos ativos conhecidos (neto et 
al., 2010) e o número estimado de fêmeas 
adultas. considerando-se a distribuição etá-

ria estável, somou-se o número de fêmeas 
adultas a partir da idade reprodutiva (10 
anos) para obter o número total esperado 
de fêmeas adultas.
 A proporção de filhotes por cria foi esti-
mada com base nos dados obtidos em três es-
tações reprodutivas na Toca Velha e em duas, 
na ESEc Raso da catarina, considerando so-
mente os filhotes que saíram do ninho (n=60 
ninhos para este cálculo). Desta forma, a mor-
talidade existente entre a postura e a saída do 
ninho foi desconsiderada, pois está embutida 
no menor número de indivíduos que saem do 
ninho de acordo com neto et al. (2010).
 comumente todos os machos adultos 
são considerados potenciais reprodutores em 
espécies monogâmicas, pois não existe um 
sistema de pareamento em que machos se-
jam excluídos da possibilidade de parear e 
se reproduzir, por isso considerou-se 100% a 
porcentagem de machos adultos no processo 
reprodutivo.

Taxas de mortalidade por faixa etária:
	» fêmeas de 0 a 1 ano: 7 %;
	» fêmeas de 1 a 2 anos: 5 %;
	» fêmeas de todas as faixas etárias entre 2 
anos e a idade adulta: 2 %;
	» fêmeas de adultas: 1 %;
	» machos de 0 a 1 ano: 7 %;
	» machos de 1 a 2 anos: 5 %;
	» machos em todas as faixas etárias entre 2 
anos e a idade adulta: 2 %;
	» machos de adultos: 1 %.

 o desvio padrão devido à variação 
ambiental considerado para todas as faixas 
etárias foi de 2%. A mortalidade considera-
da não incluiu a retirada de indivíduos ou 
o abate (considerados como remoção) e se 
refere somente à mortalidade após a saída 
do ninho (a mortalidade antes do voo ob-
tida para o sítio reprodutivo da Toca Velha 
foi de 19%, conforme E. c. P. Assis, com. 
pess., 2010).

Catástrofe: seca severa
	» frequência: 6,66% dos anos;
	» impacto sobre reprodução: 0,80 (20% 
de impacto);
	» impacto sobre sobrevivência: 0,95 (5% 
de impacto).
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Remoção anual: 20 indivíduos
	» fêmeas da primeira faixa etária: 7 indi-
víduos;
	» fêmeas adultas: 3 indivíduos;
	» machos da primeira faixa etária: 7 indi-
víduos;
	» machos adultos: 3 indivíduos.

 A taxa de remoção anual de 18 indivíduos 
foi arredondada para 20 araras. o valor de 18 é 
três vezes o maior número registrado de indivídu-
os removidos em um mesmo ano. Tal correção se 
baseou no fato de que somente uma parte dos 
indivíduos removidos é registrada em apreensões, 
resgastes ou doações.
 Além do cenário linha base, outros ce-
nários foram criados e testados visando ava-
liar alternativas de manejo, possíveis cenários 
futuros e até mesmo no passado, na busca 
do entendimento de como esta população 
se comportaria sob diferentes contextos am-
bientais.
 foi construído um cenário alternativo 
com a população estimada em 2002 (431 indi-
víduos). Simulado durante oito anos para testar 
a acurácia da AVP, especulou-se se o tamanho 
populacional médio modelado seria semelhan-
te ao encontrado em 2010, servindo como um 
controle do modelo (coulson et al., 2001). 
 o terceiro cenário foi construído para ava-
liar o impacto do aumento da remoção de indiví-
duos para alimentar o tráfico de animais silvestres 
ou verificar se o valor de remoção na linha base 
havia sido subestimado. Simulado com uma taxa 
de remoção de 100 indivíduos (70 indivíduos de 
0 a 1 ano e 30 adultos de ambos os sexos). 
 cenários foram simulados com diferentes 
valores para a capacidade de suporte (K=1.200 
e K=1.800) e perdas distintas de K (perda de 
0,33% ao longo de 100 anos e 1% ao longo de 
60 anos) para verificar a influência deste parâ-
metro na população e o destino populacional 
em caso de ocorrência de perda semelhante.
 outros dois cenários foram simulados com 
os dados previstos no Plano de manejo (ibAmA, 
2006) para comparar os tamanhos populacionais 
médios com a população da linha base: um com 
os dados exatamente iguais ao sugerido no Plano 
de manejo (K = 800) e outro com a capacidade 
de suporte usada na linha base (3.600 indivídu-
os). Estes dados eram sugestões para simulações 
de AVP e representavam os melhores dados e in-
ferências existentes na época. 

