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INTRODUÇÃO 

 

Distribuídos mais abundantemente pela zona de florestas tropicais, a ordem 

Psittaciformes abriga 355 espécies, divididas em duas famílias. Na região Neotropical 

ocorrem apenas os representante da Família Psittacidae, das quais 84 espécies ocorrem 

no Brasil, o país que possui a maior riqueza de Psittacidae em todo o mundo (Del Hoyo 

et al. 1997).  

Estão entre as aves mais conspícuas e de fácil visualização devido a sua 

vocalização estridente e sua atraente coloração (Forshaw, 1977). Observa-se neste grupo 

grande heterogeneidade com relação ao tamanho, que pode variar de 13 a 98 cm de 

comprimento total. Apesar de muitas espécies serem predominantemente verdes, como 

a maioria dos papagaios, os psitacídeos apresentam colorações diversificadas, existindo 

aves predominantemente azuis, como as Anodorhynchus, predominantemente amarelas 

como as Guaruba e as multicoloridas, como os representantes do gênero Pyrrhura. 

A ausência do dimorfismo sexual relacionado à plumagem é comum, embora 

este apareça em algumas poucas espécies brasileiras (Triclaria malachitaceae, Forpus 

xanthopterygius, F. passerinus, Alipiopsitta xanthops, Pionopsitta pileata e Amazona 

petrei (Del Hoyo et al. 1997). Collar (1997) descreve um discreto dimorfismo sexual 

relacionado ao tamanho, os machos sendo maiores que as fêmeas. 

Até o final da década de 1990, com base no comportamento de pareamento por 

afinidade entre os indivíduos, se estimou que os casais se mantivessem juntos por toda a 

vida, ou seja, que eram monogâmicos (Forshaw 1977). De fato o são, mas não 

exclusivamente, já que com o desenvolvimento das técnicas moleculares, especialmente 

com DNA fingerprinting, informações precisas revelaram o comportamento 

homossexual e atividades extra-par nos casais, tanto em cativeiro quanto em natureza 

(Miyaki et al. 1995, Caparroz et al. 2006, Presti 2011). 

O comportamento social de gregarismo é bastante acentuado, principalmente em 

atividades de forrageamento e pernoite em dormitórios coletivos (Martinez & Prestes 

2008). Dentro dos grandes grupos que podem chegar a até 300 indivíduos, as aves (e.g 

Amazona) são vistas aos pares, por vezes acompanhados dos ninhegos gerados no ano, 

formando pequenos bandos de 3 a 6 indivíduos (Martusccelli 1995, Seixas 2000, 

Matuzak & Brightsmith 2007, Martinez & Prestes 2008). 
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Sabe-se ainda que os psitacídeos nidificam em cavidades já existentes, derivadas 

da decomposição natural ou de buracos produzidos por outras espécies de aves, em ocos 

de árvores e paredões rochosos (Forshaw 1977, Sick 1997). Podem ainda trabalhar no 

alargamento dos buracos, mas o comportamento de confeccionar ninhos ocorre apenas 

em uma espécie brasileira, Myiopsitta monachus (Forshaw 1977, Sick 1997). 

São aves nidícolas, ou seja, necessitam de ambiente seguro para a longa jornada 

de cuidados da prole que pode durar até três meses (Guedes, 2009). Sendo assim, 

nidificar em cavidades é uma vantagem, pois dá aos ninhegos proteção e isolamento 

contra intempéries (Ricklefs 1968). 

Alguns autores consideram a disponibilidade de locais para nidificação um fator 

limitante para a densidade das populações de psitacídeos (Forshaw & Collar 1989, 

Juniper & Yamashita 1991, Collar & Juniper 1992, Sick 1997). O desmatamento, a 

retirada de madeiras de grande porte e as queimadas diminuem as opções de cavidades, 

principalmente para as araras de maior porte (Guedes 1993, Bianchi 1998, Brightsmith 

2005, Abe 2008, Bravo & Brightsmith, 2009). 

Além disso, a coleta de aves nos ninhos para o fomento do tráfico ilegal, 

nacional e internacional, se mostrou o principal fator no declínio da densidade 

populacional, principalmente entre as décadas de 1970 e 2000 que já estavam em 

declínio populacional, devido às alterações ambientais, à extinção na natureza, a 

exemplo da Cyanopsitta spixii (Junniper & Yamashita 1991, Bampi & Da-Ré 1994, 

Barros 2001, CBRO 2011), enquanto outras diminuíram grandemente as suas 

populações.  

Apesar de o Brasil deter a maior riqueza de espécies, poucos pesquisadores deste 

país se dedicaram a estudar os aspectos da biologia reprodutiva dos psitacídeos de 

maneira científica nas três últimas décadas (Scherer-Neto 1989, Scherer-Neto 1993, 

Guedes 1993, Bianchi 1998, Seixas 2000, Seixas & Mourão 2000, Guedes & Seixas 

2002, Seixas & Mourão 2002, Seixas & Mourão 2003, Sipinski 2003, Martinez & 

Prestes, 2008, Guedes 2009, Antas et al. 2010).  

A escassez de conhecimento sobre biologia reprodutiva não deve ser julgada 

apenas pela dificuldade de acesso aos ninhos, já que é notável o conhecimento de 

traficantes sobre a fidelidade das aves às cavidades reprodutivas (Martuscelli com. 

pess.) e sobre as diversas técnicas, que incluem a derrubada de árvores com finalidade 
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de remover os filhotes para comércio ilegal (Martuscelli 1995, Martinez et al. 2008, 

Bonfanti et al. 2008, Lançava 2000, Renctas 2002). O pouco investimento em pesquisa 

científica é o real desestimulador, considerando o vasto território brasileiro e a ausência 

de infraestrutura nas áreas de ocorrência das espécies, o que de alguma forma inibe a 

realização das pesquisas de longo prazo.  

Nos últimos anos observamos o sucesso das pesquisas relacionadas à 

conservação de psitacídeos no Brasil com base em coleta de dados sobre biologia 

reprodutiva, sendo financiadas por ONGs nacionais e internacionais e pela iniciativa 

privada (e.g. Projeto arara-azul, Projeto Papagaio-verdadeiro, Projeto Papagaio Charão, 

Projeto RPPN, SESC Pantanal, entre outros). Entretanto, ainda se vê um latente 

sentimento de insegurança, já que as áreas naturais protegidas não são fiscalizadas com 

eficácia, e nelas sabe-se que existem invasões, uso do solo para pastagem e a constante 

presença de caçadores, o que têm desencorajado as atividades de pesquisa nestas áreas. 

A associação de todos estes fatores tem contribuído para a ameaça de extinção, e 

o Brasil, na mesma mão em que aparece como portador da maior biodiversidade de 

psitacídeos, também aparece como detentor do maior número de espécies ameaçadas 

(Low 1984, CBRO 2011, IUCN 2011). Entretanto, a pesquisa referente à biologia 

reprodutiva pode ser uma aliada na produção de informações sobre as populações de 

psitacídeos (Guedes & Seixas 2002). O acesso às aves, para coleta de dados 

morfométricos permite, ainda, a marcação e a coleta de material biológico (Gosler 2004, 

Caparroz et al. 2008). 

Um bom caso pode ser observado em Anodorhynchus hiacinthinus no Pantanal 

Sul. Nos últimos 22 anos de pesquisa ininterrupta, quase 1.800 ninhegos foram 

capturados para pesquisa referente à biologia reprodutiva (Neiva Guedes, com. pess.) 

Guedes (1993, 2009) e Antas et al. (2010) geraram ainda dados associados sobre a 

diversidade de aves do Pantanal e fomentaram, através do seu objeto de estudo, o 

desenvolvimento de pesquisas inéditas no Brasil sobre a genética de aves e as técnicas 

de telemetria com psitacídeos.  

Muitas questões podem ser discutidas através da pesquisa sobre biologia 

reprodutiva de aves. Os critérios de seleção de hábitat, recrutamento populacional de 

indivídios sexualmente maduros, produtividade anual, densidade populacional, 

diversidade genética, monitoramento e deslocamento populacional (Guedes & Seixas 
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2002, Lloyd et al. 2000, Green, 2004). Esta linha de pesquisa permite ainda que sejam 

desenvolvidas estratégias de manejo, proporcionando o incremento populacional, com 

finalidade de conservação dos habitats e das espécies estudadas (Martinez & Prestes 

2008, Vaughan et al. 2003). 

 

 

 

 

A arara-azul-de-lear 

A espécie, descoberta em 1823, e confundida por muitos anos com 

Anodorhynchus hyacinthinus, só foi descrita como espécie à parte em 1856. Bonaparte 

homenageou o pintor e escritor Edward Lear, ilustrador  da Zoological Society of 

London, que, através de seu desenho, evidenciou as características morfológicas 

diferenciadas entre as espécies (Pinto, 1956) (Figura 1). 

Um macho de arara-azul-de-lear atinge cerca de 70 cm de comprimento total, 

sendo 100 gramas mais pesado do que a fêmea, que pesa em média 789 g (IBAMA 

2006). A espécie possui o cúlmen menor do que a A. hyacinthinus e uma larga área de 

pele nua amarela, quase triangular, na base de cada lado da mandíbula (Pinto 1956, 

Forshaw & Collar 1973, Sick 1997, IBAMA, 2006). 

Por muitos anos os zoológicos da Europa receberam exemplares vivos de A. lear 

misturados a indivíduos de A. hyacinthinus provenientes do porto de Belém. Pará. No 

entanto, nada se sabia sobre a real procedência da espécie, e a área de ocorrência 

permaneceu desconhecida por quase cem anos (Pinto 1956, Voous 1965, Forshaw & 

Collar 1973).  
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Figura 1. Macrocercus hyacinthinus, representação de Anodorhynchus leari, por 

Edward Lear (1812-1888) em Ilustrations of the Family of Psittacidae or Parrots 

(Souancé et al. 1957). 
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Na segunda metade do século, Olivério Pinto, em suas expedições ao nordeste 

do país, conheceu um exemplar cativo em Juazeiro, na Bahia e com base nisso indicou 

uma possível localização da arara no nordeste do Brasil (Pinto 1961). A partir daí e 

seguindo estas informações, os ornitólogos Luiz Antônio Pedreira Gonzaga e Dante 

Martins Teixeira, que acompanhavam o Dr. Helmut Sick, aportaram, em dezembro de 

1978, na cidade de Euclides da Cunha e de onde partiram à procura das araras na 

companhia dos guias Elizeu Pereira Alves e Aderbal Nascimento de Farias (Sick 1979, 

Sick &Teixeira, 1980, Sick et al. 1987). 

Na Toca Velha, a apenas 11 km do centro da cidade de “Nova Canudos”, 

localizaram 21 indivíduos em repouso nos paredões de arenito, onde segundo os 

moradores locais as araras nidificavam e dormiam diariamente (Sick 1979, Sick et al. 

1987). Ainda nesta viagem um indivíduo foi coletado na Serra Branca, no Município de 

Jeremoabo e tornou-se o primeiro exemplar adquirido diretamente por ornitólogos. Este 

exemplar foi depositado no Museu Nacional do Rio de Janeiro e desde então a arara foi 

relatada como uma espécie rara, endêmica do sertão da Bahia e dada como ameaçada de 

extinção (Sick 1979).  

Em 1980, iniciaram-se os esforços de pesquisa e conservação das áreas de 

nidificação e dormitório. H. Sick em sua primeira publicação já afirmava que a 

preservação dos paredões de arenito e o isolamento ao acesso por pessoas eram 

primordiais para a sobrevivência das araras (Sick 1979, Sick & Teixeira 1980, Sick et 

al. 1979). Durante cinco anos ainda foram realizadas incursões em busca da definição 

da densidade populacional e até 1985 o número máximo de araras encontradas foi de 

apenas 36 indivíduos (Sick et al. 1987). 

Suas áreas de nidificação e suas áreas de dormitório foram constantemente 

monitoradas por Yamashita (1987), Brandit & Machado (1990), Hart (1992) na região 

da Serra Branca (munícipio de Jeremoabo) e Toca Velha, (munícipio de Canudos). Os 

autores ainda verificaram importantes áreas de alimentação no município de Euclides da 

Cunha.  

A Estação Ecológica do Raso da Catarina já existia desde 1983, administrada 

pela SEMA (Secretaria Especial de Meio Ambiente, que posteriormente tornou-se o 

IBAMA) e abrangia parte da área de ocorrência das araras e dos paredões onde as araras 

reproduziam. Em 1989, a Fundação Biodiversitas, ONG do estado de Minas Gerais, 
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adquiriu a região da Toca Velha, com o objetivo de criar um a RPPN (em trâmite) e de 

proteger rigorosamente esta segunda área de nificação das araras (IBAMA 2006). 

A ação de traficantes de aves nas duas áreas de nidificação era conhecida. Hart 

(com pess.) realizou entrevistas informais nas comunidades do entorno das áreas e 

relatou que existiam outras áreas de reprodução, mas que a constante captura havia 

extinguido as araras dos diferentes locais (IBAMA, 2006). Sendo assim, os trabalhos de 

fiscalização e educação ambiental foram intensificados através de parcerias entre ONGs 

nacionais e internacionais, o IBAMA e a Fundação Biodiversitas. Em 1993 criou-se o 

primeiro grupo de trabalho para elaborar, discutir e implementar as ações de 

conservação da espécie e de seu ambiente. 

A partir daí a permanência de pesquisadores que observaram as atividades 

reprodutivas das araras nos paredões e o diálogo constante com as comunidades rurais 

nas áreas de alimentação realizados pelas instituições na década de 1990 revelaram um 

significativo aumento dos registros de indivíduos na natureza. Araújo & Scherer Neto 

(1997) realizaram o primeiro senso simultâneo nos dois dormitórios conhecidos e 

estimaram a existência de 117 indivíduos. No ano seguinte, as atividades de contagem 

continuaram, com metodologia descrita e padronizada e os registros saltaram para 181 

araras 

Em 2001 foi criado o Programa de Conservação da arara-azul-de-lear, em 

Jeremoabo, e a continuidade das contagens simultâneas levaram a uma crescente 

estimativa populacional, na qual segundo IBAMA (2006), o número de araras subiu de 

246 indivíduos em 2001 para 652 indivíduos em 2006. As observações realizadas por 

Menezes et al. (2006), apontaram que os indivíduos observados nas duas áreas de 

ocorrência pertenciam a uma mesma população, já que havia uma flutuação no número 

de indivíduos entre as áreas ao longo do ano, sendo mais populosa a Toca Velha após o 

mês de junho e menos populosos os dormitórios da Serra Branca na mesma época. 

Os fatores de aumento populacional certamente não estão apenas relacionados à 

padronização das contagens. A população cresceu de fato de forma aguda. Esta 

afirmação se justifica devido a recorrente presença de araras, em áreas densamente 

percorridas por ornitólogos conceituados na década de 1980 (e.g. Carlos Yamashita e 

Luiz Gonzaga), onde raras eram as vezes em que foram localizados pequenos grupos, 

inclusive nos dormitórios, onde hoje se realizam as contagens (Barbosa com. pess.) e 



8 

hoje se pode estimar a presença de até 300 indivíduos no mesmo local. A intensidade da 

preocupação em proteger as araras tornou estas aves quase que intocadas. Além disso, 

todas as iniciativas de pesquisa científica acurada que envolvia captura ou manejo na 

natureza foram desencorajadaas (Sanfillipo com. pess.).  

Fatores históricos não muito bem avaliados ainda podem ter tido intensa 

participação no declínio populacional da arara-azul-de-lear no século XIX. Sabe-se que, 

para “Guerra Civil de Canudos”, que terminou em 1897, utilizou-se de inúmeras 

trincheiras instituídas por soldados fortemente armados do exército brasileiro e por 

moradores também armados do povoado de Canudos (Figuras 2 e 3), dentro da área de 

ocorrência atualmente descrita para a espécie, nas vias de acesso aos municípios de 

Canudos, Euclides da Cunha, Jeremoabo, Paulo Afonso, Uauá, Campo Formoso, Sento 

Sé, Santa Brígida e Monte Santo (Sousa & Barbosa 2008). A Guerra acarretou na morte 

dos moradores que resistiram as pressões do Governo e na destruição total do “Arraial 

de Canudos” (Figura 4), como descrito pelo jornalista, Euclides da Cunha em sua obra 

“Os Sertões”, de 1902. 

