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 O sucesso reprodutivo foi de 0,70 em tr1, considerando 70% de sucesso na 

incubação e 100% de sucesso no desenvolvimento. Em tr2, o sucesso reprodutivo foi 

de 0,80 independente do tempo de desenvolvimento do filhote (a maioria levou entre 

14 e 15 semanas para deixar o ninho) considerando que o sucesso na incubação 90% e 

o sucesso de desenvolvimento foi de 89%. Em tr3, o sucesso reprodutivo caiu para 

0,78, apesar de ter sido registrado 100% no sucesso de desenvolvimento e 78% no 

sucesso de incubação. Em tr4 o sucesso reprodutivo voltou a cair apresentando a taxa 

mais baixa (0,52), mediante a 75% de sucesso de incubação e 69% de sucesso de 

desenvolvimento em 15 semanas. 

 Nos resultados apresentados para o sucesso reprodutivo, somando-se todos os 

ninhos, observa-se que o tempo de desenvolvimento dos ninhegos após a eclosão pode 

influenciar diretamente na probabilidade de sucesso reprodutivo.  

 Diversos estudos (Ricklefs 1969, Oniki 1979, Martin 1993) apontaram que 

dois fatores que interferem diretamente no sucesso reprodutivo são a seleção de sítio 

de nidificação e a predação sobre os ninhos.  

 A predação de ninhos é apontada por diversos estudos como a causa principal 

da perda de ninhos de aves (Martin, et al. 1993, Duca & Marini, 2001, Pizo et al 

2008) e para psitacídeos deve-se ainda considerar a perturbação humana (e.g. apanha 

de ninhegos para comércio ilegal; Martinez et al. 2008).  

 Pesquisas relacionadas à predação de araras azuis (Anodorhynchus 

hyacinthinus) evidenciam a predação como uma das principais causas da mortalidade 

de ninhegos nos ninhos (Guedes 1993, Antas et al. 2010). Mas neste trabalho nenhum 

dos fatores acima citados pareceu ser relevante, conforme as causas de mortalidade de 

ninhegos de arara-azul-de-lear, discutidas no item 2.3.6. 

Em comparação aos resultados encontrados por Bianchi (1998) que, para Ara 

ararauna estimou o sucesso reprodutivo em 0.69 (69%) para uma estação reprodutiva 

utilizando-se o protocolo Mayfield, observa-se que o sucesso estimado para arara-

azul-de-lear está acima do observado para outras espécies, com exceção de tr 4, 

conforme apresentado na Figura 23. 

 Deve-se ter cautela ao comparar o sucesso reprodutivo da arara-azul-de-lear 

estimado nesta análise aos estudos desenvolvidos com a congênere Anodorhynchus 

hyacinthinus, no Pantanal Sul, por Guedes (2009), devido aos diferentes métodos de 

análise utilizados. Mas, vale ressaltar que para A. hyacinthinus, Guedes (2009), 
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descreve um sucesso reprodutivo de 70% e 73% em 10 anos, enquanto que o sucesso 

reprodutivo de arara-azul-de-lear variou de 52% a 80% em 4 anos de estudo. 

 

2.3.6 Desenvolvimento ontogenético e possíveis causas de mortalidade dos 

ninhegos 

 

Desenvolvimento ontogenético 

 

Dos 68 ninhegos monitorados, 22 tiveram o desenvolvimento das suas 

plumagens analisados com base na data de eclosão. Outros três foram analisados, 

embora suas idades tenham sido estimadas de acordo com os padrões descritos por 

Jensen (2007), Traugo (2007), Antas et al. (2010) e Guedes (2009). Devido a 

dificuldade de acesso aos ninhos, eventuais óbitos no decorrer do desenvolvimento, e 

dificuldade de captura em fase pré-voo, não foi possível padronizar a repetição da 

coleta de dados de cada um dos filhotes durante o seu desenvolvimento. Este fato 

impossibilitou a estimativa do padrão de desenvolvimento com base em morfometria. 

Desta forma, serão apresentadas aqui apenas descrições morfológicas das distintas 

fases do desenvolvimento da plumagem, eventualmente complementadas por dados 

morfométricos. A idade dos ninhegos foi estimada em semanas e, assim, dadas as 

supracitadas limitações referentes à coleta de dados, foram determinadas sete fases de 

desenvolvimento conforme descrito a seguir: 

 

1ª fase: caracterizada pelos filhotes recém-eclodidos até o momento anterior a 

aquisição da plumagem cinza, fase esta determinada entre a eclosão até 

aproximadamente uma semana de vida. Os filhotes nascem com 10,5 cm de 

comprimento total em média, e apresentam os olhos fechados e ouvidos externos não 

oclusos por membrana (diferentemente do reportado por Guedes [2006] para a 

congênere A. hyacinthinus), e a coloração do tegumento é rósea, como também a 

ranfoteca e a podoteca. Com relação a plumagem, os filhotes apresentavam nesóptilas 

brancas na cabeça a partir da região posterior às órbitas, tanto na sua porção dorsal 

quanto lateral, próxima à abertura do ouvido externo. O pescoço e o papo são nus, e o 

dorso e a região do uropígio são densamente cobertos de nesóptilas brancas. Peito e 

ventre nus, com a região lateral com uma fileira de nesóptilas também brancas, bem 

como a região crural. Ainda não se observa um padrão completamente coincidente 
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com as pterílias. Verifica-se, ainda, a presença do “dente do ovo”, além de um vultoso 

intumescimento da comissura e base da maxila e mandíbula. 

 

 
Figura 24: Ninhegos de arara-azul-de-lear recém eclodidos. a) ausência de 

nesóptilas entre as órbitas; b) dente do ovo evidente; c) maior parte do corpo coberta 

por nesóptilas brancas. 

 

2ª fase: marcada pelo desaparecimento gradual das nesóptilas brancas e pelo 

aparecimento dos folículos das plumas ainda embebidos na derme. Esta fase dura de 

duas a três semanas, e neste intervalo de tempo as plumas começam a emergir, 

possuindo a cor cinza-escura. Nesta fase as plumas distribuem-se de acordo com os 

tratos das Pteryla capitalis, ventralis, alaris, crurale, scapulohumeralis e dorsalis. Os 

ninhegos possuem, em média 14 cm de comprimento total e o dente do ovo pode estar 

presente em alguns indivíduos, assim como o intumescimento da base do bico, que 

começa a apresentar uma coloração mais escura. Ao final desta fase os olhos estão 

semi-abertos. A maioria dos filhotes apresentou a cabeça nua nesta fase, o que pode 

não ser característico do desenvolvimento da plumagem, mas sim efeito de fatores 

extrínsecos como a presença de ectoparasitas ou abrasão. 

 

 
Figura 25: Ninhegos de arara-azul-de-lear entre 14 e 21 dias de vida. a) 

Ninhego com 14 dias de vida; b) início da abertura dos olhos; c) aparecimento dos 

canhões de penas cinza; d) 21 dias, perda do “dente do ovo” e escurecimento do bico. 

 

A C B 
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3ª fase: os ninhegos apresentam plumas de coloração cinza totalmente 

emersas. A terceira fase ocorre durante a quarta e a quinta semana do 

desenvolvimento do ninhego. Nesta fase notam-se os folículos das retrizes e das 

rêmiges secundárias, de coloração azul, sendo que as retrizes emergem antes das 

rêmiges. Os ninhegos apresentam em média 27,48 cm de comprimento total e os olhos 

estão completamente abertos.  

 

 
Figura 26: Ninhegos de arara-azul-de-lear com 30 dias de vida. a) 

aparecimento de canhões de retrizes; b) abertura completa dos olhos; c) aparecimento 

dos canhões de penas cinza. 

 

4ª fase: Os ninhegos na sexta e sétima semana de vida já apresentam as 

primeiras penas emergindo de forma conspícua na região da Pteryla capitalis e alaris. 

As penas da região cefálica possuem coloração distinta daquelas da região alar, sendo 

mais azuis-acinzentado. Primárias e retrizes se desenvolvem de maneira evidente. Não 

se observa de forma clara penas nos demais tratos das pterílias. O anel perioftálmico e 

a região nua da mandíbula já são evidentes, embora de coloração esbranquiçada. 

Observa-se o escurecimento da podoteca, enquanto a ranfoteca está completamente 

negra. Apresentam em média 38,16 cm de comprimento total. Ressalta-se que é nessa 

fase que se torna viável e seguro o anilhamento e o procedimento de microchipagem 

quando os ninhegos possuem a largura do tarsometatarso superior a 0,86 cm. 

 

 

A B C 
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Figura 27: Ninhegos de arara-azul-de-lear com 45 dias de vida. a) 

enegrecimento completo do bico; b) empenamento da região cefálica; c) partes nuas 

evidenciadas; d) ninhego anilhado com abertura dos canhões de penas das rêmiges. 

 

5ª fase: Entre a oitava e a décima semana de vida as penas cobrem 

completamente a região da Pteryla capitalis e alaris. Curiosamente, não se observa 

penas desenvolvidas nas Pteryla scapulohumeralis, ventralis e dorsalis, densamente 

cobertas por plumas. Os ninhegos possuem em média 45,26 cm de comprimento total 

e nota-se a regressão do intumescimento na região basal da mandíbula, permanecendo 

apenas na maxila. O bico é completamente negro e o anel perioftálmico e a região nua 

da mandíbula começam a adquirir uma coloração amarelo-enxofre. 

 

 
Figura 28: Ninhegos de arara-azul-de-lear com 60 dias de vida. a) e c) 

aceleração do empenamento; b) e d) corpo coberto por plumas cinza. 

 

6ª fase: Entre 11 e 12 semanas de vida os ninhegos estão completamente 

empenados, ficando apenas a região peitoral, garganta e parte do uropígio ainda 

desprovidas de penas, sendo estas as últimas zonas da pterilose a se desenvolver. 

Nesta fase, os filhotes apresentam em média 55,15 cm de comprimento total. 