 foi simulado ainda um cenário após a 
oficina, utilizando a frequência de catástro-
fes distinta da utilizada para a linha base, 
com seca severa ocorrendo a cada sete anos 
em média (14,28% dos anos). Este cenário 
partiu da análise dos dados da Rede hidro-
climatológica do nordeste (SuDEnE, 2006), 
para o município de Jeremoabo no período 
compreendido entre os anos de 1930 a 1977 
e para o município de canudos, de 1912 a 
1965, utilizando o modelo de previsão climá-
tica desenvolvido por carvalho filho (1998). 
Encontrou-se frequências semelhantes de se-
cas extremas para os dois municípios, sendo 
12,5% para Jeremoabo e 12,96% para canu-
dos, embora tais eventos não estejam unifor-
memente distribuídos ao longo dos períodos 
estudados. 
 Para verificar o impacto da variação dos 
valores de entrada, foi realizada uma análise 
de sensibilidade utilizando, em diferentes ce-
nários, distintos valores para os parâmetros 
utilizados. Procurou-se abordar aqueles parâ-
metros para os quais houve maior discussão 
acerca dos valores utilizados na linha base.

3. resultados e disCussão
 A população simulada no cenário li-
nha base foi considerada viável ao longo 
dos 100 anos, assumindo-se uma população 
viável como tendo perda máxima de diver-
sidade genética de 10% e probabilidade de 
extinção (PE) máxima de 2% em 100 anos. 
A PE encontrada foi zero e a manutenção da 
diversidade genética ao final dos 100 anos 
foi de 100%. o tamanho populacional mé-
dio para os 100 anos foi de 3.597 indivídu-
os, próximo da capacidade de suporte as-
sumida. o tempo de geração (idade média 
de reprodução) encontrado foi de 15,9 anos 
para machos e 17,56 para fêmeas e a razão 
sexual entre machos e fêmeas adultos foi de 
1,172:1 (figura 16).
 A taxa de crescimento determinístico 
(rdet), que representa o crescimento poten-
cial da espécie, excluindo flutuações esto-
cásticas devido a variações demográficas e 
ambientais, foi de 0,072. isto significa um 
crescimento potencial anual de aproximada-
mente 7%.  A taxa de crescimento estocás-
tico (rstoch), que leva em conta os eventos 
demográficos e ambientais randômicos, foi 

também de aproximadamente 7% (r estocás-
tico=0,067±0,034). isto mostra que a po-
pulação simulada cresceu em taxas próximas 
ao potencial de crescimento, mesmo quando 
considerados os eventos estocásticos. 
 observou-se crescimento acentuado da 
população até atingir a capacidade de supor-
te entre 10 e 20 anos do início da simulação, 
mantendo-se neste nível até o final dos 100 
anos simulados. Sendo assim, o tamanho popu-
lacional foi claramente limitado pela capacida-
de suporte estipulada. Vale ressaltar que a taxa 
de crescimento (rstoch = 0,067) da população 
linha base simulada é consideravelmente alta 
e representa um crescimento acentuado desta 
população. E, tanto as estimativas em campo, 
quanto as simulações realizadas, apontam para 
uma mesma direção, um crescimento significa-
tivo desta população (figura 16). 
 A remoção de 20 indivíduos anualmen-
te e a catástrofe simulada não tiveram impacto 
significativo sobre esta população. na figura 
16 cada linha negra representa uma iteração 
(repetição da simulação da mesma população 
com os mesmos valores de entrada). Pode-se 
notar que as linhas se sobrepõem em grande 
parte, o que significa que as simulações rea-
lizadas para este cenário se comportaram de 
maneira muito semelhante ao longo do tempo.
 no cenário alternativo, baseado na po-