 

 
Figura 2. 40º Batalhão da Infantaria armada de Belém do Pará em 1897, na cidade de 

Canudos, após destruição total. Foto Flávio de Barros, Acervo Nacional. 
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Figura 3. Prisioneiros do governo, moradores do Arraial de Canudos. Foto: Flávio de 

Barros, 1897, Acervo Nacional. 

 

 
Figura 4. Arraial de Canudos em chamas. Foto: Flávio de Barros, 1897, Acervo 

Nacional. 

Além disso, houveram secas severas e marcantes na região, relatadas por 

moradores locais, como em 1932, e que se arrastaram com diversas intensidades e entre 

altos e baixos até 1996. Nestes anos registrou-se a seca pela alta e baixa do açude de 

Cocorobó, a represa contruída que alagou a segunda tentativa de reestruturação da 

Cidade de Canudos na década de 1960.  

Neste contexto a caça pode ter sido uma importante fonte alimentar para os 

guerrilheiros e sobreviventes da seca. Sick et al. (1979), em sua primeira evidência da 

presença das araras na região, descrevem que receberam as retrizes de uma arara-azul 

pelas mãos de um caboclo que havia caçado e comido a ave.  

Na última década houve de fato o crescimento populacional das araras-azuis-de-
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Lear, o que a partir de 2005 refletiu em uma delicada relação entre os conservacionistas 

e os produtores rurais. As araras passaram frequentemente a atacar plantações de milho 

na sua área de ocorrência, causando indignação dos pequenos produtores (Santos-Neto 

& Gomes 2007). 

Brandt & Machado (1990) já haviam relatado a predação de milho por araras, 

numa época em que a observação de bandos maiores do que 20 indivíduos era rara. No 

entanto, o aumento populacional agravou esta situação, e em 2006 o Programa de 

Conservação da arara-azul-de-lear iniciou as atividades de ressarcimento da perda de 

milho para as comunidades rurais, com o apoio de ONG internacionais e instituições 

brasileiras (IBAMA 2006). 

Após trinta anos desde a descoberta da área de ocorrência Anodorhynchus leari, 

em 2009, os pesquisadores do CEMAVE estimaram haver 900 indivíduos contados nos 

dois dormitírios conhecidos. Neste ano o status de ameaça da espécie foi reavaliado e 

passou por uma mudança de categoria, baixando de criticamente ameaçada para 

ameaçada de extinção (Birdlife Internacional 2009, IUCN 2011). Nos dias de hoje 

estima-se que existam cerca de 1.300 araras-azuis-de-Lear e que a distribuição 

geográfica da espécie abranja 7.033,4 km2 ao sul do Raso da Catarina, a partir do Rio 

Vasa Barris (Barbosa et al. dados não publicados). 

Sabe-se que as araras-azuis-de-Lear possuem o hábito alimentar especializado 

no consumo do endosperma de palmeiras. Anodorhynchus hyacinthinus, no Pantanal e 

A. leari, nas Caatingas, costumam ser avistadas em grandes bandos à procura do 

alimento (Yamashita 1997). A arara-azul-de-lear se alimenta, preferencialmente, dos 

frutos de licuri Syagrus coronata (Arecaceae). Acredita-se que o pico de frutificação 

desta palmeira é concomitante ao fim da estação reprodutiva da ave, época em que os 

filhotes voam dos ninhos (Sick et al. 1987, Brandt & Machado 1990). 

Segundo Pacheco (2004), o período reprodutivo das aves que ocorrem nas 

Caatingas está relacionado ao regime de chuvas, devido a mudanças no suprimento de 

alimento, umidade e fisionomia do ambiente. Assim, a arara-azul-de-lear inicia a 

atividade reprodutiva em meados de outubro, com a exploração de cavidades para a 

ovipostura, e esta se prolonga até abril, ou maio, ou junho quando os últimos filhotes 

saem dos ninhos (Sick et al. 1987, Hart 1992, Amaral et al. 2005).  

Estudos de longo prazo evidenciaram que os psitacídeos são fiéis aos seus locais 
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de nidificação, se reproduzindo por vários anos nas mesmas cavidades (Scherer-Neto 

1993, Guedes 1993, Bianchi 1998, Seixas 2000, Sipinski 2003).  Presti (2011), baseada 

em análises genéticas descreve a fidelidade de ninhos em A. hyacintinus sendo a 

reprodução anual ou bianual. Guedes (1993, 2009), descreve as atividades reprodutivas 

desta espécie em ocos de árvores de grande porte como o manduvi Sterculia striata, nas 

áreas não alagáveis do Pantanal. No entanto, nas áreas de campo cerrado, como nas 

Serras de Aquidauana, onde a vegetação arbórea é escassa, observa-se a nidificação das 

araras em paredões rochosos. O mesmo já foi relatado para a extinta A. glaucus em 

1952; seus últimos registros foram nos cânions de Caçapava, Rio Grande do Sul 

(Chebez 1999).  

Para Anodorhynchus leari, as atividades reprodutivas foram exclusivamente 

registradas nos paredões de arenito da Estação Biológica de Canudos e na Estação 

Ecológica do Raso da Catarina (Stresemann 1948 apud Chebez 1999, Nascimento 2006, 

IBAMA 2006). Não há, portanto, registros da espécie em ocos de árvores. Segundo Hart 

(1992), um mesmo paredão que contenha diversas cavidades pode abrigar vários casais 

em atividade reprodutiva, e em cada cavidade podem ser criados de dois a três filhotes 

por estação. Entretanto, se desconheciam os dados sobre as taxas reprodutivas desta 

espécie. 

Conhecer a biologia reprodutiva de um psitacídeo implica em saber os índices e 

sincronia de posturas, número efetivo ovos fecundados e de filhotes eclodidos por 

ninhada, desenvolvimento ontogenético de filhotes, índices de predação e potenciais 

predadores de filhotes nos ninhos, índices de mortalidade, sobrevivência, 

comportamento relacionados à incubação, cuidados neonatais, proteção do ninho e 

critérios de seleção de ninho (Guedes e Seixas 2002, Marini et al. 2010). 

Os estudos in situ sobre a biologia reprodutiva de Anodorhynchus leari são 

considerados como de prioridade fundamental para a conservação da espécie (IBAMA 

2006). O acréscimo de informações contribuirá ainda para a conservação ex-situ de A. 

leari, orientando os esforços de reprodução artificial do escasso plantel, composto de 74 

indivíduos em cativeiro no Brasil (Barros, com. pess. 2010). Desta forma, este estudo se 

justifica pela ausência de informações sobre a biologia da espécie, além de possibilitar 

que os dados obtidos auxiliem no incremento da taxa reprodutiva ou que reduzam a 

captura ilegal de filhotes, também contribuindo para a proteção dos sítios de nidificação. 
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CAPÍTULO 1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE NINHOS POR ARARA-AZUL-LEAR, 

ANODORHYNCHUS LEARI (PSITTACIFORMES: PSITTACIDAE), COM BASE EM 

MAPEAMENTO DE CAVIDADES NATURAIS EM PAREDÕES ROCHOSOS DE ARENITO-

CALCÁRIO. 
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Abstract: 

The sandstone rocks of the Canudos municipality sedimentary basin had their origin in 

the Cretaceous period and formed many cavities during their processes of deposition 

and erosion. These cavities house the nests of Lear’s Macaw, Anodorhynchus leari, a 

threatened species endemic to the Caatinga biome. Aiming to describe the occurrence, 

structure and position of the cavities used by the macaws, 28 cavities were reached 

with the use of rappelling techniques, 14 being active (with nests) and 14 inactive 

(without nests). The field work was undertaken between 2008 and 2011 on two 

reproductive sites within the Canudos Biological Station. The cliffs had an average 

total height of 53m. The cavities’ openings were at an average height from the ground 

of 26.35m. Cavities faced all the cardinal directions, but among active cavities, eight 

(58%) faced west and among inactive cavities ten (72%) faced north. On active 

cavities, the oological chamber was connected to the cavity’s opening by a single 

tunnel in five (37%) cases and by galleries with more exits in three (21%) other cases. 

Among inactive cavities, 11 (79%) are single or bifurcating tunnels. Nest cavities had 

an average height and width of 1.28m and 0.89m respectively, while inactive cavities 

had averages of 0.88m and 1.07 respectively. Average depth to the oological chamber 

was 7.75m, and average total depth was 10.70m, the deepest cavity being 18m deep. 

The deepest inactive cavities (n=11) was 10.53m deep. On 50% of nests, the oological 

chamber was located before the cavity’s end. The average humidity on the oological 

chamber on the period of eclosion was 69.18%, and the internal temperature of the 

nests was 27.7ºC during the neonatal development period, lower than the average 

external temperature (32.3ºC). The comparison between active and inactive cavities 

showed no significant differences as to height on the cliff and total depth, also 

reflecting absence of differences on environmental conditions. This result suggests 

that the non-utilization of inactive cavities by the macaws is probably related to factors 

other than the availability of cavities, such as the immaturity of the population. The 

data obtained are a reference for efforts related to reproduction in captivity and 

contribute to the location of new reproductive sites, given the recent population 

expansion of the species. 
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Resumo: 

As rochas areníticas da bacia sedimentar do município de Canudos com origem no 

Período Cretáceo formaram diversas cavidades no seu processo de deposição e erosão. 

Essas cavidades abrigam os ninhos da arara-azul-de-lear, Anodorhynchus leari, ave 

ameaçada de extinção e endêmica do Bioma Caatinga. Com o objetivo de descrever a 

ocorrência, estrutura e disposição das cavidades ocupadas pelas araras, através do 

método de rapel, 28 cavidades foram acessadas, sendo 14 ativas (com ninhos) e 14 

inativas (sem ninhos). O trabalho foi realizado em dois sítios reprodutivos na Estação 

Biológica de Canudos, entre os anos de 2008 e 2011. A média de altura dos paredões foi 

de 53 m. As aberturas das cavidades foram encontradas a uma altura média de 26,35 m, 

voltadas para todas as direções cartesianas, sendo que, das cavidades que eram ninhos 

ativos, oito (58%) estavam voltadas para oeste e 10 cavidades sem ninhos (72%) 

estavam voltadas para norte. O acesso à câmara oológica foi feito por um túnel único 

em cinco (37%) cavidades ou por galerias com saídas em três outras cavidades (21%), 

enquanto que, das cavidades não ocupadas, (11; 79%) são túneis únicos ou bifurcados . 

Das cavidades com ninhos, a média de altura e largura das aberturas foi de 1,28 m por 

0,89 m e das cavidades inativas foi de 0,88 m por 1,07 m. A média de profundidade até 

a câmara oológica foi de 7,75 m e a média de profundidade total, de 10,70 m, sendo que 

a cavidade mais profunda apresentou 18 m. A média das cavidades aparentemente 

adequadas para reprodução, mas inativas, (n = 11) foi de 10,53 m. A câmara oológica 

foi encontrada antes do final das cavidades ativas em 50% das cavidades amostradas. A 

média de umidade interna na câmara oológica foi de 69,18%, no período de eclosão e a 

média de temperatura interna dos ninhos foi de 27,7 oC, no período de desenvolvimento 

neonatal, inferior à temperatura externa (32,3 oC). A comparação entre as cavidades 

ativas e inativas demonstrou que não há diferenças significativas entre elas, com relação 

à altura no paredão e à sua profundidade, não refletindo também diferenças nas 

condições ambientais. Este resultado sugere que a não utilização das cavidades inativas 

pelas araras deve estar relacionada a fatores alheios à disponibilidade de cavidades 

como, por exemplo, a imaturidade da população. Os dados obtidos servem como 

referência para os esforços de reprodução em cativeiro e contribuem para a localização 

de novos sítios de reprodução dada a expansão populacional da espécie. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

As atividades reprodutivas da arara-azul-de-lear, Anodorhynchus leari, foram 

exclusivamente registradas nos paredões de arenito da Estação Biológica de Canudos e 

na Estação Ecológica do Raso da Catarina (Hart 1992, Nascimento 2006, IBAMA 

2006). Assim como para a extinta congênere A. glaucus (Stresemann 1948 apud Chebez 

1999), e diferente do observado para A. hyacinthinus (Guedes 1993, 2009, Antas et al. 

2010, Presti 2011), não há, registros de nidificação da espécie em ocos de árvores.  

A Estação Biológica de Canudos (EBC), conhecida também como “Toca 

Velha”, localiza-se no município de mesmo nome ao norte do Estado da Bahia, Brasil, é 

uma área particular pertencente à Fundação Biodiversitas, com 1.500 ha que abriga os 

paredões que servem de dormitório e área de nidificação de Anodorhynchus leari (Hart 

1992, Fundação Biodiversitas 2011).  Segundo Hart (1992), um mesmo paredão que 

contenha diversas cavidades pode abrigar vários casais em atividade reprodutiva, e em 

cada cavidade podem ser criados de dois a três ninhegos por estação. Embora existam 

numerosas cavidades nos sítios reprodutivos da arara-azul-de-lear, pouco se conhece 

sobre a estrutura interna das mesmas e sobre os critérios utilizados pelas araras para a 

sua seleção, bem como dos paredões que as contém, para reprodução. 

   Alguns autores afirmam que a disponibilidade de cavidades para reprodução no 

ambiente pode ser um fator limitante para a densidade populacional dos psitacídeos, já 

que, à exceção da caturrita, Myiopsitta monachus, nenhum psitacídeo investe em 

escavar para confeccionar seus ninhos (Guedes 1993, Barros 2001, Bianchi, 1998, 

Guedes & Seixas 2000). É possível que os psitacídeos trabalhem para modificar a 

cavidade, de forma tal a atender as suas necessidades (Newton 1994a, 1994b) e que 

formem a câmara oológica, roendo a madeira das paredes internas das cavidades 

encontradas, criando uma cama macia para a incubação dos ovos e cuidados dos 

ninhegos. Esta técnica facilita a secagem das fezes líquidas mantendo o ninho limpo 

(Guedes 1993). 

   Experimentos com utilização de caixas-ninhos em áreas antropizadas 

evidenciam que as aves que nidificam em cavidades podem estar limitadas pela 

disponibilidade de ocos no caso de aves que nidificam em árvores no ambiente. Em 

áreas naturais protegidas, no entanto, não está claro se o mesmo se aplica (Wiebe 2011). 
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   Espera-se que as cavidades selecionadas pelas araras nos paredões tenham 

características particulares que favoreçam o sucesso reprodutivo. Por isso, é importante 

mapear as cavidades inativas, ou seja, as não selecionadas pelas araras, visando 

identificar características que evidenciem os critérios utilizados pelas araras para 

seleção de cavidades para nidificação. As condições ambientais dentro das cavidades 

ativas podem ser um destes fatores como alta umidade e temperatura amena, associadas 

à profundidade da cavidade. 

   Este trabalho tem como objetivo, portanto, mapear o sítio reprodutivo da arara-

azul-de-lear na Estação Biológica de Canudos. Desta forma, foram localizadas 

cavidades em atividade reprodutiva dentro da área mapeada, e aquelas ativas tiveram os 

seus atributos físicos (tamanho, temperatura e umidade) e distribuição em dois sítios 

reprodutivos selecionados para estudo de Biologia Reprodutiva. Além disso, o presente 

estudo teve como objetivos descrever as cavidades inativas e verificar a existência de 

cavidades potenciais para sua reprodução. 