 

 

A B C D 

A B C 
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Figura 29: Ninhegos de arara-azul-de-lear com cerca de 80 dias de vida. a) 

papo desprovido de penas; b) peito desprovido de penas; c) empenamento pode ser 

completo. 

 

7ª fase: Os filhotes apresentam-se nesta fase completamente emplumados com 

a coloração das penas semelhantes a do adulto, diferindo apenas na região da cabeça 

que é mais azul-acinzentada, ao passo que no adulto é azul-índigo. Os filhotes estão 

na 13a e 15a semana de vida, e ao final encontram-se aptos a deixar os ninhos. A 

maior parte dos filhotes registrados (20 dos 31 ninhegos que sobreviveram neste 

estudo) levou cerca de 14 ou 15 semanas (~105 dias), enquanto outros oito indivíduos 

levaram 13 semanas e mais 3 indivíduos levaram apenas 12 semanas para voar de 

seus respectivos ninhos (ver Tabela 5, matriz de dados referente ao protocolo 

Mayfield).  

 

 
Figura 30: Ninhegos de arara-azul-de-lear com cerca de 100 dias de vida. a) 

empenamento completo; b) cabeça do ninhego azul-acidentada; c) corpo do ninhego 

azul-acidentada. 

 

Os ninhegos aparecem na porta do ninho apenas quando estão completamente 

empenados. Na fase final de desenvolvimento onde se observou que são capazes de 

reconhecer a vocalização dos pais, como descrito para outras espécies de psitacídeos, 

Barros et al. (2001), podendo inclusive responder a vocalização de outros pares. Os 

ninhegos permanecem na porta do ninho (Figura 31) a espera do retorno dos pais que 

segundo Amaral et al. (2005), diminui a freqüência para duas visitas por dia.  

 

A B C 
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Figura 31: Ninhego aguardando os pais para se alimentar, na porta do ninho 

3, no sítio reprodutivo I (Foto: Dejan Stajonovic). 

 

A região nua adjacente à mandíbula torna-se amarela mais viva a partir deste 

momento, sugerindo que tanto o próprio desenvolvimento da ave quanto uma possível 

maior insolação desta região possam influenciar na intensidade da coloração desta 

parte nua. Brandt & Machado (1990) relatam a permanência da coloração mais clara 

da região nua ao redor da mandíbula até aproximadamente o oitavo mês de vida, com 

base em registros de juvenis em áreas de alimentação. O estudo de sobrevivência pós-

vôo pode responder mais precisamente a esta questão. 

 

 
Figura 32: Adulto (à frente) e ninhego (ao fundo), claramente visível a 

diferença na coloração das membranas perioftalmica e juxta-mandibular (Foto: Ciro 

Albano). 

 

Possíveis causas de mortalidade dos ninhegos 

 

A arara-azul-de-lear apresentou um período de desenvolvimento “longo”, 

similar a média de tempo de outras espécies de araras. Guedes (2009), para 
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Anodorhynchus hyacinthinus, descreve 107 dias para que os filhotes deixem os 

ninhos. Mayfield, 1965 afirma que quanto mais tempo a ave permanece em seu ninho, 

maior é sua exposição à predação e consequentemente maior é o insucesso 

reprodutivo. 

Para arara-azul-de-lear, a predação não foi um fator representativo, já que não 

foi claramente documentado. Em apenas dois casos foram localizados fragmentos de 

ninhegos fora dos ninhos e em outros dois casos registrou-se a predação de ovos 

(Figura 33). No entanto não há evidencias da presença do predador nestes casos. 

 

Figura 33: a) Penas em processo de crescimentos encontradas próximo ao 

ninho 14, em tr2, quando ninhego não foi encontrado no ninho; b) ovo predado no 

ninho 34, em tr4. c) ovo predado no ninho 31 e filhote em posição de defesa. 

 

Antas et al. (2010) e Guedes (2009) evidenciam que a maior causa de perda de 

ninhadas está relacionada a predação. No entanto ambos relatam a dificuldade de 

delatar os predadores, já que na maioria dos registros não há flagrante.  No entanto, 

Antas et al. (2010) suspeita que parte dos potenciais predadores de ninhos sejam aves, 

como tucanos, gaviões e gralhas, no caso de Anodorhynchus hyacinthinus.  

A ocupação das cavidades ativas por abelhas Apis também é um fator 

preocupante. As abelhas africanas na área de estudo tiveram origem em 1962 (José 

Cardoso com. pess.), com o objetivo de se explorar comercialmente o mel produzido 

em caixas. No entanto, muitas abelhas fugitivas formaram colmeias nas inúmeras 

fissuras e cavidades existentes nos diversos paredões de arenito, o que levou esta 

atividade a se caracterizar como extrativismo na região. 

 Ocorre que, em outros dois ninhos (eg. 23 e 32 – ver Tabela 1 do Capítulo 1), 

onde houve atividade reprodutiva em tr2 e tr3, as abelhas ocuparam a porta da 

cavidade, impedindo o uso para nidificação pelas araras em tr4.  

No ninho 23 foi acessado pela primeira vez em tr1, e uma parte da cavidade 

foi aberta através da remoção manual da colmeia. Em tr2, as araras nidificaram e 

A B C 
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obtiveram sucesso reprodutivo, gerando um ninhego. No início de tr3, verificou-se 

que ainda havia um fragmento de colméia, indicando que esta poderia ser re-ocupada, 

já que observou-se uma pequena movimentação de abelhas. Novamente mais uma 

parte da colmeia abandonada foi removida e descobriu-se que a colméia ocupava um 

túnel com mais de 5,30 m de profundidade. Na tr3 verificou-se o sucesso reprodutivo 

nesta cavidade e as araras utilizaram toda sua extensão, gerando dois filhotes. Em tr4, 

verificou-se que as abelhas reabitaram o local, reconstituindo uma pequena colméia 

em parte da cavidade. Por conseqüência, nesta temporada reprodutiva as araras 

abandonaram dois ovos não embrionados e um filhote recém nascido no ninho que 

veio a óbito. 

 

 
Figura 34: a) Colméia inabitada removida em tr1, dentro da cavidade 

reprodutiva 23; b) Dois ovos não embrionados e ninhego gerado em tr2, na mesma 

cavidade; c) Doi ovos não embrionados e ninhego que morreu após abandono do 

ninho em tr4. 

O mesmo procedimento foi realizado no ninho 32. O ninho, com atividade 

reprodutiva observada em tr3 produziu três filhotes, não capturados. Em tr4, quando 

se decidiu ancorar a cavidade para estudá-la verificou-se que a mesma estava 

obstruída por uma colmeia de abelhas. Sendo assim, neste ninho não houve tentativa 

de nidificação pelas araras em tr4. 

Outra causa de mortalidade diagnosicada foi à queda de filhotes do ninho, 

antes do término do desenvolvimento. A cavidade ativa (ninho 3) possuía um ponto 

escorregadio na sua entrada, que foi reformada com cimento e arenito. Após a reforma 

da entrada da cavidade, as araras voltaram a utilizá-la e não houve quedas de 

ninhegos, resultando no sucesso reprodutivo em tr2, tr3 e tr4. 

 

A B C 
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Figura 35: a) Ninhego que veio a óbito com aproximadamente 80 dias de vida 

ao cair do ninho e encontrado morto em tr1; b) Reforma da porta do ninho, com 

cimento e arenito; c) Casal de araras reutilizando a cavidade reprodutiva reformada 

em tr2. 

 

Das 42 ninhadas estudadas 22 que possuíam mais que um filhote no ninho, 

foram monitoradas para diagnóstico de assincronia ou sincronia na eclosão e no 

desenvolvimento dos ninhegos.  

A assincronia ocorre quando há incubação dos ovos mediante ovipostura 

incompleta. Lanning & Shifflet (1983) observaram que, para os psitacidae é comum a 

incubação do primeiro ovo antes que a ovipostura de todos os ovos seja feita na 

ninhada e esse comportamento potencializa a eclosão dos ovos, já que diminui a 

exposição do ovo sem que haja proteção por parte dos pais. 

Observou-se assincronia no desenvolvimento dos ninhegos em 19 ninhadas. 

Sendo que a assincronia na eclosão seguida do óbito do terceiro filhote ocorreu em 

cinco delas (Figura 36). Em apenas três ninhadas observou-se a presença de sincronia 

no desenvolvimento dos ninhegos e em nenhuma ninhada com dois filhotes observou-

se assincronia seguida de óbito (Figura 37). Em três ninhadas registrou-se a 

sobrevivência do terceiro filhote (Figura 38), sendo que em uma delas os ninhegos 

morreram por terem caído do ninho. Não estando a morte relacionada à assincronia 

neste caso em específico. 
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Figura 36: a) Três ninhegos assincrônicos. Terceiro filhote recém eclodido; b) 

Dois ninhegos assincrônico efragmento de carcaça do terceiro filhote. 

 

 

 
Figura 37: a) Dois ninhegos com eclosão assincrônica, com quatro e dois dias 

de vida; b) Dois ninhegos com eclosão assincrônica, com 25 e 20 dias de vida; c) Dois 

ninhegos com desenvolvimento assincrônico. 

 

 
Figura 38: Três ninhegos de arara-azu-de-lear do ninho 13, sítio reprodutivo 

II, que sobreviveram e voaram ao término do desenvolvimento neonatal. 
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Observa-se que a arara-azul-de-lear, possui capacidade de criar de dois a três 

filhotes por ninhada, não sendo a assincronia o principal fator limitante para o sucesso 

de dois filhotes como ocorre com Anodorhynchus hyacinthinus (Guedes 2009, Antas 

et al. 2010). Antas et al. (2010) reforça ainda que a sobrevivência de um segundo 

filhote no ninho é rara para a congênere e que a perda do filhote mais novo está 

provavelmente ligada a oferta de alimento gerenciada pelos pais, já que registrou 

perda dos segundo ninhego após a fase crítica de desenvolvimento.  