pulação estimada em 2002, simulado por oito 
anos, a taxa de crescimento determinístico foi 
de 0,072, aproximadamente 7% ao ano, igual à 
linha base, pois os parâmetros biológicos utiliza-
dos foram os mesmos. Entretanto, a taxa de cres-
cimento estocástico foi de aproximadamente 4% 
(rstoch=0,038). Provavelmente, variações de-
mográficas estocásticas tenham sido responsáveis 
por um crescimento menor que o potencial, uma 
vez que em populações menores, estes eventos 
possuem maior impacto sobre a dinâmica popu-
lacional. o tamanho populacional médio para 
este cenário foi de aproximadamente 600 indi-
víduos ao final dos oito anos simulados, o que 
corresponde à metade da população estimada 
em 2010 (figura 17). Esta diferença entre o va-
lor esperado a partir da simulação realizada e a 
estimativa populacional atual pode ser devida à 
estimativa inferior ao tamanho real da população 
realizada em 2002 ou por subestimação de al-
guns parâmetros, especialmente os reprodutivos. 
A população em 2002 pode ter sido subestimada 
devido à não contagem de araras de dormitórios 
desconhecidos ou pela pequena experiência dos 
recenseadores naquela época. é possível tam-
bém que alguns dos fatores que influenciam ne-
gativamente o crescimento populacional, como 
taxa de mortalidade, remoção de indivíduos ou 
impacto e frequência de catástrofes, tenham sido 
superestimados. Dado o conhecimento atual da 

figura 16 – Resultado das interações em 1000 simulações baseadas no cenário linha base. n = número de 
indivíduos, Year = anos simulados.



PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR 5352 PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR

espécie, os dados de entrada na linha base pa-
recem representar a situação da população, por 
isso, optou-se por não modificar a linha base. 
 o terceiro cenário, com taxa de remo-
ção de 100 indivíduos ao ano, apresentou 
um crescimento (rstoch = 0,039±0,048) 
menor do que o da linha base. A popula-
ção simulada foi considerada inviável, alcan-
çando uma probabilidade de extinção de 
5% em 100 anos. no gráfico da figura 18a 
cada linha negra representa uma repetição 
da simulação, mostrando que estas linhas 
não se sobrepõem e existem traçados muito 
distintos, o que significa uma maior variação 
nos destinos das populações simuladas. isso 
significa que o comportamento desta popu-
lação simulada é menos previsível do que a 
população da linha base (figura 16). A po-
pulação final neste cenário não conseguiu 
alcançar a capacidade de suporte (n=3.588) 
ao longo dos 100 anos simulados. o gráfico 

da figura 18 b representa o tamanho popu-
lacional médio ao longo do tempo para os 
cenários linha base e remoção anual de 100 
indivíduos por ano.
 cenários com valores de K=1.200 e 
1.800 e taxas de perda de K de 0,33% ao longo 
de 100 anos e de 1% ao longo de 60 anos mos-
traram que os tamanhos médios populacionais 
foram claramente limitados pela capacidade 
suporte em todos os casos e nem mesmo K= 
1.200 (igual ao tamanho estimado para a po-
pulação atual) foi capaz de aumentar a proba-
bilidade de extinção, que correspondeu a zero 
em todos os casos (figura 19a). o r estocástico 
também foi semelhante em todos os casos e 
está representado na figura 19b.
 os cenários simulados com os dados 
sugeridos no Plano de manejo (ibAmA, 2006) 
mostram crescimento populacional diferencia-
do do cenário linha base (figura 20), clara-
mente limitados pela capacidade de suporte.

figura 17 – Gráfico do tamanho populacional médio obtido das simulações do cenário alternativo, baseado na 
população estimada em 2002, simulado por oito anos. Eixo y – número de indivíduos, eixo x – anos simulados.

 no cenário simulado após a oficina, utili-
zando-se frequência de ocorrência de seca seve-
ra a cada sete anos, os resultados da linha base 
e deste cenário foram bastante semelhantes. os 
crescimentos determinístico (rdet =0,067) e es-
tocástico (rstoch=0,062) foram ligeiramente me-

nores do que os da população linha base, porém 
a PE foi zero, o tamanho populacional médio fi-
nal foi de 3.594,02 indivíduos e a manutenção 
da diversidade genética foi de 99%. Esta altera-
ção da frequência de ocorrência de catástrofes 
não gerou impacto significativo na população.

figura 18 (b) – Gráfico do tamanho populacional médio ao longo do tempo obtido nas simulações dos cenários 
linha base e com remoção de 100 indivíduos por ano. Eixo y – número de indivíduos; eixo x – anos simulados.

figura 18 (a) – Resultado das interações nas 1000 simulações baseadas no cenário de remoção de 100 indi-
víduos por ano. n = número de indivíduos; Year = anos simulados.
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figura 19 (b) – Distribuição do r estocástico ao longo do tempo para os cenários linha base, capacidade de 
suporte de 1200 indivíduos, perda de capacidade de suporte de 0,33%, por 100 anos, perda de capacidade 
de suporte de 1% por 60 anos e capacidade de suporte de 1.800 indivíduos. Eixo y – r estocástico, eixo x – 
anos simulados.