 

1. 2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1.2.1 Área de Estudo 

 

A seleção de cavidades para mapeamento foi realizada nos sítios reprodutivos da 

Estação Biológica de Canudos - EBC, localizada no Estado da Bahia, Brasil (09°57’ S, 

38°59’W; Paynter Jr & Traylor Jr. 1991). A área, conhecido localmente como “Toca 

Velha”, pertence à Fundação Biodiversitas e foi adquirida em 1989 com o objetivo de se 

criar uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) para a proteção dos 

dormitórios e áreas de reprodução da arara-azul-de-lear (Figura 1).  

Os paredões são compostos por rochas sedimentares do Cretáceo, caracterizada 

pela alternância de afloramentos de arenito-calcário, delimitados pelos cursos d’água de 

regime intermitente (Bernardes 1999; Barbosa & Domingues 1996; Oliveira & Chaves 

2010). As áreas estão inseridas no domínio morfoclimático das Caatingas, na Ecoregião 

do Raso da Catarina (Bernardes 1999, Ab’Saber 2003), onde os topos chegam a 800 

metros de altitude e as temperaturas variam entre 15 e 45 oC. O clima é semi-árido, 

segundo a classificação de Köppen-Geiger, bastante quente e seco (Ab’Saber 1977, 
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2006). O regime de chuvas caracteriza-se por torrencialidade e irregularidade, com 

médias anuais entre 650 mm com pico de precipitação entre dezembro e julho (Velloso 

et al. 2002, Silva et al. 2004).  

 

 
Figura 1: Mapa da área de estudo (em vermelho), localizado no município de 

Canudos no Estado da Bahia, indicando seis sítios reprodutivos. Em amarelo estão 

destacados os sítios 1 e 2 (conhecidos localmente como Saco 1 e Esquentada, 

respectivamente) 

 

1.2.2 Localização dos sítios reprodutivos 

 

A localização dos sítios reprodutivos deu-se inicialmente através de entrevistas 

com guarda-parque e guias de campo. Também foram realizadas buscas contínuas 

durante o período reprodutivo, conforme Guedes & Seixas (2000), onde se observou a 

movimentação de pares de araras nas cavidades, com comportamento reprodutivo, como 

cópula, vocalização de cópula e regurgito, indicando os sítios reprodutivos.  

 

Canudos 

Bahia 

Estação 
Biológica de 

Canudos 
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1.2.3 Localização das cavidades 

 

Neste trabalho considerou-se cavidade ativa aquela em que se registrou a 

movimentação dos casais de araras, seguida de atividade reprodutiva, independente do 

sucesso, e cavidade inativa aquela em que não houve movimentação ou permanência de 

casais de araras. As cavidades ativas serão aqui representadas pela letra At (ativa), 

enquanto que as cavidades inativas serão representadas pela letra In (inativa), seguidas 

de seus respectivos números. 

Para identificar as cavidades ativas antes do acesso para coleta de dados foram 

realizadas em média 6 horas de observação direta por dia durante três dias consecutivos 

em cada sítio reprodutivo. A técnica de amostragem utilizada foi a instantânea, na qual 

anotações referentes à presença ou ausência das araras na porta da cavidade foram 

anotadas em intervalos de 5 minutos (Altmann 1974, Martin & Bateson 1986). 

As cavidades onde houve permanência dos casais de araras foram acessadas 

internamente, de acordo com as condições de acessibilidade para se confirmar a 

atividade reprodutiva com base na presença de ovos ou ninhegos, como recomendado 

por Guedes & Seixas (2000).  

Foram eleitas para mapeamento as cavidades inativas que estavam próximas às 

cavidades ativas estudadas em cada sítio reprodutivo. No sítio I, 11 cavidades foram 

selecionadas para inspeção (Figura 2). No sítio II, das nove cavidades identificadas, 

sete foram acessadas, já que uma delas era inacessível e a outra estava ocupada por 

abelhas exóticas do gênero Apis. Após a inspeção constatou-se que, destas nove, apenas 

três eram cavidades profundas de fato. Portanto, no total foram estudadas 14 cavidades 

inativas e 14 cavidades ativas (Figura 3). 
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Figura 2: Sítio Reprodutivo I, localizado na Estação Biológica de Canudos. 

 

 
Figura 3. Sítio Reprodutivo II, localizado na Estação Biológica de Canudos. 

 

1.2.4 Acesso às cavidades 

 

O acesso às cavidades deu-se através do método de rapel. Apesar da rocha de 

arenito ser arenosa e sedimentar, sua compactação a torna dura e de difícil persuasão. 

Para a implantantação dos pontos de ancoragem utilizou-se de duas a três estacas de 

ferro de uma polegada de diâmetro que variaram de 50 a 100 cm de comprimento, em 

pontos equidistantes ou em linha, utilizando-se de uma marreta de 5 kg (Figura 4). Três 

cordas semi-estáticas de 50 ou 100 m foram lançadas na direção de cada cavidade, 

formando três vias (Figura 5). 
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O rapel foi realizado sempre em duas pessoas, com uma corda para cada 

escalador e a terceira corda como via de segurança, plugada com “trava-quedas” ao 

assistente de rapel, que por sua vez estava plugado ao pesquisador através de uma fita 

de segurança. O rapel foi realizado com descensor (gri-gri), permitindo que os 

pesquisadores ficassem com as mãos livres para a coleta de dados dentro dos ninhos e o 

retorno ao ponto de ancoragem foi sempre feito utilizando-se um ascensor esquerdo 

(gilmar). A cavidade foi acessada internamente para mapeamento, sendo percorrida toda 

a sua extensão (Figura 6 a e b). Para tanto, o pesquisador teve que rastejar e por vezes 

foi necessário cavar para chegar ao final das cavidades. 

 

 

 
Figura 4: Ancoragem em duas estacas fixadas para amarração das cordas. 
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Figura 5: Rapel realizado em três vias na direção das cavidades estudadas. Duas 

cordas para o pesquisador da esquerda e uma fita de segurança auxiliar prendendo entre 

os pesquisadores. 

 

 
Figura 6: a) Acesso a cavidade; b) Acesso interno a cavidade, assistente de 

rapel auxilia o pesquisador a entrar. b) Pesquisadora percorrendo o interior da cavidade. 

 

 

 

A C B 
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1.2.5 Coleta e análise de dados 

 

O mapeamento das cavidades ocorreu ao longo de quatro temporadas 

reprodutivas (tr), entre os anos de 2008 e 2011 (tr1, tr2, tr3, tr4). As cavidades foram 

medidas com trena de 8 metros (Profissional 3M) onde foi possível coletar tanto a 

profundidade total como altura e largura da entrada principal, caracterizando o tamanho 

da porta das cavidades.  

Verificou-se também a orientação da entrada (porta) das cavidades em relação 

ao nascer do sol (posição cartesiana), a altura entre as portas das cavidades e o solo, e a 

altura dos paredões na direção vertical de cada cavidade mapeada. Para estas duas 

últimas medidas utilizou-se um telêmetro digital (Range Finder Nikon).  

Das 14 cavidades ativas mapeadas, seis foram selecionados para a coleta de 

dados referentes à umidade, de acordo com os dados de profundidade. As coletas foram 

realizadas, no mês de janeiro, pico do período de ovipostura, a partir da leitura de um 

termo-higrômetro digital (Impac TH02), que permanecia fora da cavidade por 10 

minutos e depois dentro da cavidade (na câmara oológica) também por 10 minutos.  

Da mesma forma coletaram-se dados referentes à temperatura interna e externa 

das cavidades em março de 2011, utilizando-se um termômetro digital (especificar) e 

desta vez sete ninhos foram selecionados. Ainda foi possível descrever o formato das 

cavidades categorizando-as conforme apresentado na descrição dos ninhos a seguir. A 

seleção destas cavidades para estudo se deu exclusivamente devido a sua acessibilidade, 

tanto via rapel, quanto internamente. 

Valores médios de altura dos paredões e altura e profundidade das cavidades 

foram comparados com auxílio do teste-t de Student para verificação de diferenças 

significativas entre cavidades ativas e inativas. 

A fim de averiguar se diferenças de medidas entre cavidades ativas e inativas 

podem caracterizar seleção de ninhos, a altura dos paredões, assim como altura e 

profundidade das cavidades, foram comparadas com teste-t de Student, com nível de 

significância de 5%. O teste de chi-quadrado foi utilizado para verificar se a escolha das 

cavidades se deu ao acaso. 
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1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os seis sítios reprodutivos da arara-azul-de-lear na EBC e áreas potenciais para sua 

reprodução foram plotados no mapa da área de estudo (ver Figura 1). Na primeira 

temporada reprodutiva 2008 (tr1), registrou-se a ocorrência de 27 cavidades ativas. Já 

em 2009 (tr2) registrou-se 30 cavidades ativas e em 2010 (tr3), encontramos 33 

cavidades ativas. Ao término da pesquisa em 2011 (tr4) foram cadastradas 38 cavidades 

ativas na área de estudo. As cavidades ativas cadastradas até tr4 foram listadas, em 

ordem de descoberta e georreferenciadas conforme a Tabela 1. As cavidades ativas 

mapeadas foram especificadas na mesma tabela. 

Observa-se que o número de cavidades ativas encontradas foi ampliando ano a 

ano, nas mesmas áreas amostradas. Observou-se também um aumento contínuo nas 

atividades de exploração de cavidades pelas araras, já que no sítio A onde em tr1 (2008) 

foram registrados apenas três casais em cavidades ativas, em tr4 (2011), registraram-se 

oito casais em cavidades ativas, que foram confirmadas como ninhos. 

Esforços de busca de ninhos no início da temporada reprodutiva 2008/2009 e até 

o mês de dezembro tiveram resultados não significativos em relação as buscas 

realizadas a partir de janeiro, deixando claro que os investimentos em campo para a 

localização de ninhos ativos devem ser iniciados apenas a partir deste mês. 

 

1.3.1 Descrição das cavidades ativas  

 

Conforme a Tabela 1, as cavidades ativas, 1, 2, 3, 23, 24, 25, 31, 36, 37 e 38 no 

Sítio I e os cavidades ativas 12, 13, 14, 27 no sítio III foram descritas, totalizando 14 

ninhos amostrados.  

Todas as cavidades-ativas mapeadas eram ninhos e estavam em formações 

rochosas de arenito, sendo que três delas apresentavam-se mescladas com rocha 

calcária, principalmente em sua entrada principal, formando uma estrutura sólida e 

compacta. 

As alturas das aberturas das cavidades encontraram-se entre 13 e 35 m, estando 

em média a 26,78 m de altura do solo em paredões que variaram de 48 a 72 m, 

conforme a Figura 7. Cinco destes ninhos (58%) tinham suas aberturas voltadas para 
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oeste, enquanto que 3 (21%) estavam voltados para noroeste, conforme indicado na 

Tabela 2.  
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Figura 7: Altura dos paredões (no plano de fundo) e a altura da abertura das 

cavidades/ninhos (em primeiro plano). 

 

Das cavidades ativas, a média de altura e largura das aberturas foi de 1,2 m por 

0,8 m sendo At25 a que apresentou a passagem mais estreita, com 51 cm de altura por 

33 cm de largura, enquanto que a abertura de cavidade ativa mais ampla foi a At13, com 

1,4 m de altura por 2,9 m de largura. Todas as cavidades comportavam a permanência 

dos sentinelas que frequentemente ficavam parados na porta das cavidades. Sendo assim 

três categorias de abertura de cavidades foram encontradas, conforme os dados da 

Tabela 2: 1) redonda, ou quase redonda (QR), quando as aberturas possuíam altura e 

largura de tamanhos proporcionalmente próximos (quatro amostras); 2) alta e estreita 

(AE), quando a altura foi desproporcionalmente muito maior que a largura, formando 

quase uma fenda (sete amostras); 3) baixa e larga (BL), quando a largura foi muito 

maior que a altura (três amostras), conforme Figura 8 a, b e c.  
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Figura 8: Formato da abertura das cavidades ativas. a) QR (quase redonda) At 

3; b) AE (alta e estreita) At 31; c) BL (baixa e larga), At 12. 

 

O formato interno das cavidades ativas é semelhante a uma caverna profunda, 

sendo possível definir duas categorias de formato: 1) salão (ou galeria) e 2) túnel. Cada 

categoria foi subdividida em três subcategorias: 1.1) salão/galeria com saída, 1.2) 

salão/galeria bifurcado e 1.3) salão/galeria apenas, 2.1) túnel único, 2.2) túnel 

bifurcado  e 2.3) túnel bifurcado com saída. A maioria dos ninhos, cinco (58%) estavam 

em túneis únicos (Figura 9), sendo que outros três (21%) estavam em galerias com 

saídas (Figura 10), conforme descrito na Tabela 2. 

 

A B C 
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Figura 9: Formato interno da At 27, no sítio reprodutivo II, túnel único, em 

detalhe a abertura da At com entrada indicada em vermelho. Representação por de 

Glaucia Del Rio. 
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Figura 10: Formato interno da At 25, no sítio reprodutivo I, salão (ou galeria) 

com saídas, em detalhe a abertura da At com entradas indicadas em vermelho e saídas 

indicadas em azul. Representação por de Glaucia Del Rio. 

 

A profundidade horizontal das cavidades na direção à câmara oológica, onde os 

ovos e os ninhegos recém-eclodidos foram encontrados, variou entre 2,50 - 13,80 m (At 

25 e 13, respectivamente). Verifica-se que houve divergência de profundidade entre a 

localização das câmaras oológicas e o final da At, ou seja, nas At 2, 23, 24, 25, 27, 31, 

37 os ovos e ninhegos encontravam-se antes do término da cavidade. 

A cavidade mais profunda apresentou 18 m de profundidade (At 2) e a menos 

profunda 5,70 m (At 1). A média de profundidade total das cavidades com ninho 

mapeadas foi de 10,70 m enquanto a média de profundidade dos ninhos (local onde foi 

encontrada a câmara oólogica) foi de 7,75 m. O mapeamento realizado mostra que as 

Legenda: 
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três menores cavidades da amostragem com ninhos são At 1, At 38 (sítio reprodutivo I) 

e At 14 (no sítio II), conforme apresentado na Figura 11. 
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Figura 11: Profundidade encontrada nas 14 At mapeadas. Média de profundidade total 

das At, e média de profundidade do ponto onde foi encontrada a câmara oológica. 

 

Nas capturas realizadas nos estudos de biologia reprodutiva (ver Capítulo 2) 

feitas no final das estações reprodutivas, estágio em que os ninhegos já são capazes de 

se deslocar dentro das cavidades, alguns ninhegos foram encontrados na porção mais 

profunda das cavidades. Os ninhegos mantinham-se em absoluto silêncio com a cabeça 

abaixada ou até mesmo de costas para a abertura da cavidade, em local estreito e, por 

vezes, inacessível (e.g. Ninho 12, ver Capítulo 2).  

 No pico das atividades de ovipostura (janeiro) a umidade relativa interna das seis 

At selecionadas aleatoriamente (At 1, 2, 3, 14, 25, 27), variou 14 pontos percentuais 

(entre 50% e 64%) e umidade interna, na câmara oológica, variou 31,9 pontos 

percentuais (entre 53,1% e 85%). A média de umidade relativa interna entre estas 

cavidades com ninhos foi de 69,18%, enquanto que a média de umidade relativa 

externa foi de 55,5%, o que representa um aumento da umidade interna de 13,28% 

dentro dos ninhos, conforme os dados apresentados na Figura 12. 

Verifica-se que as cavidades ativas At 1 e At 14, que são as mais rasas da 

amostra, possuem uma pequena variação de umidade relativa entre o ambiente externo e 

o ambiente interno. Em contrapartida, as cavidades ativas At 2 e At 27, as mais 
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profundas, apresentam uma variação mais ampla. Já as cavidades ativas At 3 e At 25, de 

profundidade próxima da média, apresentaram uma maior variação de umidade relativa 

entre o ambiente externo e interno, 19% e 3,1% respectivamente. Deve-se considerar 

que a cavidade ativa At 3 é um túnel único enquanto que At 25 é um salão/galeria com 

saídas o que deve influenciar na alta e baixa umidade destas cavidades.  