Oniki (1979), no entanto, cita que o tamanho da cavidade pode limitar o 

tamanho da ninhada. Para Anodorhynchus leari, as observações feitas na estação 

Biológica de Canudos, mostram que o tamanho da cavidade não é um fator limitante 

para a oferta de alimento aos ninhegos e que a assincronia de eclosão não limita a 

criação de mais que um filhote por ninhada.  

 

2.3.7 Marcação e coleta de material biológico: perpectivas futuras 

 

   Todos os ninhegos capturados no primeiro e terceiro semestre tiveram material 

biológico coletados. As amostras de sangue serão destinadas a análises genéticas para 

estudos futuros de genética da população, assim como Miyaki et al. (1995), Caparroz 

et al, (2006), Presti (2006) realizaram para outros psitacídeos ameaçados.  

O material foi coletado com seringas de 1ml e agulhas de 8mmx0,3mm, em 

ninhegos empenados, ou com tubos micro-capilares quando os ninhegos ainda não 

possuíam penas, através de uma punção na veia braquial em quantidades a cerca de 

1% da massa corpórea do ninhego conforme recomendado por Sheldon et al. (2008) 

(Figura 39 a e b). O sangue, armazenado em ependorfs com álcool etílico, foi 

depositado na seção de aves do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e 

hoje totalizam 68 amostras. Contraponto ao descrito por Brown & Brown (2009), a 

mortalidade dos ninhegos nos ninhos não foi relacionada à coleta de sangue, conforme 

descrito no item 2.3.6. 
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Figura 39: a) Coleta de material genético (sangue) do ninhegos já empenados 

no momento da recaptura, com seringa de 1ml. b) Coleta de material genético 

(sangue) do ninhegos ainda sem penas, usando o tubo microcapilar. 

 

 Pretende-se com este material responder perguntas complementares a biologia 

reprodutiva da arara-azul-de-lear, tais como, testar a fidelidade de utilização de ninhos 

pelos casais de araras, ou seja, se o mesmo casal gera ninhegos no mesmo ninho ano a 

ano, através da análise do grau de parentesco entre ninhegos do mesmo ninho em anos 

consecutivos; testar a presença ou ausência de atividade extra-par; e verificar a 

proporção de macho e fêmea nascidos anualmente na população estudada (Miyaki et 

al. 1995, Caparroz et al., 2001, Miyaki & Alves 2006, Vieira et al. 2009, Preste 

2011).  Para efetuar esta pesquisa é necessária uma maior repetição de amostras de 

sangue dos ninhegos nos ninhos estudados e utilizar os padrões obtidos através de 

amostras de araras (procedentes de apreensão), que vivem em cativeiro, já estudados 

por Prestes (2006).    

 Entre os anos de 2008 e 2011, 50 ninhegos foram marcados conforme listado 

na Tabela 7. O procedimento aplicado para o anilhamento das araras-azuis-de-Lear 

foram com base em Marion & Shamis (1977), Gaunt et al. (1997), IBAMA (2004), e 

pretendem subsidiar futuras pesquisas de monitoramento do deslocamento de 

ninhegos pós-voo (Figura 40 a e b). Através deste trabalho já foram registrados seis 

ninhegos nos sítios reprodutivos acompanhando os pais com cerca de oito meses de 

vida e ainda visualizamos um indivíduo anilhado em uma remota área de alimentação 

no município de Canudos. Este procedimento poderá ainda, em médio prazo, 

responder perguntas sobre o, o tempo de maturidade sexual das aves, com base no 

avistamento de ninhegos anilhados explorando cavidades reprodutivas, auxiliando 

assim as análises de viabilidade populacional (Campos et al 2011 no prelo). 
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   Nos últimos anos, 74 araras-azuis-de-Lear foram confiscadas através de ações 

de fiscalizações em redes de trafico de animais silvestres (Barros com pess.). Hoje, 

estas aves fazem parte do Programa para recuperação da arara-azul-de-lear em 

cativeiro, coordenado pelo IBAMA e estão depositas em zoológicos e mantenedores 

de fauna, fora e dentro do Brasil para fins de reprodução em cativeiro (e.g Fundacion 

Loro Parque) e educação ambiental (eg. Rio Zoo). Mas, provavelmente o número de 

aves confiscadas não reflete a realidade do número de aves capturadas ilegalmente na 

natureza segundo o IBAMA, 2006. 

   Portanto a marcação das aves com microchip na natureza foi prioritariamente 

recomendada pelo Plano de Manejo da arara-azul-de-lear (IBAMA, 2006), de forma 

que as aves confiscadas provenientes do tráfico possa ser imediatamente identificadas. 

 

 
Figura 40: a) Assistente de campo anilhando o ninhego de arara-azul-de-lear; 

b) Ninhego anilhado, com anilhas abertas de aço-inox 13 mm. 

 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como o registro de cavidades-ativas, o número de ninhos acessados ampliou 

ano a ano. Considera-se que houve beneficiamento do esforço amostral devido ao 

ganho de experiência da equipe na atividade de rapel. Mas nos paredões observou-se 

também um aumento contínuo do processo de ocupação de cavidades. Em tr1 no sítio 

reprodutivo 1 foram registrados apenas três casais de araras e no mesmo sítio em tr4 

registrou-se oito casais em cavidades-ativas, que foram confirmadas como ninhos 

durante o monitoramento.  

B A 
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A observação dos sítios reprodutivos rendeu registros comportamentais 

relevantes para a arara-azul-de-lear, no que diz respeito ao diagnóstico de ninhos, já 

que em 100% das cavidades-ativas selecionadas para monitoramento interno 

registrou-se a efetiva atividade reprodutiva com registro de ovipostura, o que 

confirma a eficácia do método de coleta de dados comportamentais. Finalmente, este 

resultado nos permite sugerir que as 38 cavidades encontradas na reserva até 2011 são 

ninhos de fato, independente de seu sucesso reprodutivo. 

   O sucesso reprodutivo é um dos parâmetros mais usados para medir o 

crescimento populacional. Parâmetros reprodutivos e produtividade da população 

constituem informações especialmente relevantes para as espécies ameaçadas (Sanz & 

Rodríguez-Ferraro 2003). Somente com o conhecimento dos parâmetros reprodutivos 

será possível estimar e predizer, com precisão o potencial máximo do crescimento de 

uma população.  

   Quando comparada a outras araras, as araras-azuis-de-lear apresentaram um 

sucesso reprodutivo similar. Mas entende-se que poderiam ainda apresentar um menor 

índice de mortalidade pós-eclosão. Para tanto, sugere-se que sejam desenvolvidas 

pesquisas com foco em intervenções nos ninhos (e.g. manejo de ovos e ninhegos). 

Mas, para se investir esforços de incremento da produtividade de arara-azul-de-lear, é 

necessário desenvolver previamente pesquisas que tratem da capacidade de suporte do 

ambiente e paralelamente pesquisas que tratem da sobrevivência dos ninhegos 

nascidos pós-voo. 

Conclui-se que existe uma refinada dependência da arara-azul-de-lear às 

variações ambientais, mas para se obter informações mais precisas, são necessários 

monitoramentos de longo prazo para avaliar a importância relativa dos fatores 

extrínsecos e intrínsecos na dinâmica populacional (Guedes, 2009), com o objetivo de 

entender o agudo aumento populacional observado nas últimas três décadas. Este 

expressivo crescimento da população deve ser creditado ao aumento da vigilância e 

acompanhamento dos ninhos, mas também não deve ser descartada a existência de 

outras áreas de ocorrência cujo dormitório ou área de nidificação sejam ainda 

desconhecidos. 

Os dados sugerem que a manipulação dos ovos e ninhegos não altera o sucesso 

reprodutivo das aves que, após um período de habituação, passam a tolerar bem a 

presença do pesquisador nos ninhos. Outro fato relevante é que a presença do 

pesquisador durante o período reprodutivo de alguma maneira inibe a captura ilegal 
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dos ninhegos, constatado através do acompanhamento de todos os ninhegos ao longo 

do período reprodutivo. 
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Tabelas do CAPÍTULO 2 

 

Tabela 1. Amostragens realizadas nas cavidades ativas (ninhos) de arara-azul-

de-lear, entre os anos de 2008 e 2011, quantidades de oviposturas realizadas, 

quantidade de ovos embrionados e não embrionados. Número de eclosões registradas 

e número de ninhegos que voaram em cada ninho estudado.  

 

ninhadas anual inferteis férteis
1 1 2008 (1) ninho 1 3 0 3 0 0
2 2 2008 (1) ninho 3 0 3 3 3 1
3 3 2008 (1) ninho 12 0 3 3 3 1
4 1 2009 (2) ninho 1 1 2 3 0 0
5 2 2009 (2) ninho 2 1 1 2 1 1
6 3 2009 (2) ninho 3 1 2 3 2 2
7 4 2009 (2) ninho 12 1 2 3 2 2

8 5 2009 (2) ninho 13 0 3 3 3 3
9 6 2009 (2) ninho 14 0 2 2 2 0

10 7 2009 (2) ninho 23 2 1 3 1 1
11 8 2009 (2) ninho 24 1 1 2 1 1
12 9 2009 (2) ninho 25 0 3 3 3 2
13 10 2009 (2) ninho 27 0 2 2 2 2
14 1 2010 (3) ninho 1 0 3 3 0 0
15 2 2010 (3) ninho 1 1 3 4 0 0
16 3 2010 (3) ninho 2 0 3 3 3 2
17 4 2010 (3) ninho 3 0 3 3 3 2
18 5 2010 (3) ninho 6 1 1 2 0 0
19 6 2010 (3) ninho 12 0 3 3 2 2
20 7 2010 (3) ninho 13 0 3 3 3 3
21 8 2010 (3) ninho 14 2 1 3 1 1
22 9 2010 (3) ninho 23 0 2 2 2 2
23 10 2010 (3) ninho 24 0 2 2 2 2
24 11 2010 (3) ninho 25 1 2 3 1 1
25 12 2010 (3) ninho 27 1 2 3 2 2
26 13 2010 (3) ninho 31 1 1 2 1 1
27 1 2011 (4) ninho 1 0 3 3 0 0
28 2 2011 (4) ninho 1 0 2 2 0 0
29 3 2011 (4) ninho 2 0 2 2 1 1
30 4 2011 (4) ninho 3 0 2 2 2 2

não ocupado 5 2011 (4) 6 0 0 0 0 0
31 6 2011 (4) ninho 7 1 1 2 1 1
32 7 2011 (4) ninho 8 0 2 2 2 2
33 8 2011 (4) ninho12 0 3 3 2 2
34 9 2011 (4) ninho 13 0 3 3 3 2
35 10 2011 (4) ninho 14 0 2 2 2 2