 os parâmetros para os quais a simulação 
da população se mostrou mais sensível no teste 
de sensibidade foram: remoção de indivíduos, 
mortalidade na faixa etária de 0 a 1 ano e por-
centagem de fêmeas reprodutivas. no entanto, 
o impacto da alteração dos valores não foi tão 

alto nem sobre a taxa de crescimento tampou-
co sobre a probabilidade de extinção. Dentre 
todos os cenários, somente o que simula a re-
moção de 100 indivíduos ao ano apresentou 
PE maior que zero (cenário idêntico ao já apre-
sentado com remoção de 100 indivíduos – fi-

figura 19 (a) – Gráfico do tamanho populacional médio ao longo do tempo obtido por meio das simulações 
dos cenários linha base, com diferentes valores de capacidade de suporte (K = 1.200 e 1.800) e com perdas 
distintas de capacidade de suporte (perda de 0,33% por 100 anos e 1% por 60 anos). Eixo y – número de 
indivíduos; eixo x – anos simulados.

gura 18). o impacto sobre a taxa de crescimen-
to encontra-se representado na figura 21.
 o aumento na porcentagem de fême-
as reprodutivas para 70% gerou um aumento 

figura 20 – Gráfico do tamanho populacional médio ao longo do tempo obtido por meio das simulações dos 
cenários linha base e com parâmetros indicados no Plano de manejo da arara-azul-de-lear (ibAmA, 2006).

considerável na taxa de crescimento (rstoch= 
0,108). os cenários que apresentaram maior 
diminuição na taxa de crescimento em relação 
à linha base foram: remoção de 100 indiví-

figura 21 – Gráfico de valores de r estocásticos para vários cenários apresentado no teste de sensi-
bilidade. ST = Teste de Sensibilidade.
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figura 22 – Distribuição do tamanho populacional médio ao longo do tempo para diversos cenários obtido 
no teste de sensibilidade. ST = Teste de sensibilidade.

duos ao ano e taxa de mortalidade de 35% na 
faixa etária de 0 a 1 ano. mesmo assim, estes 
cenários apresentaram crescimento populacio-
nal, tendo seus tamanhos populacionais limita-
dos pela capacidade de suporte, como se pode 
ver na figura 22.
 os parâmetros para os quais a popu-
lação se mostrou mais sensível (remoção, 
mortalidade na faixa etária de 0 a 1 ano e 
porcentagem de fêmeas reprodutivas) de-
vem ser foco de estudo em campo, pois 
apresentam maior potencial de interferên-
cia na dinâmica populacional dentre todos 
os parâmetros testados. no entanto, é im-
portante salientar que todas as populações 
simuladas apresentaram crescimento posi-
tivo e apenas um cenário apresentou pro-
babilidade de extinção importante em 100 
anos (PE= 5%). Todas as populações simula-
das parecem ter seu tamanho populacional 
limitado pela capacidade de carga.

4. reComendações baseadas 
na aVp

 A capacidade de suporte parece ser o 
principal fator limitante para a conservação da 
espécie, devendo ser melhor estudada para 

elaborar estratégias de conservação in situ. A 
disponibilidade de cavidades para nidifica-
ção, sítios de dormitório, ecologia alimentar 
e área de vida, são alguns dos aspectos que 
estão relacionados à capacidade de suporte e 
precisam ser melhor compreendidos.
 A remoção de indivíduos na intensidade 
que se acredita ocorrer atualmente não parece 
ser um impacto determinante para a viabilida-
de desta população. no entanto, aumentando 
a intensidade desta pressão (100 aves por ano), 
a viabilidade desta população pode ser com-
prometida. Sendo assim, este fator também 
deve ser bem compreendido e monitorado 
para evitar um aumento em sua intensidade. 
 A mortalidade nas distintas faixas etárias, 
com maior atenção à faixa de 0 a 1 ano, e a 
proporção de fêmeas reprodutivas, também 
devem ser foco de esforços de estudos, uma 
vez que a população simulada se mostrou ser 
sensível a estes parâmetros.
 o refinamento futuro do modelo para a 
realização de novas simulações, quando dados 
mais precisos sobre a espécie estiverem dispo-
níveis, é de grande importância para testar no-
vas alternativas de manejo a serem propostas, 
assim como para traçar prognósticos mais rea-
lísticos baseados em dados fidedignos à biolo-
gia da espécie.