Das cavidades ativas estudadas a única que apresentou insucesso no período de 

eclosão foi At 1 (ver Capítulo 2), o qual também possui baixa umidade interna, 56%. 

Mas o insucesso reprodutivo não deve ser relacionado à baixa umidade do ninho, já que 

At 25, com sucesso de eclosão, possui umidade interna de 53%, ligeiramente menor que 

At 1. Sabe-se ainda que At 25 não foi reutilizado em tr4, apesar do sucesso reprodutivo 

apontado em tr2 e tr3 (ver Capítulo 2). No entanto, fatores diversos podem ter 

influenciado na não ocupação desta cavidade ou na seleção de outra cavidade pelo casal. 

A Figura 13 mostra a temperatura interna de sete cavidades ativas no período 

em que a maior parte dos ovos já havia eclodido, em março de 2011. A média de 

temperatura interna das cavidades, na câmara oológica, foi de 27,7o C. É possível 

constatar uma variação de 9,3o C, entre as temperaturas internas dos ninhos estudados 

sendo a menor 20,5o C (At 38) e a maior 29,8o C (At 13), ambos com sucesso 

reprodutivo. 

Como esperado, a temperatura interna foi inferior à temperatura externa, com 

exceção de At 1, e a maior variação de temperatura registrada entre o ambiente interno e 

o ambiente externo foi de 10,2o C (At 13). Considerando que nesta amostra a única 

cavidade ativa sem sucesso de eclosão é At 1 (ver Capítulo 2) e que a média de 

temperatura externa das cavidades foi de 32,3o C, podemos afirmar que os ninhos com 

sucesso de eclosão são em média quase 5 o C mais frios que o ambiente externo. 
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Figura 12: Umidade e média de umidade dos ninhos selecionados At 1, 2, 3, 14, 25, 27, 

em Janeiro 2010. Onde as At 1 e At 14 são os mais rasos da amostra e as At 2 e At 27 os 

mais profundos e as At 3 e At 25, apresentam uma profundidade próxima da média. 
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Figura 13: Temperatura e média de temperatura de sete ninhos At 1, 2, 3, 13, 

14, 24, 38, coletadas no mês de março de 2011 (ninhos ativos com ovos e ninhegos).  

 

1.3.2 Descrição das cavidades inativas 

 

Os mesmos dados coletados para as cavidades ativas (profundidade, tamanho da 

abertura, posição em relação ao Sol, altura da cavidade no paredão e altura do paredão) 

foram anotados para aquelas cavidades que se mostraram inativas no período de estudo. 

Verificou-se que a maioria delas compartilha a mesma altura em relação ao solo das 

cavidades ativas. A Figura 14 mostra que as alturas das aberturas das cavidades 

encontraram-se entre 14 e 31,5 metros, estando em média a 25,9m de altura do solo em 

paredões que variaram entre 36,5 a 82 metros.  
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Figura 14: Altura dos paredões no plano de fundo e a altura da abertura das 

cavidades não ninhos em primeiro plano. 

 

Das cavidades inativas a média de altura e largura das aberturas foi 88,1 cm por 

107,9 cm sendo a passagem mais estreita, proporcionalmente, a In 6, que apresentou 56 

cm de altura por 57 cm de largura, enquanto que a abertura de cavidade inativa mais 

ampla foi a In 3, com 1,50 m de altura por 1,60 m de largura.  

Conforme os dados da Tabela 2 as cavidades inativas apresentaram distribuição 

uniforme nas três categorias, sendo quatro delas quase redondas (QR), assim como nas 

ativas. Cinco cavidades inativas foram desproporcionalmente mais altas e estreitas 

(AE), e outras cinco ainda foram mais baixas e mais largas (BL). Verifica-se ainda que, 

diferentemente das cavidades ativas, a maioria das cavidades inativas (n= 10) tem a 

abertura voltada para norte, enquanto que apenas duas estavam voltadas para noroeste e 

mais duas para oeste. Isso implica que estas cavidades, em sua maioria, estão sujeitas à 

insolação direta em apenas parte do dia. As cavidades inativas mapeadas apresentaram 

formato interno similar às cavidades ativas. Seis cavidades apresentam formato que se 

enquadrou na categoria de túnel bifurcado. Outras cinco cavidades têm o formato de 

túnel único conforme apresentado.  

Dez cavidades inativas apresentaram profundidade superior à média encontrada 

nas cavidades com ninhos (7,75 m) até a câmara oológica. Cinco delas ainda 

apresentaram profundidade próxima da média encontrada para profundidade total das 
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cavidades utilizadas como ninho (10,70 m), conforme a Figura 15. Três das cavidades 

mapeadas apresentou profundidade entre 2,50 e 3,60 m, sendo muito inferior ao 

registrado nos ninhos das araras e uma ainda apresentou 5,60 m, tamanho próximo ao 

dos ninhos de At 1 (5,70 m) e At 14 (5,80 m). 
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Figura 15: Profundidade das cavidades inativas mapeadas, nos sítios 

reprodutivos I e II. 

 

A temperatura interna das cavidades inativas no mês de junho de 2011, foi 

representada na Figura 16. A média de temperatura interna na porção mais profunda 

das cavidades foi de 26,5o C, um grau a menos que a temperatura média observada nos 

ninhos estudados. A variação total entre as temperaturas internas das cavidades foi entre 

23,1o C e 30,9o C.  

Com exceção de In 14, a temperatura interna foi sempre inferior a temperatura 

externa, e a maior diferença de temperatura registrada entre o ambiente interno e o 

ambiente externo foi de 15,4o C (In 3). A média de temperatura externa das cavidades 

foi de 30,6o C, dois graus menor que a temperatura externa registrada em março do 

mesmo ano nos ninhos estudados. No entanto, deve-se considerar que a coleta de dados 

foi realizada no início do inverno, período de garoas constantes e queda de temperatura. 
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Figura 16: Temperatura interna e externa das cavidades inativas mapeadas. 

 

1.3.3 Comparação entre cavidades ativas e inativas 

 

Comparando-se as médias e o desvio padrão entre as cavidades ativas e as 

inativas, verifica-se uma diferença pouco significativa entre os resultados de 

profundidade e altura das aberturas das cavidades em relação ao solo. Em relação à 

profundidade a média das cavidades com ninhos foi 10,70m, enquanto a média 

encontrada nas cavidades sem ninhos foi de 8,94 m. A Figura 17 mostra o desvio 

padrão encontrado entre as profundidades de cavidades com ninho (4,27 m) e sem ninho 

(4,04 m) e constatou-se diferença não-significativa no teste t (P = 2,7). 

Em relação à altura das cavidades, a média das cavidades com ninhos foi de 26,7 

m, enquanto que para as cavidades sem ninho foi de 25,9 m (Figura 18). Estas 

diferenças não são significativas (P = 0,72). Em média, os paredões com ninhos (56,9 

m) são em até 7,35 m mais altos do que os paredões sem ninhos (49,6 m). O teste-t 

aponta ainda uma diferença não-significativa (P = 0,08) no desvio padrão entre as 

amostras (Figura 19). Sabe-se que as cavidades em questão estão posicionadas nos 

mesmos paredões dos sítios reprodutivos e a maior parte das cavidades inativas está 

posicionada na mesma linha horizontal das cavidades ativas, a exemplo de In 1 (ao lado 

esquerdo de At 14) e In 11 (ao lado direito de At 31), indicados nas Figura 20 a e b. 
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Figura 17: Comparação entre as profundidades médias e desvio padrão das 

cavidades com ninhos e das cavidades sem ninhos. 

 

 

 
Figura 18: Comparação alturas das aberturas, médias e desvio padrão das 

cavidades com ninhos e das cavidades sem ninhos. 
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Figura 19: Comparação alturas dos paredões, médias e desvio padrão das 

cavidades com ninhos e das cavidades sem ninhos. 

 

 
Figura 20: Posicionamento das cavidades In 1 (ao lado esquerdo de At 14) e In 

11 (ao lado direito de At 31). As cavidades inativas estão indicadas com seta vermelha, 

enquanto que as cavidades ativas estão indicadas com setas verdes. 

 

Entre as cavidades ativas, a média de altura e largura das aberturas foi 1,28 m 

por 1,07 m, enquanto que a das cavidades inativas foi de 0,74 m por 1,81 m. O formato 

da abertura das cavidades não influiu no padrão para a seleção dos ninhos, havendo um 

sucesso reprodutivo similar entre os ninhos com aberturas quase redondas, baixas e 

largas, e altas e estreitas, havendo apenas uma maior quantidade de ninhos com 

aberturas altas e estreitas disponível na área de estudo (Figura 21). 

A B 
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Figura 21: Comparação entre as categorias de aberturas de cavidades, com 

ninho e sem ninhos. 

 

1. 4 CONCLUSÕES 

 

As cavidades são formadas pelos ventos, pelas chuvas e por infiltrações de água, sendo 

que as araras apenas ocupam as mesmas para reprodução, não havendo esforço na sua 

construção. Em poucas cavidades ativas foi possível coletar dados de tamanho da 

câmara oológica, já que as araras aparentemente pouco trabalham em sua confecção 

para ovipostura. É comum registrar ovos e ninhegos em depressões pré-existentes nas 

cavidades ativas, e em algumas delas verificou-se a presença de marcas de beliscado nas 

paredes das cavidades, mas que não refletiam na intenção de “estruturar” a câmara 

oológica. 

A posição cartesiana das cavidades ativas, sendo a maioria voltada para oeste-

noroeste, sugere que há recepção direta de luz do sol na maior parte do dia nestes 

ninhos. A maioria das cavidades inativas mapeadas está posicionada ao norte. Nesta 

amostragem não houve cavidade posicionada ao sul. A única a cavidade posicionada a 

sudeste não apresentou sucesso de eclosão em nenhuma temporada reprodutiva e na 

única cavidade posicionada a leste não houve sucesso reprodutivo em duas temporadas 

(ver Capítulo 2). 

Apesar de se verificar a frequente ovipostura em cavidades profundas não é 

possível relacionar o sucesso reprodutivo à maior profundidade das cavidades. No 
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entanto, entende-se que o uso de cavidades profundas pode ser uma ferramenta para 

proteção da prole contra predadores. 

A análise de comparação entre as cavidades ativas e inativas demonstra que não 

há diferença significativa nos atributos mensurados, o que pode indicar que a não 

ocupação das cavidades inativas deva estar relacionada a fatores alheios à 

disponibilidade de cavidades para reprodução, tais como a imaturidade da população de 

araras-azuis-de-Lear. 

Conclui-se assim que há cavidades adequadas disponíveis para atividade 

reprodutiva das araras nos dois sítios reprodutivos amostrados e que este não deve ser o 

fator limitante para a reprodução da população.  
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Tabelas do CAPÍTULO 1  

 

Tabela 1: Pontos georreferenciados na Estação Biológica de Canudos, com referência 
para localização das cavidades ativas através dos apelidos dados de acordo com o 
formato da cavidade, em amarelo estão as mapeadas – unidade de medida: UTM. * A 
geomorfologia do local não permitia a observação da entrada da cavidade. No entanto, 
estes ninhos foram confirmados devido ao comportamento dos casais e registro auditivo 
ou visual de ninhegos; ◊ Ninhos localizados no início da estação reprodutiva de 2008-
2009; ♦ Ninhos localizados a partir de janeiro da estação reprodutiva de 2008-2009; ♥ 
Ninhos localizados na estação reprodutiva 2009-2010; Δ Cavidade não ocupada em 
2009-2010; □ Ninhos localizados na estação reprodutiva 2010-2011. 

 

 

Cavidades  

Ativas 
(AT) 

Sítio 
Referências para localização 

das cavidades ativas (apelidos 
dos ninhos) 

Coordenadas  
Ancorados 
acessados LATITUDE LONGITUDE 

- I/III Base de campo 1 -9,94313 -38,9887  - 
- II/IV Base de campo 2  - -  - 
- I Ponto principal de observação -9,95585 -38,999  - 
1 I Lua -9,95617 -38,9987 X Mapeado 
2 I pé/óculos -9,956 -38,999 X Mapeado 
3 I reformado -9,95648 -38,9993 X Mapeado 
4 III ninho Jatobá de Judith, com 

abelhas próx. 
-9,95178 -38,9939  Descartado 

- III ponto de observação (Jatobá de 
Judite) 

-9,95007 -38,9943  - 
5 III cavidade 1 (buracão), com 

abelhas na porta. 
-9,95502 -38,9928  Descartado 

- III ponto principal de observação  -9,95427 -38,993  - 
6 III cavidade 1 do Sítio 2 (escorre 

água) 
-9,95502 -38,9928  Acessado 

7 III Túnel curto - parede principal -9,95515 -38,9933  Acessado 
8 III Exclamação - parede principal -9,95515 -38,9933  Inacessível 
9 III cavidade em formação negativa  -9,95515 -38,9933  Inacessível 

10 III cavidade em formação negativa -9,95515 -38,9933  Inacessíveis 
11 III cavidade em formação negativa -9,95515 -38,9933  Inacessíveis 
12 II cavidade 1 -9,9477 -38,9784 X Mapeado 
13ª II cavidade 2 (A) - - X Mapeado 
13b II cavidade 2 (B) atividade não 

confirmada 
- -  Inacessível 

14 II cavidade 3 - - X Mapeado 
15 II cavidades 4 (meia-lua), com 

abelhas próx. 
-9,94802 -38,9784  Descartado 

- IV ponto de observação 1 -9,94843 -38,9834  - 
16 IV cavidade 1 (boquinha) -9,94872 -38,9822  Inacessível 
17 IV cavidade 2 (urubu-rei) -9,9489 -38,9823  Inacessível 
- IV ponto de observação 2 -9,9525 -38,9849  - 

18 IV cavidade 3 (boca do palhaço) -9,95327 -38,9847  Inacessível 
19 IV cavidade 4 (sem acesso) -9,95343 -38,9854  Inacessível 
20 V cavidade 1 (próx. ao licurizeiro) -9,955 -38,9749  Não ancorado 

21* VI fundo da esquentada. - -  Não 
localizado 
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22* VI fundo da esquentada. - -  Não 
localizado 23◊ I fusca, com abelhas dentro. -9,9546 -38,9979 X Mapeado 

24◊ I loca (abaixo do ninho 3) -9,95648 -38,9993 X Mapeado 
25♦ I dois olhos -9,956 -38,999 X Mapeado 

26♦Δ I quadrado, morcegos - -  Inacessível 
27♦ II mansão (atrás do sítio), Saco da 

Macambira 
- - X Mapeado 

28♦ - caldeirão grande (divisa com 
Zidó) 

- -  Inacessível 
29*♦ VI fundo da esquentada - -  Não 

localizado 30*♦ VI caminho do Rio Intermitentente - -  Não 
localizado 31 ♥ I cruz -9,956 -38,999 X Mapeado 

32*♥ I quadrado no alto (com abelhas 
dentro) 

-9,95617 -38,9987  Ancorado 
33*♥ I fenda da cachoeira - -  Mapeado 
34□ III vizinho do N35 - -  Mapeado 
35□ III  (atividade não confirmada) - -  Mapeado  
36□ I duas fendas, nariz de porco -9,956 -38,999 X Mapeado 
37□ I nave -9,956 -38,999 X Mapeado 
38□ I triângulo -9,956 -38,999 X Mapeado 

 



40 

Tabela 2. Quantidade total e porcentagem das cavidades ativas e inativas com relação às posições cartesianas da abertura das cavidades, 

formato das aberturas das cavidades e formato interno das cavidades. * Posições cartesianas das aberturas das cavidades: Noroeste, Norte, 

Sudeste, Sul, Leste, Oeste 

** Três categorias foram definidas para descrever o formato da abertura das cavidades: QR = redonda, ou quase redonda; AE = mais alta e 

mais estreita; BL = mais baixa e mais larga *** Seis sub-categorias foram definidas para descrever o formato interno das cavidades: 1.1) 

salão/galeria com saída, 1.2) salão/galeria bifurcado  e 1.3) salão/galeria; 2.1) túnel único, 2.2) túnel bifurcado e 2.3) túnel bifurcado com 

saída. 