36 11 2011 (4) ninho 23 2 1 3 1 0

37 12 2011 (4) ninho 24 0 3 3 3 2
não ocupado 13 2011 (4) 25 0 0 0 0 0

38 14 2011 (4) ninho 27 0 3 3 3 0

não ocupado 15 2011 (4) 31 0 0 0 0 0

39 16 2011 (4) ninho 34 1 0 1 0 0

40 17 2011 (4) ninho 36 1 1 2 1 1

41 18 2011 (4) ninho 37 1 2 3 2 2

42 19 2011 (4) ninho 38 1 2 3 2 2

total 24 86 110 68 53

Voaramtotal de 
oviposturas eclodiram

# ovosamostras
ano (tr) cavidade
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Tabela 2: Proporções com base nos valores totais de oviposturas, ovos 

embrionados, não embrionados, eclosões e registros de vôo de ninhegos de arara-azul-

de-lear entre os anos de 2008 e 2011 e  

ovos sem embrião 24 ovos inférteis por ovipostura 21,82%
ovos com embrião 86 ovos férteis por ovipostura 78,18%
total de oviposturas 110 eclosões por ovipostura 61,82%
ovos que eclodiram 68 eclosões por ovos férteis 79,07%

oviposturas que  eclodiram e geraram filhotes que 77,94%
ovos férteis que geraram filhotes que voaram 61,63%

53

# %

ninhegos que 
voaram  
 

 Tabela 3: Fertilidade e Eclosões de ovos de arara-azul-de-lear entre 2008 e 

2011. 

0 ovos 1 ovo 2 ovos 3 ovos
tr1 - 2008 9 6 2,00 3 1 0 0 2 6 2,00
tr2 - 2009 26 19 1,90 10 1 3 4 2 17 1,70
tr3 - 2010 36 29 2,23 13 3 3 4 3 20 1,54
tr4 - 2011 39 32 2,00 16 3 4 6 3 25 1,56

Total 110 86 2,05 42 19,05% 23,81% 33,33% 23,81% 68 1,62

Tr - ano # ovos
# ninhadas que eclodiram com:média 

ovos 
ferteis

# ovos 
férteis

#  
ninhadas # eclosões média de 

eclosões

 
 

Tabela 4: Mortalidade e Vôo de ninhegos nos ninhos de arara-azul-de-lear 

entre 2008 e 2011. 

0   
ninhego 1  ninhego 2 

ninhegos 3 ninhegos

tr1 - 2008 6 3 1 2 0 0 2 -66,67 0,67
tr2 - 2009 17 10 2 3 4 1 14 -17,65 1,40
tr3 - 2010 20 13 3 3 6 1 18 -10,00 1,38
tr4 - 2011 25 16 5 3 8 0 19 -24,00 1,19

Total 68 42 26,19% 26,19% 42,86% 4,76% 53 -22,06 1,26

# eclosões # ninhegos 
voaram % mortalidade

# ninhadas em que voaram:#  
ninhadas

média de 
filhotesTr - ano
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Tabela 5: Matriz de dados coletados, segundo o protocolo de Mayfield (1975), 42 ninhadas listadas, 37 ninhadas analisadas 

somando-se as temporadas reprodutivas 2008 a 2011. 

ano # ovos # ninhegos
referência amostra ovo-semana ninho-semana -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ninhego-semana ninho-semana

2008 ninho 1 1 12 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
tr1 ninho 3 2 12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 26 13

ninho 12 3 12 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22 14
2009 ninho 1 4 12 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0
tr2 ninho 2 5 8 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13

ninho 3 6 12 4 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 14
ninho 12 7 12 4 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 14
ninho 13 8 12 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 14
ninho 14 9 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 17 12
ninho 23 10 12 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15
ninho 24 11 8 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15
ninho 25 12 12 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 15
ninho 27 13 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 13

2010 ninho 1 14 12 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
tr3 ninho 1 15 16 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

ninho 2 16 12 4 3 3 3 3 3 3 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28,5 14
ninho 3 17 12 4 3 3 3 3 3 3 2 2,5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32,5 15
ninho 6 18 8 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0
ninho 12 19 12 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 14
ninho 13 20 12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 13
ninho 14 21 12 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14
ninho 23 22 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 14
ninho 24 23 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 12
ninho 25 24 12 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13
ninho 27 25 12 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 13
ninho 31 26 8 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13

2011 ninho 1 27 12 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tr4 ninho 1 28 16 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

ninho 2 29 7,5 4 2 2 2 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15
ninho 3 30 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 14

ninho 7** 31 2 2 4 desconsiderado
ninho 8** 32 2 2 4 desconsiderado
ninho12 33 12 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 14
ninho 13 34 11 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 38 14
ninho 14 35 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 12
ninho 23 36 12 4 3 3 3 3 1 1 0,5 0,5 0,5
ninho 24 37 12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 27,5 12
ninho 27 38 9 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 9 3
ninho 34 39 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0

ninho 36** 40 1 1 1 1 1 1 1 1 8 desconsiderado
ninho 37** 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 desconsiderado
ninho38** 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 desconsiderado

7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 35 dias 42 dias 49 dias 56 dias 63 dias 70 dias 77 dias 84 dias 91 dias 98 dias 105 dias

ínício desconhecidoínício desconhecido
ínício desconhecidoínício desconhecido

# de ovos durante incubação eclosão # ninhegos durante desenvolvimento
exposição no desenvlvimentoexposição na incubação semanas antes da eclosão* semanas após eclosão

ínício desconhecido
ínício desconhecido

ínício desconhecido
ínício desconhecido
ínício desconhecido

ínício desconhecido
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Tabela 6: Cálculos de probabilidades de mortalidade e sobrevivência em ninhos de arara-azul-de-lear, segundo o protocolo de 

Mayfield (1975), em cada temporada reprodutiva amostrada, de 2008 a 2011. INCUBAÇÃO: 1) ninhos perdidos na incubação: número de 

ninhos cujo número de ovos que eclodiram é igual a ZERO (A); 2) exposição na incubação: é a soma dos valores de ninho-semana na 

incubação (B); DESENVOLVIMENTO: 1) ninhos perdidos no desenvolvimento: número de ninhos onde todos os ninhegos morreram no 

desenvolvimento (C); 2) exposição no desenvolvimento: é a soma dos valores de ninho-semana no desenvolvimento (D); SOLUÇÃO NA 

INCUBAÇÃO: mortalidade ninho por semana = A/B; sobrevivência ninho por semana = 1 - A/B; sucesso do ninho na incubação (SI) = (1 - 

A/B)4; SOLUÇÃO NO DESENVOLVIMENTO: mortalidade ninho por semana = C/D; sobrevivência ninho por semana = 1 - C/D; sucesso 

do ninho no desenvolvimento (SD) = (1 - C/D)n, onde n é o número de semanas de desenvolvimento, entre 12 e 15 semanas (12s-15s); 

Probabilidade de sucesso reprodutivo = sucesso do ninho na incubação x sucesso do ninho no desenvolvimento (SI x SD = S. Reprodutivo). 
Cálculo/ano

A= 1 A= 1 A= 3 A= 3
B= 12 B= 40 B= 52 B= 44

Mortalidade= 0,0833 Mortalidade= 0,0250 Mortalidade= 0,0577 Mortalidade = 0,0682
Sobrevivência= 0,9167 Sobrevivência= 0,9750 Sobrevivência= 0,9423 Sobrevivência = 0,9318
Sucesso (SI)= 0,7061 Sucesso (SI)= 0,9037 Sucesso (SI)= 0,7884 Sucesso (SI) = 0,7539

C= 0 C= 1 C= 0 C = 2
D= 27 D= 125 D= 135 D = 84,5

Mortalidade = 0,0000 Mortalidade = 0,0080 Mortalidade = 0,0000 Mortalidade = 0,0237
Sobrevivência = 1,0000 Sobrevivência = 0,9920 Sobrevivência = 1,0000 Sobrevivência = 0,9763

15s Sucesso (SD) = 1,0000 15s Sucesso (SD) = 0,8865 15s Sucesso (SD) = 1,0000 15s Sucesso (SD) = 0,6982
14s Sucesso (SD) = 1,0000 14s Sucesso (SD) = 0,8936 14s Sucesso (SD) = 1,0000 14s Sucesso (SD) = 0,7151
13s Sucesso (SD) = 1,0000 13s Sucesso (SD) = 0,9008 13s Sucesso (SD) = 1,0000 13s Sucesso (SD) = 0,7324
12s Sucesso (SD) = 1,0000 12s Sucesso (SD) = 0,9081 12s Sucesso (SD) = 1,0000 12s Sucesso (SD) = 0,7502
SI= 0,7061 4s SI= 0,9037 4s SI= 0,7884 4s SI= 0,7539 4s
SD= 1,0000 15s SD= 0,8865 15s SD= 1,0000 SD= 0,6982 15s