1. introdução

 “O lucuriseiro existe quasi em toda 
a vasta extensão do município em bosques 
continuos, mais ou menos densos, onde 
a mão do homem ainda não o destruiu. É 
necessário reconhecer, que esta destruição 
é lenta, porém metódica e segura. O gado 
vaccum, pastando nas caatingas come fo-
lhas de palmeiras novas, não deixando que 
os licuriseiros novos progridam. Há logares 
pastados, onde, sob uma centena de pal-
meiras velhas, observa-se apenas uma ou 
duas novas. As inflorescências dos licurisei-
ros são devoradas pelo gado, quando em 
buso e quando abertas e mesmo fructiferas, 
ao alcance do animal, diminuindo assim 
nem só a frutificação como a possibilidade 
de reprodução. Por sua vez o porco quebra 
e come as sementes que estão no solo im-
pedindo o nascimento de novas palmeiras.
 Nos roçados, feitos pelos habitantes o 
licuriseiro morre em grande número devido 
ao fogo. As habitações do povo são cobertas 
com as folhas. Os licurisaes, quando perto 
das povoações, vivem sempre desfolhados, 
o que repercute no viço e na productibilida-
de da palmeira. Destroem-se licurisaes por 
vários modos. Entretanto, não se vê nenhum 
pé plantado, não obstante ser esta palmeira 
o principal sustentáculo da população. Nos 
logares menos freqüentados pelo homem, 
pode-se calcular, em media, de 500 a 1000 
licuriseiros, por hectare; e nos logares mais 
povoados, a media deve ser reduzida para 
cerca de 200 a 100 pés. Existem manchas 
perto das habitações, onde o licurizeiro é 
completamente destruído.”  (Bondar, 1939)

 o texto acima foi escrito há mais de 70 
anos, e descreveu, já naquela época, o dramáti-
co quadro de destruição dos licurizais baianos, 
especificamente no município de Santa Terezinha. 
Embora antigo, pode-se afirmar que é um texto 
atualíssimo, pois se observa o mesmo quadro, se-
não piorado, por toda a área de ocorrência desta 
palmeira nativa (noblick, 1986), inclusive na área 

de ocorrência da arara-azul-de-lear. Reverter as 
ameaças ao licuri, especialmente na área de ocor-
rência da arara-azul-de-lear, compatibilizando a 
garantia do suprimento alimentar dessa espécie 
ameaçada com o uso sustentável da palmeira nati-
va pelas populações humanas faz parte da estraté-
gia de conservação de ambas as espécies.
 Embora a palmeira licuri não seja ameaça-
da, sofre forte pressão em virtude de atividades hu-
manas, como o desmatamento, as queimadas, a 
mineração e a pecuária. A necessidade de realiza-
ção de pesquisas e de implementação de ações de 
conservação da palmeira foi apontada com prio-
ridade no Plano de manejo da arara-azul-de-lear 
(ibAmA, 2006), assim como foi objeto frequente 
de discussão em reuniões do comitê internacio-
nal para a conservação e manejo da arara.  com 
apoio da fundação loro Parque e do icmbio, o  
cEmAVE organizou uma oficina para discutir a 
proposta de um plano de conservação do licu-
ri na área de ocorrência da arara-azul-de-lear. o 
evento ocorreu nos dias 27 e 28 de maio de 2008, 
na sede do cEmAVE em cabedelo/Pb e reuniu 
especialistas da universidade federal da Paraíba 
(ufPb), universidade federal da bahia (ufbA), 
universidade Estadual de feira de Santana (uEfS), 
Serviço brasileiro de Apoio às micro e Pequenas 
Empresas (SEbRAE) e instituto federal de Educa-
ção, ciência e Tecnologia da bahia (ifbA), icmbio 
e ibAmA. Durante a oficina foram discutidas me-
didas de proteção e conservação da palmeira, con-
templando o aprimoramento da legislação, pro-
postas de manejo e uso sustentável, necessidades 
de pesquisa, educação ambiental e envolvimento 
das comunidades da região. como resultado da 
oficina surgiu o presente capítulo, que contempla 
uma compilação sobre o conhecimento acerca da 
palmeira, envolvendo aspectos botânicos, ecológi-
cos, agronômicos, legais e de potencialidades de 
uso. A inclusão da palmeira licuri no PAn arara-
-azul-de-lear tem como objetivo a conservação do 
licuri e seu uso de forma sustentável para garantir 
o suprimento alimentar para a arara-azul-de-lear 
em longo prazo, assim como a sobrevivência de 
populações tradicionais que têm no extrativismo 
de frutos e folhas da palmeira do licuri sua princi-
pal fonte de renda.
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