 

CAVIDADES MAPEADAS POSIÇÃO CARTESIANA* FORMATO DAS ABERTURAS** FORMATO INTERNO*** 

dado coletado NO N SL S L O QR  AE  BL  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

# cavidades ativas (com ninho) 3 1 1 0 1 8 4 7 3 2 3 1 5 1 2 

# cavidades inativas (sem ninho) 2 10 0 0 0 2 4 5 5 2 0 0 5 1 6 

 

% cavidades ativas (com ninho) 21% 7% 7% 0% 7% 58% 29% 50% 21% 14% 21% 7% 36% 7% 14% 

% cavidades inativas (sem ninho) 14% 72% 0% 0% 0% 14% 29% 36% 36% 14% 0% 0% 36% 7% 43% 
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CAPÍTULO 2 - BIOLOGIA REPRODUTIVA DA ARARA-AZUL-DE-LEAR ANODORHYNCHUS 

LEARI (AVES: PSITTACIDAE) NA ESTAÇÃO BIOLÓGICA DE CANUDOS 
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Abstract: The Canudos Biological Station (Estação Biológica de Canudos) houses 

one of the nesting areas of Lear’s Macaw Anodorhynchus leari, where we estimated 

about 38 active cavities (nests). These cavities occur in natural rock formations of 

limestone, on cliffs that can reach up to 80 meters high. In this study we describe the 

reproductive biology of this species. Thus, the reproductive activities of this macaw 

were exclusively recorded by accessing the internal cavities through rappelling. In 

each of 18 cavities inspected, we verified fertility, productivity and reproductive rates, 

occurred over four breeding seasons, between 2008 and 2011. Reproductive success 

was estimated using the Mayfield Protocol. The reproductive period occurred between 

the months of December (with the start of ovipositions) and July (when the last 

nestlings flew).  A total of 110 ovipositions were recorded, 59% had three eggs and 

mean eggs per reproductive female was 2.62. We found that 76% of ovipositions had 

embryos with an average of two fertilized eggs per clutch. In four years 68 of these 

nestlings hatched and 83% survived until the first flight. Although three chicks per 

breeding season could be raised, it was found that the average total for nestlings that 

flew was only one young per nest. Reproductive success in the four sampled years 

was 71%, given 14 weeks in median time to development of the nestlings, which 

ranged from 12 to 15 weeks. Although they occur in isolated cases and are not 

significant, the causes of non-occupation of nests in the development or mortality 

were related to the presence of bees, Apis. into the cavities, a disruption caused by 

intraspecific competition associated with hatching asynchrony, and irregularities in 

the structure of the cavity (nest). 
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Resumo: A Estação Biológica de Canudos abriga um dos dormitórios e áreas de 

nidificação da arara-azul-de-lear Anodorhynchus leari, onde se estima que existam 38 

cavidades ativas (ninhos). Estas cavidades naturais ocorrem em formações rochosas 

de arenito calcário, em paredões que podem atingir até 80 m de altura. No presente 

trabalho buscou-se descrever detalhadamente a biologia reprodutiva desta espécie. 

Assim, as atividades reprodutivas desta arara foram exclusivamente registradas, 

acessando as cavidades ativas internamente por meio do método de rapel. Em cada 

uma das 18 cavidades inspecionadas, verificaram-se as taxas de fecundidade, taxas de 

produtividade e taxas de reprodução das 42 ninhadas realizadas ao longo de quatro 

temporadas reprodutivas, entre os anos de 2008 e 2011. O sucesso reprodutivo foi 

estimado utilizando-se do Protocolo de Mayfield. O período reprodutivo ocorreu entre 

os meses de dezembro (com o início das oviposturas) e julho (quando os últimos 

ninhegos voaram). No total, 110 oviposturas foram registradas, sendo que 59% das 

ninhadas possuíam 3 ovos e a média de ovos por fêmea reprodutiva foi de 2,62. Por 

meio de ovoscopia verificou-se que 76% das oviposturas possuíam embriões, com 

uma média de dois ovos embrionados por ninhada. Em quatro anos 68 ninhegos 

eclodiram e destes 83% sobreviveram até o primeiro vôo. Apesar de ser possível gerar 

e criar três filhotes por estação reprodutiva, a média total encontrada para ninhegos 

que voaram foi de apenas um filhote por ninho. O sucesso reprodutivo nos quatro 

anos amostrados foi de 71%, considerando-se 14 semanas no tempo médio de 

desenvolvimento dos ninhegos, que variou de 12 a 15 semanas. Apesar de ocorrerem 

em casos isolados e serem pouco significativas, as causas da não ocupação de ninhos 

ou mortalidade no desenvolvimento estiveram relacionadas à presença de abelhas 

Apis sp. dentro das cavidades, perturbação causada por competição intra-específica 

associada à assincronia de eclosão, e à irregularidades na estrutura da cavidade 

(ninho). Este estudo se justifica pela carência de informações sobre a biologia 

reprodutiva da espécie, já que os dados obtidos possibilitam criar estratégias de 

manejo para incrementar a taxa reprodutiva, também contribuindo para a proteção dos 

sítios de nidificação, favorecendo a conservação da arara-azul-de-lear na área de 

estudo. 
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2. 1 INTRODUÇÃO 

 

Anodorhynchus leari é considerada como ameaçada de extinção segundo a IUCN 

devido a fatores que estão diretamente ligados à sua pequena distribuição dentro do 

Bioma Caatinga, onde se estima que existam atualmente cerca de 1.300 indivíduos 

(Low 1984, Beissinger & Snyder 1991, IBAMA 2006, Birdlife International 2008, 

Barbosa et al. dados não publicados).  

Esta espécie possui o hábito alimentar baseado em frutos da palmeira de licuri 

Syagrus coronata Martius, mas pode se alimentar de outros frutos como a baraúna 

Schinopsis brasiliensis Engl., pinhão Jatropha pohliana Müll., umbu Spondias 

tuberose Arruda, mucunã Dioclea sp., flor-de-sisal Agave sp. e milho verde Zea mays 

L., 1753 (Sick et al., 1987; Yamashita, 1987; Brandt & Machado, 1990; Santos & 

Gomes, 2007). Entretanto, ainda não foram realizados estudos relacionados à dieta 

ofertada pelos pais aos ninhegos. 

Acredita-se que o pico de frutificação da palmeira de licuri é concomitante ao 

fim da estação reprodutiva da ave, época em que os ninhegos voam dos ninhos (Sick 

et al. 1987, Brandt & Machado 1990). Por outro lado, a sua frutificação pode ocorrer 

durante todo o ano nas diferentes áreas, sendo este o provável fator de deslocamento 

das araras dentro da sua área de ocorrência (Yamashita & Valle 1993). 

Fatores endógenos e ambientais podem limitar o período reprodutivo (Styrsky 

et al. 2004, Laaksonen et al. 2004, Moore et al. 2006, Preston & Rotenberry 2006, 

Hau et al. 2008). Diferentemente das espécies migratórias, as espécies residentes tem 

tempo para perceber variações ambientais ao longo do ano, e assim apresentar maior 

flexibilidade na escolha do momento mais adequado para se reproduzir (Norris et al. 

1994, Nilsson & Svensson 1996, Stutchbury & Morton 2001, Paiva 2008).  

Segundo Pacheco (2004) o período reprodutivo das aves que ocorrem na 

Caatinga está relacionado ao regime de chuvas, devido a mudanças no suprimento de 

alimento, umidade e fisionomia do ambiente. Assim, Anodorhynchus leari inicia a 

atividade reprodutiva em meados de outubro, com a exploração de cavidades para a 

ovipostura, e Hart (1992), Amaral et al. (2005) estimam que se prolongue até abril ou 

maio, quando os últimos ninhegos deixam os ninhos. Hart (1992), com base na 

observação da permanência dos casais nas cavidades, verificou que as oviposturas 

provavelmente iniciam no mês de janeiro e que os ninhegos permanecem nos mesmos 
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por cerca de três meses. No entanto, registros de oviposturas nunca foram realizados, 

bem como estudos sobre o real tempo de desenvolvimento dos ninhegos. 

Estudos de longo prazo evidenciaram que os psitacídeos são fiéis aos seus 

locais de nidificação, se reproduzindo por vários anos nas mesmas cavidades 

(Scherer-Neto 1993, Guedes 1993, Bianchi 1998, Seixas 2000, Sipinski 2003). Presti 

et al. (2009), com base em análises moleculares, descrevem a fidelidade de ninhos em 

Anodorhynchus hyacintinus, sendo a reprodução anual ou bianual. Guedes (1993, 

2009), descreve as atividades reprodutivas da mesma espécie em ocos de árvores de 

grande porte como o manduvi, Sterculia striata, nas áreas não alagáveis do Pantanal 

durante longos períodos de tempo. No entanto, nas áreas de campo cerrado, como nas 

Serras de Aquidauana onde a vegetação arbórea é escassa, observa-se a nidificação 

em paredões rochosos. A nidificação em paredões rochosos já foi relatado para a 

extinta A. glaucus em 1952, onde seus últimos registros foram nos cânions de 

Caçapava, Rio Grande do Sul (Yamashita & Valle 1993, Stresemann 1948 apud 

Chebez 1999).  

Para Anodorhynchus leari as atividades reprodutivas foram exclusivamente 

registradas nos paredões que estão sob proteção ambiental na Estação Biológica de 

Canudos e na Estação Ecológica do Raso da Catarina, não havendo registros da 

espécie nidificando em ocos de árvores (Nascimento 2006, IBAMA 2006). Sabe-se 

que estes ninhos estão em cavidades naturais, que formam, geralmente, túneis 

profundos em formações rochosas de arenito calcário com cerca de 80 m de altura 

(ver Capítulo 1). Desta forma, para se estudar a biologia reprodutiva, a única 

alternativa para acessar os ninhos é através do método de descenção vertical, o rapel, 

sendo que o pesquisador deve entrar nas cavidades e rastejar, em média, sete metros 

até acessar a câmara oológica (ver Capítulo 1). 

Os estudos in situ sobre a biologia reprodutiva de Anodorhynchus leari são 

limitados devido principalmente à dificuldade de coleta de dados e a baixa densidade 

populacional, já que pesquisadores interessados foram desencorajados pelos 

conservacionistas na última década (Sanfilipo com pess.). Sendo assim, pesquisas 

relacionadas foram conduzidas através da observação externa de ninhos, nas áreas de 

nidificação conhecidas nas estações reprodutivas à partir de 2001, onde se obteve uma 

estimativa do número de ninhos nas áreas e da quantidade de ninhegos gerados por 

ano (Hart, 1992, Amaral et al., 2005, Nascimento 2006, IBAMA 2006, Fundação 

Biodiversitas 2011). 
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A pressão sofrida por tráfico de aves na área de estudo vem sendo contida 

desde a criação da Estação Biológica de Canudos em 1989, sendo este um fator 

associado ao aumento populacional da espécie. A estação reprodutiva é considerada 

um período crítico para a manutenção de populações de aves (Martin 1993), uma vez 

que tal período determina crescimento ou decréscimo populacional ao longo dos anos.  

O trabalho referente à Biologia Reprodutiva é considerado como de prioridade 

fundamental para a conservação da espécie segundo o Plano de Manejo do IBAMA 

(2006). Desta forma, a reprodução da arara-azul-de-lear foi monitorada em três sítios 

reprodutivos por quatro temporadas entre os anos de 2008 e 2011, com o objetivo de 

verificar as taxas de fecundidade, produtividade e de reprodução, bem como estimar o 

sucesso reprodutivo. Ao longo desta pesquisa 38 possíveis cavidades ativas foram 

localizadas, sendo que 18 foram estudadas de acordo com sua acessibilidade. 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.2.1 Área e período de estudo 

 

A Estação Biológica de Canudos - EBC, conhecida localmente como “Toca Velha”, é 

uma Reserva Particular administrada pela ONG Fundação Biodiversitas. Possui 1.500 

ha e abriga os paredões de arenito-calcário que servem de dormitório e área de 

nidificação da arara-azul-de-lear (Paynter Jr & Traylor Jr. 1991, Hart 1992, 

Biodiversitas 2011). Está situada na Ecoregião do Raso da Catarina, no domínio 

morfoclimático das caatingas (Ab’Saber 1977). O clima é semi-árido, segundo a 

classificação de Köppen-Geiger, bastante quente e seco, com precipitação média de 

650 mm/ano e período chuvoso de dezembro a julho (Velloso et al. 2002). 

Funcionários e voluntários da EBC apontaram seis ninhos na estação 

reprodutiva de 1996/1997 e, na estação reprodutiva 2004/2005, 11 ninhos (Araújo & 

Sherer-Neto 1997, Santos Neto et al. 2005), através de observações da movimentação 

de pares de araras nas cavidades. Com base nesta avaliação prévia e também através 

de informações dos guarda-parques e guias de campo da EBC, foram localizados seis 

sítios reprodutivos. Três deles, os sítios reprodutivos I, II, III foram selecionados para 

estudo de acordo com a acessibilidade a área (ver Figura 1, no Capítulo 1).  

Sendo assim, realizou-se 54 dias de diagnóstico prévio na temporada 

reprodutiva 2008 (tr1) e a coleta de dados sistematizada iniciou em 2009 (tr2) com 
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115 dias de trabalho de campo. Em 2010 (tr3) foram 82 dias e em 2011 (tr4) mais 75 

dias. As coletas de dados foram divididas em cinco campanhas de campo, por estação 

reprodutiva, iniciando no mês de dezembro ou janeiro e terminando no mês de abril e 

julho. 

 

2.2.2 Localização dos ninhos 

 

Para localizar as cavidades em atividade dentro da área de estudo foram 

realizadas 6 horas/dia de observação em cada sítio reprodutivo, por três dias 

consecutivos, no período da manhã (5h às 11h). As observações foram, na maioria das 

vezes, em duas pessoas e feitas com o auxílio de binóculos 4x80 em pontos fixos, 

resultando em aproximadamente 90 horas de observação/pesquisador/sítio 

reprodutivo/estação reprodutiva.  

Neste trabalho denominou-se “cavidade-ativa” aquela em que havia 

movimentação de pares de araras com comportamentos reprodutivos nos três dias 

amostrados (Figura 1). Os comportamentos considerados para se determinar a 

atividade foram a permanência de um indivíduo na cavidade na ausência do par 

(Figura 2 a), a oferta de regurgito entre o casal na porta da cavidade (Figura 2 b) 

(Hart 1992, Amaral et al. 2005). “Ninho” foi definido quando se constatou 

ovipostura, mesmo que mal sucedida. 

As cavidades-ativas localizadas foram georeferenciadas, e destas foram 

selecionadas as que apresentavam facilidade de acesso interno pelo pesquisador. 

 

 
Figura 1: Movimentação de pares de araras nas cavidades observadas. 
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Figura 2: Comportamentos reprodutivos diagnosticados para identificação de 

cavidade ativa. a) permanência do par na cavidade, na ausência do par. B) Oferta de 

regurgito na porta da cavidade. 

 

2.2.3 Acesso aos ninhos 

 

Em estudos referentes à biologia reprodutiva de psitacídeos na América do 

Sul, o método de ascensão vertical (escalada de árvores) é utilizado com sucesso no 

acesso aos ninhos para coleta de dados (Bianchi 1998, Seixas 2000, Sipinski 2003, 

Vaughan et al. 2003, Bravo & Brightsmith 2006, Guedes 2009). No entanto, os 

ninhos da arara-azul-de-lear são confeccionados em paredões de arenito calcário. 

Desta forma, o método de rapel foi utilizado para acessar as cavidades. Realizou-se a 

ancoragem conforme descrito no item 1.2.4 do Capítulo 1. As ancoragens foram 

sempre realizadas um dia antes do rapel, que ocorreu na maioria das vezes entre 7 e 

11 h. Os ninhos, em formato de galerias (ver Capítulo 1) foram acessados 

internamente até que se pudesse visualizar a câmara oológica e então manipular ovos 

e ninhegos em segurança.  