0,8936 14s 0,7151 14s
0,9008 13s 0,7324 13s
0,9081 12s 0,7502 12s

15s S. reprodutivo = 0,7061 15s S. reprodutivo = 0,8011 S. reprodutivo = 0,7884 15s S. reprodutivo = 0,5264
14s S. reprodutivo = 0,8076 14s S. reprodutivo = 0,5391
13s S. reprodutivo = 0,8141 13s S. reprodutivo = 0,5522
12s S. reprodutivo = 0,8206 12s S. reprodutivo = 0,5656

tr3 - 2010tr2 - 2009tr1 - 2008
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Tabela 7: Relação de anilhas e microhips utilizados nas marcaçõs dos ninhegos capturados entre 2009 e 2011, na Estação Biológica de Canudos. 
Anilha Idade Sexo Data Espécie Observação Localidade Município	  -‐	  UF Latitude Longitude quant.
U	  39	  302 ninhego Indeterminado 10/4/2010 Anodorhynchus	  leari AZIBR 	  121,	  chip	  963	  000	  000	  207	  067 Ninho	  13,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 1
U	  39	  303 ninhego Indeterminado 10/4/2010 Anodorhynchus	  leari AZIBR 	  126,	  chip	  963	  000	  000	  195	  317 Ninho	  13,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 2
U	  39	  304 ninhego Indeterminado 10/4/2010 Anodorhynchus	  leari AZIBR 	  128,	  chip	  963	  000	  000	  168	  248 Ninho	  13,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 3
U	  39	  305 ninhego Indeterminado 9/3/2011 Anodorhynchus	  leari Teste	  001	  rosa,	  F1* Ninho	  12,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 4
U	  39	  306 ninhego Indeterminado 9/3/2011 Anodorhynchus	  leari Teste	  002	  rosa,	  F2* Ninho	  12,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 5
U	  39	  307 ninhego Indeterminado 9/3/2011 Anodorhynchus	  leari Teste	  005,	  F2* Ninho	  14,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 6
U	  39	  308 ninhego Indeterminado 10/3/2011 Anodorhynchus	  leari 	  Teste	  004	  rosa* Ninho	  13,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 7
U	  39	  309 ninhego Indeterminado 10/3/2011 Anodorhynchus	  leari Teste	  006	  rosa,	  implante	  de	  chip	  sub-‐cutâneo	  na	  nuca* Ninho	  13,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 8
U	  39	  310 ninhego Indeterminado 10/3/2011 Anodorhynchus	  leari Teste	  007	  rosa* Ninho	  13,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 9
U	  39	  311 ninhego Indeterminado 10/3/2011 Anodorhynchus	  leari Teste	  008,	  F1* Ninho	  14,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 10
U	  39	  312 ninhego Indeterminado 18/4/2011 Anodorhynchus	  leari F1* Ninho	  3,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  34''	  S 039°	  00'	  33''	  W 11
U	  39	  313 ninhego Indeterminado 18/4/2011 Anodorhynchus	  leari F2* Ninho	  3,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  34''	  S 039°	  00'	  33''	  W 12
U	  39	  314 ninhego Indeterminado 12/3/2011 Anodorhynchus	  leari F2,	  implante	  de	  chip	  sub	  cutâneo	  na	  nuca* Ninho	  24,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 13
U	  39	  315 ninhego Indeterminado 12/3/2011 Anodorhynchus	  leari F1,	  implante	  de	  chip	  sub	  cutâneo	  na	  nuca* Ninho	  24,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 14
U	  39	  316 ninhego Indeterminado 19/4/2011 Anodorhynchus	  leari Teste	  009	  rosa,	  963	  000	  000	  127	  117 Ninho	  7,	  Estação	  biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  39''	  S 038°	  59'	  78''	  W 15
U	  39	  317 ninhego Indeterminado 20/4/2011 Anodorhynchus	  leari 963	  000	  000	  102	  545 Ninho	  36,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 16
U	  39	  318 ninhego Indeterminado 21/4/2011 Anodorhynchus	  leari 963	  000	  000	  093	  153 Ninho	  38,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 17
U	  39	  319 ninhego Indeterminado 21/4/2011 Anodorhynchus	  leari 963	  000	  000	  001	  825 Ninho	  38,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 18
U	  39	  320 ninhego Indeterminado 24/4/2011 Anodorhynchus	  leari 963	  000	  000	  003	  801 Ninho	  37,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 19
U	  39	  321 ninhego Indeterminado 24/4/2011 Anodorhynchus	  leari 963	  000	  000	  75	  434 Ninho	  37,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 20
U	  39	  322 ninhego Indeterminado 2/6/2011 Anodorhynchus	  leari chip	  963	  000	  000	  131	  787 Ninho	  2,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 21
U	  39	  327 ninhego Indeterminado 6/4/2008 Anodorhynchus	  leari Voo	  em	  02/05/2008 Ninho	  3,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  34''	  S 039°	  00'	  33''	  W 22
U	  39	  328 ninhego Indeterminado 8/12/2008 Anodorhynchus	  leari Voo	  em	  10/04/2008 Ninho	  12,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 23
U	  39	  329 ninhego Indeterminado 17/2/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  110	  263 Ninho	  13,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 24
U	  39	  330 ninhego Indeterminado 16/2/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  110	  365 Ninho	  14,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 25
U	  39	  331 ninhego Indeterminado 16/2/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  110	  368 Ninho	  14,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 26
U	  39	  332 ninhego Indeterminado 17/2/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  110	  377 Ninho	  13,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 27
U	  39	  333 ninhego Indeterminado 17/2/2009 Anodorhynchus	  leari sem	  microchip Ninho	  13,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 28
U	  39	  334 ninhego Indeterminado 10/4/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  não	  lido Ninho	  27,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 29
U	  39	  335 ninhego Indeterminado 3/4/2009 Anodorhynchus	  leari não	  foi	  microchipado Ninho	  12,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 30
U	  39	  336 ninhego Indeterminado 5/4/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  100	  110	  406 Ninho	  27,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 31
U	  39	  337 ninhego Indeterminado 6/4/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  100	  110	  294 Ninho	  3,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  34''	  S 039°	  00'	  33''	  W 32
U	  39	  338 ninhego Indeterminado 6/4/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  100	  110	  430 Ninho	  3,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  34''	  S 039°	  00'	  33''	  W 33
U	  39	  339 ninhego Indeterminado 7/4/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  100	  110	  297 Ninho	  24,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 34
U	  39	  340 ninhego Indeterminado 8/4/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  100	  110	  330 Ninho	  25,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 35
U	  39	  341 ninhego Indeterminado 8/4/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  100	  110	  348 Ninho	  25,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 36
U	  39	  342 ninhego Indeterminado 8/4/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  100	  110	  335 Ninho	  2,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 37
U	  39	  343 ninhego Indeterminado 9/4/2009 Anodorhynchus	  leari microchip	  076	  098	  100	  110	  397 Ninho	  23,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 38
U	  39	  345 ninhego Indeterminado 23/2/2010 Anodorhynchus	  leari chip	  963	  000	  000	  002	  537 Ninho	  3,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  34''	  S 039°	  00'	  33''	  W 39
U	  39	  346 ninhego Indeterminado 23/2/2010 Anodorhynchus	  leari chip	  963	  000	  000	  006	  307 Ninho	  3,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  34''	  S 039°	  00'	  33''	  W 40
U	  39	  347 ninhego Indeterminado 1/4/2010 Anodorhynchus	  leari chip	  963	  000	  000	  122	  079 Ninho	  24,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 41
U	  39	  348 ninhego Indeterminado 9/4/2010 Anodorhynchus	  leari chip	  963	  003	  000	  024	  064 Ninho	  24,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 42
U	  39	  349 ninhego Indeterminado 25/2/2010 Anodorhynchus	  leari chip	  963	  000	  000	  150	  627 Ninho	  14,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 43
U	  39	  350 ninhego Indeterminado 24/2/2010 Anodorhynchus	  leari chip	  963	  000	  000	  000	  823 Ninho	  27,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 44
U	  39	  351 ninhego Indeterminado 6/4/2010 Anodorhynchus	  leari chip	  963	  000	  000	  074	  788 Ninho	  27,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  32''	  S 039°	  00'	  33''	  W 45
U	  39	  352 ninhego Indeterminado 7/4/2010 Anodorhynchus	  leari AZIBR 	  129,	  chip	  963	  000	  000	  147	  487 Ninho	  23,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 46
U	  39	  353 ninhego Indeterminado 7/4/2010 Anodorhynchus	  leari AZIBR 	  130,	  chip	  963	  000	  000	  126	  774 Ninho	  23,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 47
U	  39	  354 ninhego Indeterminado 8/4/2010 Anodorhynchus	  leari AZIBR 	  131,	  chip	  963	  000	  000	  191	  211 Ninho	  2,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 48
U	  39	  355 ninhego Indeterminado 8/4/2010 Anodorhynchus	  leari AZIBR 	  132,	  chip	  963	  000	  000	  104	  787 Ninho	  2,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 49
U	  39	  356 ninhego Indeterminado 9/4/2010 Anodorhynchus	  leari chip	  963	  000	  000	  162	  485 Ninho	  25,	  Estação	  Biológica	  de	  Canudos CANUDOS-‐BA 09°	  57'	  33''	  S 039°	  00'	  33''	  W 50

*	  localizar	  o	  número	  de	  microchip	  nos	  arquivos	  de	  aquisição	  de	  microchip,	  os	  ninhegos	  foram	  microchipadas	  mas	  o	  leitor	  quebrou	  durante	  as	  atividades	  de	  campo.  
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Abstract: 

Anodorhynchus learo is one of the most endangered macaws in the Neotropics, and 

reproduces only sandstone and limestone rock formations located in two protected 

sites in the Caatinga Biome, in the northern state of Bahia. This study aimed to infer 

about the recruitment in the two known breeding sites, based on sightings of 

hatchlings from nests in the door, to estimate the minimum size of breeding population 

in 2009 and 2010, and discuss the status of threatened species. 114 potentially 

reproductive cavities were identified by 2010. In 2009 34 were observed, of which 

71% produced young birds, whereas in 2010 offspring were observed in 88% of 

registered 41 cavities. Most of the nestlings were sighted in April in two reproductive 

seasons. About two hatchlings per nest were seen in 53% of cavities observed in the 

two sampling years, representing the addition of 100 new young macaws. The data 

suggest that a maximum of 228 individuals are in reproductive activity, which 

represents 20.17% of the estimated population of macaws in 2010. We conclude that 

the species should be categorized as "endangered - EN," according to the application 

of the criteria of IUCN. The most important threat to the species is the lack of 

protection in the feeding areas. It is also essential the continuity of educational and 

rigorous protection of known breeding sites, and efforts to the discovery of new 

potential areas for reproduction, which could justify the population growth observed 

over the years. 
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Resumo: 

Anodorhynchus leari é um dos psitacídeos mais ameaçados de extinção na região 

neotropical, e se reproduz apenas em formações rochosas de arenito-calcário 

localizadas em dois sítios protegidos no Bioma Caatinga, no norte do Estado da Bahia. 