 

2.2.4 Coleta de dados 

 

Seis pessoas compuseram a equipe de campo. Duas executaram o rapel, duas 

para deram assistência na coleta de dados e duas guias na área de estudo, e todos 

auxiliaram nas ancoragens e registros fotográficos. 

O acesso aos paredões, o processo de ancoragem, o acesso a cavidade e a 

A B 
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coleta de dados levaram de três a cinco horas de trabalho por ninho, dependendo da 

localização do ninho estudado e da quantidade de ninhegos capturados. Sendo assim, 

a meta de acessos foi sempre um ninho por dia, devido à alta temperatura do ambiente 

externo, sob sol intenso. Em algumas exceções, nos paredões onde havia ninhos que 

se utilizavam da mesma ancoragem para acesso, foi possível realizar dois ou três 

acessos no mesmo dia. 

Ao longo do período reprodutivo a coleta de dados foi dividida em quatro 

etapas: (1) período de incubação; (2) pós-eclosão; (3) cerca de 30 dias após a eclosão; 

(4) cerca de 60 dias após a eclosão, após empenamento total do filhote.  

Os ovos foram manipulados dentro da cavidade, no local da câmara oológica, 

enquanto que os ninhegos foram, separadamente, colocados em uma bolsa e esta 

dentro de uma armadilha Tomahawk, para que, utilizando-se de uma polia oscilante 

(Figura 3), fossem transportados até o solo (Figura 4), sendo devolvidos ao ninho 

posteriormente a coleta de dados. 

Nos ovos encontrados foi realizada a ovoscopia, onde se verificou a fertilidade 

e a fase de desenvolvimento do embrião em quatro etapas, considerando quatro 

semanas de incubação de 28 dias para araras de grande porte (Abramson 1995). Os 

ovos foram medidos com paquímetro digital e pesados, com balança digital de até 

100g. O volume dos ovos foi calculado segundo YOM-TOV et al. (1994).  

Para cada filhote foram feitos registros fotográficos da plumagem e estimada a 

idade com base na data de eclosão, ou conforme os padrões de empenamento 

descritos por Jensen et al. (2007), Trauco (2007),  Guedes (2009), Antas et al. (2010) 

para araras de grande porte. 

 Os ninhegos foram marcados com anilhas de aço-inox de 13,5 mm (série U) 

fornecidas pelo CEMAVE (ICMBio) e microchip com série seqüencial de 15 números 

(Animal Tag), intramuscular, no peito ou subcutâneo, entre escápulas e na última 

etapa da coleta de dados, quando estavam prontos para voar. 

Cada ninho foi acessado de duas a quatro vezes durante cada período 

reprodutivo, e foi considerado bem sucedido quando pelo menos um filhote voou no 

final da estação reprodutiva. O registro de vôo dos ninhegos dos ninhos foi realizado 

através de observações contínuas das cavidades, seguindo a mesma metodologia 

utilizada para a identificação dos ninhos (item 2.2.2). 
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Figura 3: a) Ninhego em bolsa ornitológica. b) Transporte do filhote da 

cavidade para o solo, para a coleta de dados. c) Armadilha presa a polia oscilante; d) 

percurso realizado no tranporte do ninhego (ninho no alto do paredão a esquerda) e 

assistentes de campo no solo (no canto interior direito da foto), no paredão com 

aproximadamente 30 metros de altura.  

 

 
Figura 4: Coleta de dados dos ninhegos em solo. 

 

2.2.5 Análise das taxas reprodutivas 

 

As taxas reprodutivas foram estimadas segundo as pesquisas relativamente 

recentes sobre a biologia reprodutiva de psitacídeos na América do Sul realizadas por  

Vielliard (1974) Parker (1986), Guedes (1993), Seixas 2000, Guedes & Seixas (2002), 

Pacheco & Losada (2006) e Renton & Brightsmith (2009), onde: Taxa de fecundidade 

é o número de oviposturas dividido pelo número de fêmeas reprodutivas (ou número 

de ninhadas registradas); Taxa de produtividade é o número de ninhegos que voaram 

A B C 

D 
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dos ninhos dividido pelo número de casais que tentaram reproduzir (ou número de 

ninhadas registradas); e Taxa de reprodução é o número de ninhegos que voaram dos 

ninhos dividido pelo número de casais que reproduziram de fato. Para se estimar o 

sucesso reprodutivo dos ninhos por temporada reprodutiva utilizou-se o protocolo de 

Mayfield (1961, 1975).  

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos três sítios reprodutivos selecionados para este estudo foi possível verificar a 

atividade reprodutiva em ninhos isolados e também em colônias, ou seja, um ninho 

em um paredão ou até oito ninhos em um mesmo paredão, conforme já observado por 

Yamashita (1987) e Hart (1992) na mesma área de estudo. 

Durante o diagnóstico prévio registrou-se 27 cavidades-ativas em tr1 (2008). 

Neste período pretendeu-se prioritariamente avaliar os métodos de ancoragem para 

executar o rapel em segurança, investiu-se tempo no treinamento da equipe de campo 

e na sistematização da manipulação dos ovos e ninhegos, o que restringiu a 

amostragem em apenas três ninhos. 

As atividades de coleta sistematizadas iniciaram em tr2 (2009), e registrou-se 

30 cavidades-ativas, sendo que 10 ninhos foram acessados. Na tr3 (2010), 

encontramos 33 cavidades-ativas e acessamos 13 ninhos, e em tr4 (2011) localizamos 

38 cavidades-ativas, sendo possível acessar 16 ninhos. As cavidades-ativas foram 

listadas em ordem localização de acordo com a Tabela 1 do Capítulo 1, onde estão 

indicados os ninhos estudados. 

Ao longo das quatro estações reprodutivas monitoramos internamente 42 

ninhadas ou tentativas de reprodução, onde se registrou ovos ou ninhegos, segundo 

Guedes e Seixas (2000). Das cavidades-ativas selecionadas, três (6, 25, 31) não foram 

ocupadas no último ano, não havendo o registro de ovipostura e nem significativa 

movimentação dos casais. Houve ainda a repetição de tentativa de ovipostura na 

mesma temporada reprodutiva em dois anos em uma cavidade-ativa (ninho 1). 

 

2.3.1 Período Reprodutivo 

  

 O início do período reprodutivo das aves se dá de fato com as atividades de 

ovipostura (Marini et al. 2010). No caso da arara-azul-de-lear, analisando os três sítios 
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reprodutivos nos quatro anos amostrados observa-se que as oviposturas iniciaram-se 

em dezembro em poucos ninhos, e o pico de oviposturas ocorreu no mês de janeiro 

(Figura 5).  
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 Figura 5: Início e término do período reprodutivo para cada ninho de arara-

azul-de-lear na Estação Biológica de Canudos nos sítios reprodutivos I, II e III e nas 

quatro temporadas reprodutivas amostradas.  

 

 As eclosões em sua maioria tiveram início nos meses de janeiro e se 

estenderam até meados de fevereiro. Registros de oviposturas no mês de março foram 

casos isolados e relacionados em repetições de ovipostura de ninhos com insucesso de 

eclosão. Já os registros de voo de ninhegos ocorrem com maior incidência entre os 

meses de abril e maio. Ainda na Figura 5, observa-se que há uma homogeneidade no 

período de voo, com um pico no mês de abril, mesmo havendo ocupações tardias. 

 O processo de seleção de cavidades exige tempo e dedicação dos casais, 

principalmente na defesa da cavidade escolhida. Casais experientes reprodutivamente 

(geralmente os mais velhos) ganham tempo neste processo e se beneficiam na escolha 

do local de reprodução. No caso da arara-azul-de-lear em todos os anos amostrados o 

primeiro ninho a realizar oviposturas foi o ninho 14, localizado no sítio reprodutivo II. 

Verificou-se que houve ligeira diferença no processo de ocupação das cavidades entre 

os sítios I e II, conforme apresentado na Figura 6, onde o sítio reprodutivo I 

apresentou um retardo de quase um mês no processo de ocupação em tr2, tr3 e tr4.  
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 Figura 6: Número de ninhos em atividade durante o período reprodutivo entre 

os anos de 2008 e 2011, nos sítios reprodutivos I e II, separadamente. Os picos de 

registros de ninhegos nos ninhos estão rachurados na linha de referência. 

 

 Analisando separadamente os sítios reprodutivos observa-se que o pico das 

atividades de oviposturas ocorreu em janeiro no sítio I, enquanto que no sítio II 

ocorreu em dezembro. Já o pico de registros de voos de ninhegos dos ninhos ocorreu 

em abril nos dois sítios. No entanto, no sítio I verifica-se que os registros se 

estenderam até o mês de maio, apresentando uma queda contínua nos meses de junho 

e julho. A Figura 6 evidencia os picos de registros de voo dos ninhegos dos ninhos 

em cada sítio reprodutivo. Para o sítio II houve queda abrupta de registros no mês de 

maio, com o registro de vôo de ninhegos em apenas dois ninhos em tr4 e nunca sendo 

observado o voo de ninhegos após este mês. 

 A pouca acessibilidade do sítio III não permitiu uma padronização na coleta de 

dados, sendo possível coletar dados em apenas três ninhos efetivamente no final do 

último período reprodutivo (tr4). Nos dois ninhos onde houve registro de sucesso 

reprodutivo (ver Tabela 1, Capítulo 1, ninhos 7 e 8) observou-se o voo dos ninhegos 

em tr4 no mês de abril. Entretanto, devido ao desconhecimento do início da atividade 

reprodutiva para estes ninhos os dados não serão utilizados nesta análise. 

Os indicadores da aproximação de condições ambientais favoráveis à 

reprodução são dados através de sinais de longo prazo, como por exemplo, o 

fotoperíodo. (Gwinner 1999, Coppack et al. 2003). Em geral, este sinal estimula o 

crescimento das gônadas, preparando as aves para a ovipostura. Por outro lado, os 

sinais de curto prazo são alterações em condições ambientais, como precipitação, 
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como temperatura, risco de predação ou disponibilidade de alimento, que por sua vez 

podem afetar o sucesso reprodutivo (Wikelski et al. 2000, Both & Visser 2005).  

Nos trópicos, o principal sinal climático percebido pelas aves é a precipitação 

(Wunderle 1982). Sabe-se que a pluviometria nas caatingas é caracterizada por chuvas 

irregulares que incidem no verão, estendendo-se até o inverno com a queda de 

temperatura, como citado por Velloso et al. (2002). Nos índices de pluviosidade 

verificados para o município de Canudos entre os meses de julho de 2007 e julho de 

20011 (considerando que o período reprodutivo vai de dezembro a julho) verificou-se 

a média de 440,58 mm, segundo dados coletados pelo DNOCS (Departamento 

Nacional de Obras contra a seca). 

O índice de pluviosidade citado está representado na Figura 7. À exceção de 

tr1 e tr2 destaca-se o aumento da pluviosidade entre os meses que antecedem a 

ovipostura, entre setembro e novembro. Há ainda uma queda contínua de pluviosidade 

no período de voo dos ninhegos dos ninhos em tr4, sendo o índice menor do que o 

esperado quando comparado com a média de pluviosidade entre os meses. Em tr2, o 

índice de chuvas foi inferior a média na maior parte do ano e em tr1, o índice de 

chuvas foi muito além da média chegando a 214 mm no mês de março, período em 

que os ninhegos estão no final do desenvolvimento e prestes a deixar seus ninhos. 
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Figura 7: Índice de pluviosidade no município de Canudos, entre setembro 

de 2007 e agosto de 2011 e a média de pluviosidade entre os meses. Dados 

disponibilizados por DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca), 

Canudos, BA. 

 

Utilizando como referência os dados de pluviosidade indicados buscou-se 
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identificar a relação entre a diferença da variação de início de oviposturas entre as 

temporadas reprodutivas 2, 3 e 4, já que nestas temporadas o esforço amostral nos 

ninhos foi maior, permitindo um maior volume de dados com relação ao início das 

oviposturas, conforme apresentado na Figura 8. 

Verifica-se que em tr2, onde há um alto índice de chuvas no mês de dezembro, 

o pico de ovipostura foi o mês de janeiro. Em tr3 o alto índice de chuvas ocorreu no 

mês de outubro, que antecede a fase de exploração de ninhos, e o pico de ovipostura 

ocorreu antecipadamente no mês de dezembro. Para tr4 o índice de chuvas foi 

semelhante à tr3, com primeiro pico no mês de outubro e apresentando um pico de 

114 mm em dezembro, um mês antes do pico de oviposturas, em janeiro. 

Observa-se que independe dos picos de chuvas há um “sinal” de pluviosidade 

no mês que antecede a ovipostura na região da área de estudo. Apesar de ser 

considerado um ambiente semi-árido, as caatingas apresentam sazonalidade 

previsível, visto que o pico de chuvas provoca uma queda de temperatura nas 

caatingas e caracteriza a partir de então o período mais frio e úmido do ano, de março 

a julho (Ab’Saber 1977). 

Apesar de se saber que as chuvas são esparsas e isoladas, podendo ser 

extremamente localizadas, fica evidente que a alta pluviosidade influencia o período 

reprodutivo das araras-azuis-de-lear, corroborando Pacheco (2003), que relata que a 

reprodução das aves nas caatingas está intimamente relacionada ao período de chuvas. 

Sabe-se que reprodução sazonal é comum em aves que ocorrem em ambientes com 

sazonalidade previsível, independente da localização latitudinal do ambiente 

(Wikelski et al. 2000, Hau et al. 2008). O ajuste da reprodução em função de sinais 

que indicam melhores condições do ambiente foi registrado por inúmeras pesquisas 

(Wikelski et al. 2000, Stutchbury & Morton 2001, Duca 2007, Hau et al. 2008, Paiva 

2008). 

Estudos conduzidos por Guedes (2009) demostram que há diminuição da 

disponibilidade de frutos consumidos por Anodorhynchus hyacinthinus no pantanal e 

áreas adjacentes no período de seca. Para a arara-azul-de-lear, Sick et al. (1987), 

Brandt & Machado (1990), IBAMA (2006) relatam os frutos do licuri como principal 

fonte alimentar, sendo uma fonte altamente nutritiva (Crepaldi 2001). Segundo Sick et 

al. (1987) a maior disponibilidade de cocos de licuris ocorre nos meses de fevereiro a 

abril. Resta, portanto, compreender a influência da disponibilidade desta fonte 

alimentar no período reprodutivo das araras-azuis-de-lear, mediante a necessidade de 
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oferta de recursos para manutenção de ninhegos que deixam os ninhos à partir do mês 

de julho. No entanto, pesquisas sobre a sazonalidade alimentar a produtividade dos 

licuris em outras áreas de ocorrência das araras-azuis-de-lear ainda não foram 

realizadas, bem como a capacidade de dispersão do juvenis ao término do período 

reprodutivo. 
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Figura 8: Período de ovipostura nas temporadas reprodutivas 2, 3 e 4, e 

índice pluviométrico entre os meses de setembro de 2008 e agosto de 2011. Dados de 

pluviosidade disponibilizados por DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra 

a Seca), Canudos, BA. 

 

2.3.2 Descrição da ovipostura 

  

 Nas 42 ninhadas estudadas nas quatro temporadas reprodutivas foi possível 

contabilizar o número de ovos em cada ninhada, eventualmente com base no registro 

dos ovos e, em alguns casos, com base no registro de eclosões recentes associada à 

presença das cascas dos ovos eclodidos (Figura 9). 

 Conforme a Figura 10 verifica-se que houve ovipostura de dois a três ovos na 

maior parte dos ninhos amostrados ocorrendo apenas um ovo (tr4) e quatro ovos (tr3) 

em apenas dois casos isolados, nos quais também houve predação e insucesso de 

eclosão, respectivamente. De acordo com Korpimaki (1984) o tamanho da postura 

pode ser regulado pela capacidade de área da cavidade reprodutiva, mas o limite do 

tamanho da ovipostura remete a capacidade fisiológica dos pais de incubar os ovos e 

criar os seus ninhegos de acordo com a disponibilidade de alimento no ambiente 

(Martin 1987). 
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 Figura 9: Ninhada de arara-azul-de-lear, com 2 ovos não embrionados e um 

ninhego de aproximadamente 21 dias, ao fundo casca de ovo eclodida. Situação indica 

que houve três oviposturas.  
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 Figura 10: Número de ninhadas com 1, 2, 3 e 4 ovos, entre as temporadas 

reprodutivas 1 a 4, nos anos de 2008 a 2011. 

 

Nos ninhos de arara-azul-de-lear a câmara oológica não é bem definida, já que 

as cavidades são amplas e muitas delas apresentam concavidades diversas. Mas, em 

todos os ninhos, verificou-se que a “cama” da câmara oológica é formada de areia 

proveniente do desgaste do arenito no solo, sendo pouco alterada pelas araras, já que 

marcas de “beliscado” foram registradas apenas nas paredes de duas cavidades.  
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 Poucos psitacídeos que nidificam em cavidades em paredões tiveram suas 

ninhadas descritas (Lanning 1991; Masello & Quillfeldt 2002; Masello et al. 2001) e 

pesquisas relacionadas com psitacídeos que nidificam em ocos de árvores relatam que 

estas aves normalmente modificam a estrutura do oco para adequar as suas 

necessidades (Newton 1994b). 

 O fato de criar uma “cama” para ovos e ninhegos facilita a higienização do 

ninho segundo Guedes (1993), já que cria condições para permanência de organismos 

decompositores que se alimentam dos excretas produzidos. Organismos 

decompositores foram registrados no interior de cavidades reprodutivas de arara-azul-

de-lear. No entanto, a presença destes organismos não foi exclusivamente relacionada 

à presença de ovos ou ninhegos de araras, já que estas cavidades reprodutivas abrigam 

outras espécies de vertebrados como morcegos, roedores e lagartos, que também 

geram excretas, atrativos a estes organismos decompositores. 

 As araras-azuis-de-lear podem ainda utilizar concavidades naturais no interior 

das cavidades de arenito para realizar a ovipostura (Figura 11). Mas, na ausência 

destas, a postura ocorre em terreno plano e por vezes muito compacto e pouco macio. 

Ressalta-se ainda que neste trabalho não foram encontradas evidências da não 

viabilidade dos ovos mediante as diferentes características da câmara oológica 

supracitadas. Todavia, não há relatos de outros autores sobre esta relação em outras 

espécies de Psittacidae. 

 

 
Figura 11. Ovipostura do ninho 27 em processo de incubação. Ovos foram 

depositados em uma cratera formada por infiltração de água da chuva, câmara 

oológica formada de areia. 



59 
 

 

 Devido à dificuldade de acesso regular aos ninhos não foi possível registrar o 

tempo entre a postura do primeiro ovo e a postura do segundo e terceiro ovos, assim a 

presença de sincronia ou assincronia será relatada conforme os registros de eclosão 

(ver no item 2.3.6). Também não foi possível registrar a variação do tempo de 

incubação devido à ausência de registros de primeira ovipostura nas coletas de dados 

realizadas. No único caso em que foi relatada a incubação artificial em cativeiro para 

arara-azul-de-lear (Jensen et al., 2007) o embrião nasceu com ajuda devido a perda 

inadequada de umidade no processo de incubação, comprometendo a definição do real 

tempo de incubação da espécie. Apesar disso, o mesmo autor sugere que os ovos de 

arara-azul-de-lear levam de 26 a 28 dias para eclodir. Não foi possível indicar qual 

dos indivíduos, macho ou fêmea, ou se ambos, trabalham no processo de incubação 

devido à ausência de dimorfismo sexual aparente.  

 Durante a coleta de dados nas quatro temporadas amostradas verificou-se a 

presença de adultos em seis ninhos, principalmente durante o período de eclosão 

(Figuras 12a e 12b). Neste caso foram realizados apenas registros fotográficos da 

ninhada, e a coleta de dados de ovos e ninhegos foi suspensa devido à perturbação 

causada pelo pesquisador ao adulto que cuidava do ninho, o que poderia comprometer 

a segurança de ovos e ninhegos. Vale ressaltar que não houve registro de abandonos 

de ninhos devido à presença do pesquisador em nenhum dos casos. 

  

 
 Figura 12. Eclosão no ninho 24 em tr4. a) Indivíduo adulto registrado com 

seus ovos no ninho, no momento do acesso ao ninho para coleta de dados. b) 

 A B 
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Indivíduo adulto com seus ninhegos, recém eclodidos, no momento do acesso ao 

ninho para coleta de dados. 

 

 Das 42 ninhadas analisadas registrou-se ovipostura em 17 delas. Portanto, 43 

ovos foram analisados. Dentre estes, coletou-se o peso de 33 ovos e as dimensões 

(comprimento e largura) de 39 ovos, a fim de realizar cálculo do volume.  

 Os ovos foram analisados quanto ao estágio de incubação e quanto à presença 

ou ausência de embrião em desenvolvimento (Jordan 1989, Jordan & Voren 1992, 

Harvey 1990, Birkhead et al. 2008). Foi possível identificar cinco estágios, sendo que 

os estágios de 1 a 4 corresponderam ao período de desenvolvimento embrionário (4 

semanas, considerando 28 dias de incubação) e o estágio cinco correspondeu ao 

período pós-incubação. Os ovos se enquadraram neste último estágio quando foram 

encontrados no ninho, não embrionados, junto a cascas de outros ovos recém 

eclodidos e seus respectivos ninhegos; ou embrionados, quando da morte do embrião 

que não eclodiu estava associada à presença de irmãos recém eclodidos. Foi ainda 

considerado como no estágio cinco quando se identificou o processo de decomposição 

do embrião, indicando que o ovo havia passado pelo tempo ideal de incubação (4 

semanas). Os ovos encontrados no estágio cinco foram coletados e depositados na 

seção de aves do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). 

 O peso dos ovos embrionados foi analisado separadamente do peso dos ovos 

não embrionados, já que se sabe que a presença e a ausência do embrião geram 

diferenças na curva de perda de peso do ovo no avanço do desenvolvimento 

embrionário (Jordan 1989; Harvey 1990). 

 O ovo da arara-azul-de-lear é de cor branca homogênea e brilhante (ver Figura 

11). Possui a forma esférico-elipsóide, assim como descrito por Guedes (1993) e 

Antas et al., 2010) para sua congênere Anodorhynchus hyacinthinus e conforme 

descrito para outras espécies do gênero Ara (Collar 1996). 

A Figura 13 mostra que os ovos embrionados apresentaram peso máximo de 

29,9 g no estágio 1, na primeira semana da incubação. Ao longo do processo de 

incubação os ovos passam a apresentar uma queda de peso podendo apresentar entre 

23 e 27 g no estágio 4. A perda de peso é evidenciada através da linha linear 

apresentada na figura 13. Verifica-se ainda que os ovos não embrionados que 

passaram do ponto ideal de eclosão (estágio 5) continuaram a perder peso chegando a 

até 19 g. Portanto, dentro da amostra estudada houve uma variação de até 6,9 g entre a 
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ovipostura e eclosão de ovos viáveis. 
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Figura 13: Perda de peso dos ovos, durante os estágios de incubação 1 a 5, 

separadamente para ovos embrionados e não embrionados. 

 

Neste trabalho não há registros de má formação de ovos, apenas registros de 

ovos visualmente “pequenos”. É senso comum (Collar 1996) que o tamanho dos ovos 

pode afetar na sobrevivência dos ninhegos na fase imediata à eclosão devido à menor 

quantidade de alimento disponível (vitelo) no ovo, que reflete na qualidade do 

desenvolvimento do embrião (Cristians 2002, Budden & Beissinger 2005). Portanto, 

os ovos embrionados e não embrionados tiveram a largura e o comprimento da casca 

analisados separadamente com o objetivo de relacionar o tamanho do ovo à fertilidade 

ou sucesso de eclosão.  

Conforme apresentado na Figura 14 observa-se que há diminuição das 

dimensões de ovos não embrionados, em média de um milímetro. A média de 

comprimento dos ovos embrionados foi de 44,5 mm enquanto a de ovos não 

embrionados foi de 43,3 mm. Já a largura média de ovos embrionados foi de 34,6 mm 

e de ovos não embrionados foi de 33,2 mm. 

O volume dos ovos embrionados foi calculado segundo a equação Yom-Tov et 

al. (1994), onde o volume (V) é igual a multiplicação de 0,5 pelo comprimento (c), 

pela largura2(l2), ou seja, V =0,5.c.l2. A Figura 15 apresenta o volume dos ovos, 

indicando diferença entre a média de volume para ovos embrionados (26.766,08 mm3) 

e para ovos não embrionados (24.112,57 mm3). 

 Dos 12 ovos embrionados analisados, nove não eclodiram ao término do 
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desenvolvimento, sendo a maior parte pertencente ao ninho 1 (ver Tabela 1, do 

Capítulo 1), que nunca obteve sucesso de eclosão nas temporadas reprodutivas 

amostradas. Ao se verificar as médias de volume encontradas para ovos que eclodiram 

(26.273,68 mm3) e para ovos que não eclodiram (28.192,83 mm3), observa-se que não 

há relação clara entre volume maior e sucesso de eclosão.  

 Cristians (2002) relata que a relação o tamanho dos ovos numa ninhada pode 

estar relacionado ao tamanho da ninhada, ou seja, ao número de ovos colocados. Mas 

faz menção ainda a herdabilidade genética das fêmeas, que podem ser potencialmente 

melhores reprodutoras que outras, produzindo, portanto, ovos maiores. Estudos 

conduzidos por Budden & Beissinger (2005) relatam que há uma forte relação entre o 

tamanho do ovo e a oferta de recursos no ambiente. Ambos os critérios ainda não 

podem ser testados para arara-azul-de-lear, já que estudos de genética da população 

(ver item 2.3.6) e capacidade suporte do ambiente ainda não foram realizados.  
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Figura 14: Tamanho e média de tamanho dos ovos embrionados (a esquerda 

do gráfico) e não embrionados (a direita do gráfico). 
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Figura 15: Volume e média de volume dos ovos embrionados (a esquerda do 

gráfico) e não embrionados (a direita do gráfico). 

 

2.3.3 Taxas de Fecundidade, Produtividade e Reprodução 

 

Com base nos registros de eclosão, ausência e presença de cascas de ovos 

recém eclodidos, foi possível estimar a produção de 110 ovos nas 42 ninhadas 

registradas nas quatro temporadas reprodutivas estudadas, conforme descrito na 

Tabela 1 deste capítulo.  

Verificou-se que a taxa de fecundidade das fêmeas, ou seja, as oviposturas 

realizadas (n=110) divididas pelo número de ninhadas registradas (n=42) foi de 2,62 

ovos produzidos por ninhada/ou fêmea. Esta informação, segundo Vielliard (1974) 

representa o potencial reprodutivo da população, onde, nos últimos quatro anos, cada 

fêmea foi capaz de botar em média dois ovos. 

A taxa de produtividade, o número de ninhegos que voaram dos ninhos 

(n=53), dividido pelo número de casais que tentaram se reproduzir – número de 

ninhadas registradas (n=42) foi de 1,26 ninhegos por tentativa de reprodução. 

Portanto, em média, nos quatro anos de estudo, cada tentativa reprodutiva gerou um 

filhote. 

A taxa de reprodução, média de ninhegos gerados por cada casal que se 

reproduziu de fato, foi estimada com base em 31 ninhadas bem sucedidas nos quatro 

anos, de onde voaram 53 ninhegos. Portanto, em média um filhote foi gerado por cada 

casal reprodutor (1,7 ninhegos). 
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   Considerando-se a grande probabilidade de os casais serem fiéis às suas 

cavidades (Presti 2011) e reproduzirem-se na mesma cavidade todos os anos, as taxas 

reprodutivas foram calculadas por temporada reprodutiva em dez cavidades-ativas que 

repetiram a atividade reprodutiva nas três últimas temporadas (tr2, tr3, tr4), à exceção 

da cavidade ninho 25 em tr4. As cavidades/ninhos analisadas (ninho 1, 2, 3, 12, 13, 

14, 23, 24, 25, 27) estão destacadas em negrito na Tabela 1. 

Em tr2, estimou-se a ovipostura de 26 ovos, portanto a taxa de fecundidade 

para este ano foi, em média, de dois ovos (2,6 ovos) por fêmea. Com relação à taxa de 

produtividade, verificou-se que 14 ninhegos tiveram êxito no seu desenvolvimento e 

voaram dos ninhos, representando, portando, que cada tentativa de reprodução gera 

em média um filhote (1,4 ninhegos). Já a taxa de reprodução foi de 1,75 ninhegos 

gerados por casal reprodutor, já que de dez ninhos, oito tiveram sucesso reprodutivo 

(ninho 1, ovos não eclodiram e ninho 14 ninhegos foram predados) e geraram juntos 

14 ninhegos. 

Em tr3 houve um maior registro de oviposturas (n=28), portanto, a taxa de 

fecundidade estimada foi de quase três ovos (2,8 ovos/fêmea). Dezessete ninhegos 

voaram dos ninhos nesta temporada indicando, uma taxa de produtividade de quase 

dois ninhegos por tentativa de reprodução (1,7 ninhegos). Apenas um ninho não 

obteve sucesso reprodutivo nesta temporada (ninho 1), conseqüentemente a taxa 

reprodutiva foi de quase dois ninhegos gerados por cada casal reprodutor (1,8 

ninhegos). 

Nove ninhadas foram registradas em tr4 nas 10 cavidades ativas selecionadas. 

A taxa de fecundidade encontrada foi 2,6 ovos por fêmea reprodutiva, já que em tr4, 

ocorreram 24 oviposturas. A taxa de produtividade, por sua vez, caiu para 1,2 

ninhegos por tentativa de reprodução, já que apenas 11 ninhegos voaram de seus 

ninhos. Outras três cavidades não obtiveram sucesso reprodutivo (ninho 1, ninho 23, 

ninho 27) em tr4, contudo a taxa de reprodução estimada foi de 1,83 ninhegos por 

casal reprodutor, considerando que apenas seis ninhos tiveram sucesso reprodutivo. 

A Figura 16 demonstra comparativamente as taxas reprodutivas descritas 

acima. Através desta análise considera-se que houve uma maior representatividade 

reprodutiva em tr3 (2010), e comparando as variações entre as taxas de cada 

temporada reprodutiva (amostras anuais de 10 cavidades) e as taxas do período total 

(42 ninhadas e 4 anos) verifica-se que não há diferenças significativas. 
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Figura 16: Taxas reprodutivas verificadas para as mesmas cavidades (10 

cavidades) em três temporadas reprodutivas e taxas reprodutivas encontradas 

somando-se todas as ninhadas estudadas em quatro temporadas reprodutivas (42 

ninhadas). 

 

Nos estudos conduzidos por Guedes (2009) verifica-se que a média da postura 

de Anodorhynchus hyacinthinus, nos últimos 10 anos no Pantanal Sul foi similar a de 

A. leari no Bioma Caatinga. Em média 1,9 ovos foram botados por fêmea reprodutiva 

para A. hyacinthinus, enquanto para a A. leari foi de 2,26. Cada casal de A. 

hyacinthinus produziu, em média, de 0,6 a 1,3 ninhegos por ninho por ano, enquanto 

que A. leari produziu em média 1,20 a 1,70 ninhegos por ano, em média 1,0 filhote foi 

criado por cada casal reprodutor de A. hyacinthinus enquanto para A. leari foi 1,7 

ninhegos. 