O presente estudo teve por objetivos inferir sobre o recrutamento nos dois sítios 

reprodutivos conhecidos, com base em avistamentos de ninhegos na porta dos ninhos, 

estimar o tamanho mínimo da população reprodutiva em 2009 e 2010 e discutir o 

status de ameaça da espécie. Foram identificadas 114 cavidades potencialmente 

reprodutivas até 2010, mas apenas os ninhos acessíveis ao pesquisador foram 

avaliados para inferência das taxas mínimas. Em 2009 foram observadas 34 cavidades, 

das quais 71% eram ninhos que produziram filhotes, enquanto que em 2010 foram 

observados filhotes em 88% das 41 cavidades registradas. A maioria dos ninhegos foi 

avistada no mês de abril nas duas temporadas reprodutivas. Cerca de dois filhotes por 

ninho foram vistos em 53% das cavidades observadas nos dois anos de amostragem, o 

que representou o acréscimo de 100 novas jovens araras. Os dados sugerem que um 

máximo de 228 indivíduos esteja em atividade reprodutiva, o que representa 20,17% 

da população estimada de araras em 2010. Conclui-se que a espécie deva ser 

categorizada como “em perigo - EN”, segundo a aplicação dos critérios da IUCN. A 

ameaça mais importante para a espécie reside na falta de proteção nas áreas de 

alimentação. É fundamental ainda a continuidade de ações educativas e a rigorosa 

proteção dos sítios reprodutivos já conhecidos, além de esforços para a descoberta de 

novas áreas potenciais para a reprodução, as quais poderiam justificar o aumento 

populacional observado ao longo dos anos. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A arara-azul-de-lear, Anodorhynchus leari, é endêmica das Caatingas e considerada 

como ameaçada de extinção (IUCN 2009). Distribui-se em uma área restrita ao 

nordeste do Brasil, nos municípios baianos de Canudos, Euclides da Cunha, 

Jeremoabo, Paulo Afonso, Uauá, Campo Formoso, Sento Sé, Santa Brígida e Monte 

Santo (Sousa & Barbosa 2008), que juntas correspondem a 38.752,631 km2 (IBGE 

2011). Entretanto, esta não é a área real da distribuição da espécie, já que a maior parte 

da população concentra os seus movimentos nos municípios de Jeremoabo e Canudos, 

principalmente na Estação Biológica do Raso da Catarina (ESEC, ICMBio) e na 

Estação Biológica de Canudos (EBC, Fundação Biodiversitas), respectivamente, onde 

estão localizados seus ninhos e dormitórios. 

As atividades reprodutivas foram registradas exclusivamente em cavidades pré-

existentes nos paredões de arenito-calcário, existentes nas duas áreas protegidas. A 

espécie inicia a atividade reprodutiva em meados de outubro, com a exploração de 

cavidades, e esta se prolonga até abril ou junho quando os últimos filhotes saem dos 

ninhos (Sick et al. 1987, Hart 1992, Amaral et al. 2005). No final do período 

reprodutivo, entre os meses de maio e agosto, observa-se um significativo aumento no 

número de araras dormindo na região de Canudos e uma queda nos dormitórios de 

Jeremoabo, o que sugere uma flutuação populacional entre os sítios reprodutivos 

(Meneses et al. 2006), evidenciando que as araras das duas áreas pertencem a uma 

única população. 

O aumento populacional da arara-azul-de-lear tem sido monitorado desde 

1998, pelo CEMAVE, ICMBio e Fundação Biodiversitas, e desde 2004, os censos têm 

sido realizados de forma padronizada (IBAMA 2006). Nos últimos sete anos 

observou-se um aumento na população desta espécie, que passou de 570 para 1.130 

indivíduos em 2010 (IBAMA 2006; Barbosa et al., unp. data). Independente do 

método de contagem utilizado é fato que a população das araras teve um aumento 

significativo e constante, com um salto populacional de 300% nos anos em que a 

população foi monitorada (Sick et al. 1976, Yamashita 1978, Hart 1981, Menezes et 

al. 2006, BirdLife Internacional 2009, Barbosa et al. unp. data).  
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Com base nestes resultados, BirdLife Internacional (2009) recomendou o 

rebaixamento da categoria de ameaça, onde a espécie passou de “Criticamente em 

perigo de extinção” (CR) para “Em perigo de extinção” (EN) na Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas da IUCN, onde foi estimada a existência de mais de 250 

indivíduos sexualmente maduros na natureza. Inferências sobre a maturidade sexual dos 

indivíduos adultos deva se remeter a dados recentes provenientes das atividades 

reprodutiva desta espécie, não se restringindo ao tamanho estimado para a população 

(Gnam & Rockwell 1991, Snyder et al. 2000) e que a coleta de dados referente ao 

recrutamento populacional (número de ninhegos gerados por ano) pode, em longo 

prazo, permitir análises futuras de incremento populacional (Gotelli 2007). 

De acordo com o Plano de Manejo para a Conservação da arara-azul-de-lear, 

os estudos relacionados ao recrutamento anual são fundamentais, enquanto que os de 

estimativas da população reprodutiva são considerados de alta prioridade, sendo que 

ambos devem ser realizados continuamente (IBAMA 2006). Desta forma, o presente 

trabalho teve por objetivos inferir o recrutamento anual da arara-azul-de-lear com base 

no avistamento de ninhegos nas aberturas das cavidades, ao término das estações 

reprodutivas nos anos de 2009 e 2010 e nos dois sítios reprodutivos conhecidos para a 

espécie. Pretende-se ainda, estimar o tamanho mínimo da população em atividade 

reprodutiva através do registro de cavidades exploradas por casais de araras.  

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Área de estudo 

 

As observações foram realizadas nos sítios reprodutivos conhecidos da espécie na 

região sudoeste da Estação Ecológica do Raso da Catarina (ESEC; 09°52’S, 38°38’W) e 

na Estação Biológica de Canudos (EBC; 09°57’ S, 38°59’W) (Figura 1), conhecidos 

localmente como Serra Branca e Toca Velha, respectivamente (Figuras 2 e 3). Ambos 

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

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

segundo a classificação de Köppen-Geiger, bastante quente e seco (Ab’Saber 1977, 

2006). O regime de chuvas caracteriza-se por torrencialidade e irregularidade, com 

médias anuais entre 650 mm e ocorre entre dezembro e julho (Velloso et al. 2002, Silva 

et al. 2004). Ressalta-se que nos paredões observados há inúmeras cavidades com 

aparente potencial para ocupação pelas araras. As cavidades são delineadas pelos 

ventos, pelas chuvas e por infiltrações de água, sendo que as araras apenas ocupam as 

cavidades para reprodução, não havendo esforço na confecção dos ninhos (ver Capítulo 

1). 

 

 
 

Figura 1: Áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear ao norte do estado da Bahia, 

indicando dois sítios reprodutivos estudados em Jeremoabo (Serra Branca) e Canudos 

(Toca Velha). Adaptado de Sousa & Barbosa (2008). 

Bahia 

Brasil 

Norte da Bahia  
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Figuras 2: Estação Ecológica do Raso da Catarina, Serra Branca. Foto: Raquel 

Lacerda. 

 

 

Figura 3: Estação Biológica de Canudos, Toca Velha. Foto: Renê Cardoso. 
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3.2.2 Identificação dos ninhos 

 

Os dois sítios de descanso e reprodução da espécie foram monitorados por duas 

estações reprodutivas entre os anos de 2009 e 2010. Para identificar as cavidades em 

atividade foram realizadas em média 12 horas de observação direta em três dias 

consecutivos em cada sítio reprodutivo. A técnica de amostragem utilizada foi a 

“instantânea”, onde anotações referentes à presença ou ausência das araras na porta da 

cavidade foram feitas em intervalos de 5 minutos (Martin & Bateson 1986, Altmann 

1974). Os critérios para a confirmação do uso da cavidade como ninho pelo casal 

foram,: (1) tempo de permanência dos casais na abertura da cavidade, seguida de (2) 

tempo de permanência de um dos indivíduos dentro da cavidade, (3) registro da oferta 

de alimento entre os pares na porta da cavidade. Os paredões foram fotografados com o 

objetivo de auxiliar na localização das cavidades e para a identificação numérica dos 

ninhos ativos em cada temporada reprodutiva. 

Diferentemente do sugerido por Guedes & Seixas (2002), que recomenda o 

registro de ovos e filhotes dentro da cavidade, o registro de ninhos ativos foi confirmado 

com a presença de ninhegos em fase final de desenvolvimento na porta da 

cavidade/ninho. Este método foi definido devido a impossibilidade de acessar 

internamente as cavidades identificadas como ninhos. Foram excluídas da observação as 

cavidades com má visualização da porta ou dificuldade de acesso ao local, que 

poderiam prejudicar o registro dos filhotes pelos autores. 