2.3.4 Eclosão e voo de ninhegos 

 

Com base nos registros de eclosão e ovoscopia (Figura 17 a e b) realizada nos 

ovos encontrados (n=110) nas 42 ninhadas analisadas e nas quatro temporadas 

reprodutivas (ver Tabela 1 deste Capítulo), foi possível verificar as proporções de 

infertilidade e fertilidade, eclosões e voos de ninhegos, conforme descrito na Tabela 2  

Verificou-se que 78,18% (n=86) do ovos possuíam embrião aparente. Esta 

informação representa que ocorreram, em média, apenas dois (2,05) ovos 

embrionados por ninhada. Dos ovos embrionados, 79,07% eclodiram (n=68), o que 

representa que 62,82% do total das oviposturas realizadas (n=110) eclodiu. Portanto, 

em cada ninhada existe a possibilidade de eclosão de, em média, um ovo (1,62 

ovos/ninhada).  
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Figura 17: a) Ovoscopia no ninho 2 em tr4. b) Registro de eclosão no ninho 3 

em tr4, cascas ovos e dois ninhegos ao fundo. 

 

Durante a coleta de dados registrou-se numa mesma ninhada a possibilidade 

de eclosão de um a três ninhegos, conforme representado na Figura 18. Verifica-se 

que houve eclosão de três ninhegos em ao menos duas ninhadas em cada temporada 

reprodutiva e, apenas em tr1 (2008) não foram registradas ninhadas com eclosão de 

dois ninhegos.  

O índice zero de eclosão para ovos embrionados, representado na figura, 

corresponde sempre ao ninho 1 em todas as temporadas reprodutivas, sendo que em 

tr3 e tr4, após o insucesso de eclosão, uma nova ovipostura foi registrada na mesma 

cavidade, novamente seguindo de insucesso de eclosão (Figura 19a e 19b). 
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Figura 18: Número de ninhadas com 0, 1, 2 e 3 ninhegos que eclodiram nos 

anos de 2008 a 2011 (tr1-tr4). 
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 Figura 19: a) Ovo incubado do ninho 1, em estágio 5, ao término da 

incubação o ovo que não eclodiu foi descascado por uma das araras e teve sua 

membrana preservada, possivelmente é tentativa de auxiliar o embrião na eclosão. b) 

Ovos coletados no ninho 1, com embriões em estágio avançado de decomposição. 

 

Até o presente momento não foi possível inferir nos possíveis fatores que 

levaram a não eclosão em todos os ovos do ninho 1. Fatores como a baixa umidade 

relacionada a pouca profundidade da cavidade foram discutidos no capítulo anterior. 

A relação entre tamanho (volume) do ovo e a capacidade de eclosão também não foi 

encontrada, conforme discutido no item 2.3.3. Resta verificar se o casal investe tempo 

suficiente na incubação dos ovos e se este fator não interfere na qualidade do 

desenvolvimento do embrião.  

Para tanto, é necessário acompanhar este ninho com uma microcâmara, como 

fez Reillo (1999), que verificou o processo de eclosão de ovos de Amazona arausiaca, 

ou ainda como fizeram Masello et al. 2001, Cziulik (2006) e Margalida et al. (2006), 

que descreveram o processo de incubação, eclosão e cuidados neonatais com base no 

registro diário do comportamento reprodutivo de aves adultas, em ninhos artificiais de 

Pteroglossus castanotis e naturais de Cyanoliseus patagonus e Gypaetus barbatus. 

Outra proposta plausível seria incubar os ovos artificialmente como fez Vargas et al. 

2001 e Kuniy et al. 2006, que retiraram os ovos embrionados de um ninho 

abandonado de Anodorhynchus hyacinthinus para incubação artificial, devolvendo-os 

pós eclodidos a ninhos de outros casais ativos, os quais já possuíam ninhegos na 

B 

A B 
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mesma idade dos enxertados, resultando na criação dos ninhegos com êxito. Esta 

última alternativa responderia se o problema de eclosão esta relacionado ao processo 

de incubação ou aos próprios embriões, já que não se sabe se possuem, por exemplo, 

má formação. 

As médias de ovos embrionados por ninhada e de eclosões pelo número total 

de ninhadas para cada ano estudado separadamente estão representadas na Tabela 3. 

Através da observação contínua das cavidades entre os meses de março e julho na 

área de estudo registrou-se o voo dos ninhegos de seus ninhos. Até três ninhegos 

foram observados voando de um único ninho, conforme apresentado na Figura 20. 

Em todas as temporadas reprodutivas houve registro de vôo de em média um filhote 

dos ninhos amostrados, e nas três últimas temporadas o número de ninhos dos quais 

voaram dois ninhegos, aumentou gradativamente. Contudo, o vôo de três ninhegos 

por ninho ocorreu apenas em tr2 e tr3 para a mesma cavidade (ninho 13), não se 

repetindo em tr4, devido ao abandono do terceiro filhote no ninho. 
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Figura 20: Número de ninhadas com 0, 1, 2 e 3 ninhegos que voaram nos 

anos de 2008 a 2011. 

 

A probabilidade de mortalidade encontrada para os ninhegos que eclodiram foi 

de 22%, nos quatro anos de estudo, conforme descrito na Tabela 4. Ressalta-se que 

não foi registrada a predação nesta fase (ver item 2.3.6), sendo que, a maior parte das 

carcaças dos ninhegos recém eclodidos, foi reconhecida já fragmentada (Figura 21). 

Este valor reflete-se na média de ninhegos produzidos a cada ano (considerando-se 

todos os ninhos) e representam a taxa de produtividade, já descritas no item 2.3.4. A 

Tabela 4 mostra também as médias de ninhegos produzidos em todos os ninhos 
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amostrados em cada ano. 

A proporção de eclosões e vôo de ninhegos nos ninhos está representada na 

Figura 22. Em 33,33% (n=14) dos ninhos eclodiram dois ninhegos, sendo que um ou 

três ninhegos eclodem em 23,81% (n=10) dos ninhos. Da mesma forma a 

porcentagem de ninhos em que voam dois ninhegos é maior (42,86%) (n=18), seguida 

de apenas um filhote em 26,19% (n=11) dos ninhos, e três ninhegos em 4,76% (n=2) 

dos ninhos, nos quatro anos amostrados. Portanto, dos ninhegos gerados após a 

eclosão, 77,94% (n= 53) alçaram vôo de seus ninhos, o que representa que apenas 

61,63% das oviposturas embrionados geraram ninhegos que sobreviveram.  

 O registro de três ninhegos em ninhos de arara-azul-de-lear já havia sido 

relatado por Hart (1992), com base em observação externa das cavidades 

reprodutivas, na mesma área de estudo, assim como para todas as espécies do gênero 

Ara que já tiveram sua biologia reprodutiva descrita (Lanning 1991, Bianchi 1998, 

Vaugahn 2003, Guedes 2003, Brightsmith 2006, Trauco 2007). Já para 

Anodorhynchus hyacintinus, os registros feitos por Guedes 2009 em dez anos de 

estudo mostram que não há incidência de mais que dois ninhegos no mesmo ninho e, 

portanto, é presumível que os pais não sejam capazes de cuidar de mais que dois 

ninhegos por temporada reprodutiva. Com base nestes dados, verifica-se que existe a 

possibilidade de incrementar a taxa reprodutiva da arara-azul-de-lear na área de 

estudo, caso necessário, com base em estratégias de manejo de ninhos. 

 
Figura 21: Carcaça de filhote recém nascido encontrada no momento da 
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segunda vistoria do ninho 23 em tr4 2011. 
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Figura 22: Número de ninhadas com 0, 1, 2 e 3 ninhegos que voaram nos 

anos de 2008 a 2011. 

 

2.3.5 Sucesso Reprodutivo – Protocolo Mayfield 

 

 Para o cálculo do sucesso reprodutivo foi utilizado o Protocolo de Mayfield 

(1975), conforme sugerido por Marini et al. in Von Mater et al. (2011). Este método 

trata ninhos em termos de probabilidades de mortalidade e de sobrevivência e 

considera três passos no período de nidificação: (1) sobrevivência durante a 

incubação, (2) eclosão dos ovos (que é pontual) (3) sobrevivência durante o 

desenvolvimento do ninhego.  

 O principal fator considerado é o esforço de amostragem, ou seja, o número de 

visitas realizadas em cada ninho. O número de perdas (de ovos ou ninhegos) 

observadas depende do número de ninhos da amostra e da quantidade de tempo que 

cada ninho esteve sob observação – ou seja, a exposição (Mayfield, 1975). A unidade 

utilizada pelo método em questão para medir a exposição é o ninho-dia (um ninho por 

um dia). Por exemplo, dois ninhos sob observação por um período de seis dias 

representam uma exposição observada de 12 ninhos-dia; que é equivalente à três 

ninhos observados por quatro dias, ou um ninho observado por 12 dias. 

 Ao se dividir o número total de perdas pelo número de ninhos-dia obtém-se as 

taxas (probabilidades) de mortalidade e de sobrevivência para qualquer período. A 

probabilidade de mortalidade encontrada, para um ninho-dia, é então utilizada para se 
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calcular a probabilidade total de mortalidade do ninho ao longo do desenvolvimento 

do filhote, multiplicando-a por ela mesma pelo número de dias de duração do 

desenvolvimento. O mesmo vale para a taxa de sobrevivência (Mayfield, 1975). 

 Segundo Mayfield (1975), na estimativa do sucesso dos ninhos – definido 

como a sobrevivência de qualquer conteúdo (ovos ou ninhegos) do ninho – deve-se 

ignorar perdas parciais ao longo dos estágios dos ninhos (perda de parte, mas não de 

todos os ovos no estágio de incubação, ou ninhegos no estágio de desenvolvimento), 

utilizando então apenas aqueles ninhos que tiveram perda total de seu conteúdo para 

se calcular a taxa de mortalidade.  

 Assim, combinando-se a probabilidade de sobrevivência (inversa à 

probabilidade de mortalidade) dos períodos de incubação e de desenvolvimento, 

obtém-se a probabilidade de sobrevivência (sucesso) do ninho. Vale lembrar que o 

sucesso do ninho é em geral maior do que o sucesso de ovos, já que alguns ovos não 

eclodem e alguns ovos e ninhegos são perdidos em ninhos cujo restante do conteúdo 

permanece intacto. 

 No caso das araras-azuis-de-lear, a longa duração do período reprodutivo, com 

cerca de 16-20 semanas, e as dificuldades de acesso aos ninhos, tornam inviável o 

monitoramento dos mesmos dia-a-dia e a análise em termos de ninhos-dia. Logo, 

optou-se por utilizar a unidade temporal de semanas ao invés de dias para os estágios 

de incubação (ou desenvolvimento embrionário) e de desenvolvimento neonatal, com, 

respectivamente, 4 e 12-15 semanas. Desta maneira foi possível estimar as taxas de 

mortalidade e sobrevivência por semanas em termos de ninhos-semanas, ao invés de 

ninhos-dias. 

 Segundo Mayfield (1975) nos ninhos onde não há registros pontuais da 

postura ou eclosão, ou seja, onde o início ou o fim da incubação são desconhecidos, a 

idade da progenia pode ser estimada com base na avaliação dos ovos e ninhegos. 

Assim, neste trabalho, para se estimar a semana de incubação em que o ovo se 

encontrava, utilizou-se a ferramenta da ovoscopia segundo Harvey (1990) e para os 

ninhegos estimou-se a semana de desenvolvimento com base no tamanho 

(comprimento total) e o padrão de plumagem, até a sexta semana de vida com 

segurança, conforme descrito no item 2.3.6. 

 Nos ninhos 7, 8, 36, 37, 38, onde o início do desenvolvimento era 

desconhecido e a primeira vistoria do ninho ocorreu quando os ninhegos já possuíam 

plumagem completa, estimou-se a idade dos ninhegos com base na data de voo, 
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considerando-se o tempo máximo de desenvolvimento observado para arara-azul-de-

lear, de 15 semanas. Mas, mediante a pouca confiabilidade deste dado, optou-se em 

desconsiderar estes ninhos da análise. Do total das 42 ninhadas registradas em quatro 

anos de coleta de dados, foram utilizados nesta análise, portanto, 37 ninhos (Tabela 

5). 

 

 Sobrevivência na incubação: 

 Durante a incubação oito ninhos foram perdidos, ou seja, em oito ninhos o 

número de ovos eclodidos foi igual a zero. São eles o ninho 1, que falhou em todas as 

tentativas de incubação, o ninho 6 (em tr3), e o ninho 34 (em tr4), que teve seu único 

ovo predado. A exposição na incubação foi de 148 ninhos-semanas resultado da 

somatória dos valores de cada ninho-semana na incubação.  

 Estes valores possibilitam por sua vez calcular a probabilidade de mortalidade 

dos ninhos por semana no processo de incubação. Dividindo-se o número de ninhos 

perdidos na incubação pelo tempo de exposição na incubação (8/148), têm-se 0,054, 

ou 5%. De probabilidade de mortalidade na fase de incubação. Por sua vez, a 

probabilidade de sobrevivência dos ninhos por semana foi de 0,945, ou 94%, seguindo 

a fórmula: 1 - probabilidade mortalidade (1-8/148). Assim, a probabilidade de sucesso 

do ninho antes da eclosão, probabilidade de sobrevivência do ninho por semana 

(0,945) elevada pelo tempo de incubação (4 semanas), resulta em 0,800, ou 80%. 

 

 Sobrevivência no desenvolvimento: 

 Durante o desenvolvimento neonatal três ninhos foram perdidos, ou seja, em 

três ninhos houve morte de todos os ninhegos. São eles: ninho 14, que teve dois 

ninhegos predados em tr2; ninho 23, que foi ocupado por abelhas (Apis); e ninho 27. 

Estes dois últimos tiveram a semana de óbito estimada, segundo Mayfield (1975), que 

permite dividir o intervalo de tempo entre uma visita e outra. A exposição no 

desenvolvimento foi de 371,5 ninhos-semana, resultado da soma dos valores de 

ninho-semana no desenvolvimento. Divide-se o número de ninhos perdidos no 

desenvolvimento pela exposição no desenvolvimento (3/371,5) e tem-se que a 

probabilidade de mortalidade/perda dos ninhos por semana foi de 0,0081, ou seja, 1%. 

Portanto, a probabilidade de sobrevivência por semana, no desenvolvimento é igual a 

0,99, ou 99% (1- 3/371,5). 

 Para se calcular a probabilidade de sucesso do ninho na fase de 
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desenvolvimento do filhote utilizou-se a probabilidade de sobrevivência do ninho por 

semana (0,99) elevada pelo tempo de desenvolvimento, que no caso da arara-azul-de-

lear variou entre 12 e 15 semanas. Considerando-se o maior tempo de exposição do 

ninho (15 semanas), a probabilidade de sobrevivência do ninho após a eclosão foi de 

88%. Contudo, se consideramos o menor tempo de desenvolvimento registrado para 

os ninhegos de arara-azul-de-lear, 12 semanas, temos uma maior probabilidade de 

sobrevivência, 91%. 

 

Sucesso reprodutivo: 

 Para calcular a probabilidade do sucesso reprodutivo, deve-se multiplicar o 

sucesso do ninho antes da eclosão (0,80) pelo sucesso do ninho após a eclosão (0,885 

para 15 semanas), resultando em 0,70, ou 70%. Utilizando-se uma menor estimativa 

para desenvolvimento neonatal, 12 semanas, tem-se que o sucesso reprodutivo de 

73%, em 37 ninhadas analisadas em 4 anos. 

 As análises aqui descritas foram repetidas por sua vez em cada temporada 

reprodutiva (2008 a 2011), a fim de se estimar a probabilidade de sucesso reprodutivo 

em cada ano estudado. Para tanto, utilizou-se dos mesmos ninhos, totalizando três 

ninhos na tr1 (2008), 10 ninhos na tr2 (2009), 13 ninhos na tr3 (2010) e 11 ninhos na 

tr4 (2001) conforme a Tabela 6 e Figura 23. 
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 Figura 23: Sucesso na incubação, Sucesso no desenvolvimento e Sucesso 

reprodutivo de arara-azul-de-lear, considerando 12 e 15 semanas no desenvolvimento 

neonatal, entre os anos de 2008 e 2011. 
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