 

3.2.3 Recrutamento anual 

 

O recrutamento anual na população foi estimado com base no número de 

ninhegos que deixaram os ninhos monitorados, somando-se os dois anos de amostragem 

e extraindo-se a média deste valor. Os valores gerados foram extrapolados para o 

número de cavidades identificadas como ninhos potenciais, atestada pela movimentação 

de pares de araras na porta dos mesmos. A média de filhotes criados nos ninhos 

observados foi multiplicada pelo número de cavidades registradas, gerando uma 

superestimativa do recrutamento populacional anual para a espécie. (Matuzak & 

Brightsmith 2007) 
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3.2.4 População reprodutiva 

 

O tamanho mínimo da população reprodutiva foi estimado utilizando o número 

total de cavidades, diagnosticadas como ninho multiplicadas por dois. As araras-azuis-

de-Lear, como a maioria dos psitacídeos, apresentam comportamento reprodutivo 

prioritariamente monogâmico, e neste caso cada ninho representa duas aves (Forshaw 

1977). Da mesma forma, estes valores foram extrapolados para o número de cavidades 

identificadas como potenciais ninhos, gerando uma superestimativa da população 

reprodutiva. Os dados gerados foram analisados mediante os critérios da IUCN. 

 

 3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As buscas realizadas a partir do mês de janeiro foram mais informativas para registrar 

os ninhos devido ao fato das araras permanecerem no seu interior por mais de 20 

minutos, sugerindo o início das oviposturas ou cuidados com os filhotes, e corroboram 

as informações de dinâmica de ninho de Amaral et al. (2005).  

Ao término da estação reprodutiva, entre março e junho, os ninhegos foram 

facilmente identificados na porta dos ninhos por possuírem a membrana perimandibular 

menor e mais opaca (Brandt & Machado 1990), além de frequentemente solicitar 

alimento para os pais, erguendo as asas e vocalizando distintamente de forma grave e 

curta. Em contrapartida, ressalta-se que após o primeiro vôo o comprimento da cauda 

dos juvenis monitorados não foi visualmente diferente do observado nos adultos, o que 

contraria o descrito por BirdLife Internacional (2009) como uma forma de identificação 

dos jovens. (Figura 4) 
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Figura 4: Casal de araras no sítio reprodutivo da Estação Biológica de Canudos, 

com seu filhote em fase final de desenvolvimento no meio, ao fundo. 

 

Conforme descrito na Tabela 1, na estação reprodutiva de 2009 foram 

observadas 34 cavidades, sendo 24 na ESEC RC e 10 na EBC. Destas, 24 (70,58%) 

eram ninhos ativos, onde pelo menos um filhote foi visto, e em 12 (50%) destes ninhos 

foram vistos dois filhotes. Na estação reprodutiva de 2010 foram registradas 41 

cavidades, sendo 29 na ESEC RC e 12 na EBC, e em 36 ninhos (87,8%) verificou-se 

pelo menos um filhote. Dentre esses 36 ninhos, 20 (55,5%) possuíam dois filhotes, 

sendo a presença de três filhotes um evento raro e que ocorreu em apenas quatro ninhos 

(6,7%) nos dois anos de observação. 

A média de filhotes por ninho variou muito pouco entre as estações reprodutivas 

nas duas áreas e nos dois anos amostrados, sendo 1.5 para 2009 e 1.6 para 2010. Guedes 

(1993, 2009) verificou que é frequente o sucesso reprodutivo com a presença de apenas 

um filhote para arara-azul-grande, A. hyacinthinus, no Pantanal, nunca havendo 

registros de três filhotes em uma mesma ninhada. Portanto, para testar a significância da 

freqüência de dois filhotes por ninhada para arara-azul-de-lear, realizou-se um teste χ-

quadrado, onde o p foi inferior a 0.05 nos dois anos amostrados, sendo 0,0 para ESEC 

RC e 0,002 para EBC. Este resultado sugere que esta freqüência é constante e não 

ocorre ao acaso.  
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Não são conhecidos estudos mais refinados relativos à ecologia alimentar e 

disponibilidade sazonal de alimentos para a arara-azul-de-lear, mas sabe-se que a 

atividade reprodutiva de aves nas caatingas está intimamente relacionada ao regime de 

chuvas devido a mudanças no suprimento de alimento, umidade e fisionomia do 

ambiente (Pacheco 2004).  

Nas duas áreas estudadas e nos dois anos amostrados verificou-se que os filhotes 

começaram a deixar os ninhos a partir do mês de março. A Figura 5 mostra que o 

término da estação reprodutiva ocorreu no mês de maio nos dois anos, quando os 

últimos filhotes voaram dos ninhos, embora Hart (1992) relate o voo tardio de alguns 

filhotes em junho. 
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Figura 5: Porcentagem de ninhegos de Anodorhynchus leari avistados em fase 

final de desenvolvimento na abertura das cavidades nas estações reprodutivas de 2009 

(negro) e 2010 (branco), nos dois sítios reprodutivos e em relação ao número de ninhos 

identificados. 

Abril foi o mês em que foi observado o maio número de filhotes na fase final do 

desenvolvimento, onde, em 44 cavidades (64,7%) os ninhegos apresentaram-se aptos 

para deixar o ninho, representando 63% e 66% dos registros de vôo das cavidades nos 

anos de 2009 e 2010, respectivamente. Entre abril e maio observa-se uma queda de 

temperatura, acompanhada do aumento de umidade, que avança até julho (Nimer 1972, 

Reis 1976). Esta temperatura mais amena e o aumento da umidade (Figura 6) podem 

significar também uma maior disponibilidade de alimento. 
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Figura 6: Gráfico representativo da temperatura média e porcentagem de 

umidade, mensais, nos anos de 2009 e 2010. Dados coletados por Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA Semi-árido, Estação Agrometeorológica de 

Mandacaru, Juazeiro, BA. Fonte: http://www.cpatsa.embrapa.br:8080.html 

 

Com base em 34 cavidades observadas, registramos em 2009 38 novos 

indivíduos foram incorporados à população. Em 2010 observou-se um aumento de 20% 

nas identificações de cavidades, e 62 indivíduos oriundos de 41 cavidades foram 

registados (ver Tabela 1, Figura 7). Desta forma, este estudo registrou a incorporação 

de 100 araras jovens nos últimos dois anos. Ainda, durante este estudo foram 

identificadas como potenciais ninhos mais 20 cavidades na EBC e outras 53 na EERC. 

Entretanto, estas cavidades não foram estudadas por estarem em áreas de muito difícil 

acesso, onde foi impossível registrar a presença de ninhegos, apesar da intensa 

movimentação de araras no interior destes ninhos. 

A detecção destas cavidades permite extrapolar o número de jovens inseridos na 

população no último ano. Mantendo-se a taxa de 1,7 filhote por ninho em 2010 (Tabela 

1), estas 73 cavidades onde foram observadas araras apresentando comportamento 

reprodutivo poderiam gerar mais 124 novas araras. Os dados do recrutamento observado 

nos dois anos de amostragem e o recrutamento estimado para 2010 com base no número 

de possíveis cavidades reprodutivas estão representados na Figura 7. 
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Figura 7: Estimativas de recrutamento anual para os ninhos observados e para a 

média de filhotes registrados em 2009 e 2010. 

 

Apenas um registro de predação foi observado, quando uma águia-chilena 

(Buteo melanoleucus) se alimentou de um ninhego no momento em que este fazia o seu 

primeiro vôo. Para A. hyacinthinus, a perda de ninhos por competição interespecífica 

influencia negativamente o sucesso reprodutivo (Pizo et al. 2008; Guedes 2009; Antas 

et al. 2010). Vale ressaltar que o número de ninhos amostrados no pantanal é 

incomparavelmente superior aos números de ninhos de A. leari observados na caatinga.  

A soma dos ninhos observados (41) com as cavidades exploradas por araras, mas 

não monitoradas (73), indica que um mínimo de 114 cavidades estão sendo utilizadas 

nos dois sítios reprodutivos. Juvenis eventualmente podem explorar as cavidades antes 

de se reproduzirem (BirdLife Internacional 2009), o que poderia introduzir um erro 

importante na nossa estimativa. Entretanto, Pacífico (com pess.) não observou juvenis 

marcados por ela nas áreas de reprodução durante o pico da estação reprodutiva. Estes 

juvenis foram observados apenas no início da estação reprodutiva, em dezembro. Parece 

pouco provável que estes juvenis explorem as cavidades no pico da estação reprodutiva, 

sugerindo que os casais só passem a explorar estas cavidades quando já se encontram 

sexualmente maduros.  

Com base nos dados apresentados, pelo menos 114 casais em atividade 

reprodutiva foram registrados nas duas áreas, totalizando um mínimo de 228 aves 

sexualmente maduras. Barbosa et al. (unp. data) apontam em 2010 um mínimo de 1.130 

araras-azuis-de-lear nas duas áreas conhecidas da espécie. Desta forma, os 228 

indivíduos maduros representariam 20.17% da população estimada. BirdLife 

Internacional (2009) e IUCN (2011) sugerem que existam entre 250 e 500 aves maduras 
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na população da arara-azul-de-lear, mas os dados que fundamentam estas observações 

não são apresentados. IUCN (2001) recomenda que a indicação de indivíduos maduros 

na população seja cautelosa, e deve-se pensar em baixas estimativas nos casos onde não 

são conhecidas informações relacionados à porcentagem de indivíduos adultos. Ainda, 

no caso da arara-azul-de-lear, deve-se considerar o desconhecimento da razão sexual 

dentro da população. 

Considerando apenas o número de ninhos monitorados e com sucesso 

reprodutivo, em 2010 foram observados 36 ninhos, o que leva a estimativa de 72 aves 

sexualmente maduras. Este valor representa apenas 31,57% das 114 cavidades 

registradas nos sítios reprodutivos, um valor que não reflete o aumento registrado na 

população nos últimos anos e sugere fortemente que as cavidades observadas e não 

monitoradas foram utilizadas como ninhos. 

Com base no tamanho da população reprodutiva, inferior a 250 indivíduos, 

sugerimos que a espécie seja mantida como “Em Perigo” (EN), a despeito do aumento 

significativo de indivíduos nos últimos anos. Enquanto as áreas de reprodução 

encontram-se protegidas, ainda são necessárias ações para a efetiva proteção das áreas 

de alimentação e para a busca de sítios reprodutivos ou dormitórios ainda 

desconhecidos.  
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Ainda reconhecemos as ações com comunidades locais realizadas pela ONG “O ECO” e 

“Instituto Arara-Azul”, que somam esforços para a conscientização das comunidades 

ajustando as suas relações com as araras e o degradado Bioma da Caatinga.  

 

Tabela do CAPÍTULO 3 

 

Tabela 01: Número de cavidades monitoradas, porcentagem de sucesso e de 

filhotes por ninhos, média de filhotes por ninho, por ano e número total de filhotes de 

Anodorhynchus leari observados nos períodos reprodutivos de 2009 e 2010, nos sítios 

reprodutivos ESEC RC e EBC. 
Período Reprodutivo 2009 2010 

Sítios Reprodutivos 
ESEC RC 

Jeremoabo 

EBC 

Canudos 

ESEC 

RC Jeremoabo 

EBC 

Canudos 

 Serra Branca Toca Velha Serra Branca Toca Velha 

Cavidades observadas /sítios 24 10 29 12 

Cavidades observadas/ano 34 41 

% Ninhos com sucesso/sítio 66,66% (n=16) 80% (n=8) 89,7% (n=26) 66,66% (n=10) 

% ninhos com sucesso/ ano 70,59% (n=24) 87,80% (n=36) 

Ninhos com 1 Filhote 50% (n=8) 30% (n=3) 38,5% (n=10) 25% (n=3) 

Ninhos com 2 Filhotes 50% (n=8) 40% (n=4) 53,8% (n=14) 50% (n=6) 

Ninhos com 3 Filhotes 0 10% (n=1) 7,7% (n=2) 8,33% (n=1) 

Média de filhotes/ninho/ano 1,6 1,7 

Filhotes gerados/sítio 24 14 44 18 

Filhotes gerados/ano 38 62 
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DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 

“Toca Velha” é o nome popular dado a Estação Biológica de Canudos, que 

também é chamada pelos moradores da cidade de Canudos como “Toca da Arara”, ou 

apenas Toca. Este local é protegido pela Fundação Biodiversitas desde 1898 e possui o 

segundo maior sítio reprodutivo da arara-azul-de-lear, Anodorhynchus leari, abrigando 

três dormitórios onde vivem grupos flutuantes.  

A população de araras cresceu de forma aguda na sua área de ocorrência e 

acredita-se que a principal causa deste acontecimento seja a proteção dos sítios de 

nidificação, associada aos trabalhos de educação ambiental que foram atuantes na 

década de 90 em parceria com o Cemave – ICMBio em todo o entorno da Estação 

Biológica e área de ocorrência da arara-azul-de-lear.  

 Nos 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. 

Desde o início desta pesquisa em 2008 entre as estações reprodutivas, foram 

localizados 38 ninhos, distribuídos em todos os seis sítios reprodutivos existentes. O 

número de cavidades ativas encontradas foi ampliando ano a ano, nas mesmas áreas 

amostradas nos quatro anos.  

Observa-se que as oviposturas iniciaram-se em dezembro em poucos ninhos, e o 

pico de oviposturas ocorreu no mês de janeiro. Esforços de busca de ninhos no início da 

temporada reprodutiva 2008/2009 e os resultados das buscas realizadas a partir de 

janeiro deixam claro que os investimentos em campo para a localização de ninhos ativos 

devem ser iniciados apenas a partir deste mês. 

 Todas as cavidades ativas mapeadas eram ninhos de fato 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 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 ou adaptação e em algumas delas verificou-se a presença de 
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marcas de beliscado nas paredes das cavidades, mas que não refletiam na intenção de 

“estruturar” a câmara oológica. 

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

possível relacionar o sucesso reprodutivo à maior profundidade das cavidades. No 

entanto, entende-se que o uso de cavidades profundas pode ser uma ferramenta para 

proteção da prole contra predadores, já que nas capturas de filhotes feitas no final das 

temporadas 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, em local estreito e, por vezes, inacessível ao pesquisador. 

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 na Estação Biológica de Canudos e que este não deve 

ser um fator limitante para a população, diferente do estimado para Anodorhynchus 

hyacinthinus por Guedes (1993, 2009) e Antas et al. (2010).  

A confecção de colméias nas cavidades reprodutivas levou ao abandono de duas 

das cavidades utilizadas para nidificação de araras. Em outras três cavidades 

cadastradas, a presença de colméias nas proximidades representa um alto risco aos 

filhotes e casais, devido à possibilidade de ataques. A presença do ninhego após a 

remoção da caixa de abelhas nos leva a crer que as araras perdem pela competição de 

cavidades com as abelhas. Verifica-se que um alto índice de chuvas antecede a 

ovipostura agindo como um “sinal” de pluviosidade. 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 e é neste período que os 

filhotes voam dos ninhos. 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 2009). 

Estudos conduzidos por Guedes (2009) e Keuroghlian & Disbiez (2004) 

demostram que há diminuição da disponibilidade de frutos consumidos por 
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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 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 

dos juvenis ao término do período reprodutivo. 

 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). As araras-azuis-

de-lear podem ainda utilizar concavidades naturais no interior das cavidades de arenito 

para realizar a ovipostura. 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. 

 Durante a coleta de dados nas quatro temporadas amostradas verificou-se a 

presença de adultos em seis ninhos, principalmente durante o período de eclosão. Vale 

ressaltar que não houve registro de abandonos de ninhos devido à presença do 

pesquisador em nenhum dos casos. 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. 
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Registrou-se numa mesma ninhada a possibilidade de eclosão de um a três 

ninhegos. 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. 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. 

 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. 

 A arara-azul-de-lear apresentou um período de desenvolvimento “longo”, similar 

a média de tempo de outras espécies de araras. Guedes (2009), para Anodorhynchus 

hyacinthinus, descreve 107 dias para que os filhotes deixem os ninhos. Mayfield (1965) 

afirma que quanto mais tempo a ave permanece em seu ninho, maior é sua exposição à 

predação e consequentemente maior é o insucesso reprodutivo. A predação de ninhos é 

apontada por diversos estudos como a causa principal da perda de ninhos de aves 

(Martin, et al. 1993, Duca & Marini, 2001, Pizo et al 2008) e para psitacídeos deve-se 

ainda considerar a perturbação humana (e.g. apanha de ninhegos para comércio ilegal; 

Martinez et al. 2008). Mas neste trabalho nenhum dos fatores acima citados pareceu ser 

relevante, conforme as causas de mortalidade de ninhegos de arara-azul-de-lear. 

Observa-se que o sucesso estimado para arara-azul-de-lear está acima do observado 

para outras espécies. 

Outra causa de mortalidade diagnosicada foi à queda de filhotes do ninho, antes 

do término do desenvolvimento. Observou-se assincronia no desenvolvimento dos 

ninhegos em 19 ninhadas. Sendo que a assincronia na eclosão seguida do óbito do 
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terceiro filhote ocorreu em cinco delas. Lanning & Shifflet (1983) observaram que, para 

os psitacidae é comum a incubação do primeiro ovo antes que a ovipostura de todos os 

ovos seja feita na ninhada e esse comportamento potencializa a eclosão dos ovos, já que 

diminui a exposição do ovo sem que haja proteção por parte dos pais. 

Observa-se que a arara-azul-de-lear, possui capacidade de criar de dois a três 

filhotes por ninhada, não sendo a assincronia o principal fator limitante para o sucesso 

de dois filhotes como ocorre com Anodorhynchus hyacinthinus (Guedes 2009, Antas et 

al. 2010). Antas et al. (2010) reforça ainda que a sobrevivência de um segundo filhote 

no ninho é rara para a congênere e que a perda do filhote mais novo está provavelmente 

ligada a oferta de alimento gerenciada pelos pais, já que registrou perda dos segundo 

ninhego após a fase crítica de desenvolvimento. No entanto para Anodorhynchus leari, 

as observações feitas na estação Biológica de Canudos, mostram que o tamanho da 

cavidade não é um fator limitante para a oferta de alimento aos ninhegos e que a 

assincronia de eclosão não limita a criação de mais que um filhote por ninhada.  

Três moradores locais foram treinados para o anilhamento de arara-azul-de-lear. 

Os três são membros do projeto como assistentes de campo, este treinamento é 

importante para a continuidade da pesquisa de anilhamento, captura e recaptura ao 

longo dos anos. Ao término da pesquisa concluiu-se que o uso do microchip não afetou 

a sobrevivência dos ninhegos marcados. O transponder é um marcador interno que deve 

ser aplicado com uma agulha própria de maior calibre em região subcutânea ou 

intramuscular, dependendo do tamanho ou espécie estudada. Para Psitacídeos em geral é 

comum a microchipagem intramuscular na região do peito. Esta ferramenta é 

amplamente utilizada no controle individual de espécimes em cativeiro e em animais 

domésticos, mas muitos pesquisadores vêm utilizando microchips em aves capturadas 

nas pesquisas de campo (e.g. Instituto Arara Azul).  

A marcação interna auxilia no combate ao tráfico ilegal de aves, uma vez que as 

anilhas podem ser removidas pelo meliante, com o uso de alicates. O microchip não 

contém bateria e está inerte, ao receber as ondas emitidas pelo leitor (scanner), retorna a 

informação na forma de um número. Esse número é composto por quinze algarismos o 

que impossibilita a duplicidade. Pode também ser localizado num detector de metais e 

considerando a possibilidade do trafico internacional (foco principal da arara-azul-de-
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lear) é um importante sinalizador, pois, conterá a informação que possibilitará o retorno 

da ave ao local exato de sua origem. 

Um ponto crítico destacável desta pesquisa é a permanência das ancoragens 

(estacas de ferro) utilizadas para acessar pelo pesquisador, pois se não monitoradas 

durante o período reprodutivo estas podem facilitar a ação de catadores de araras 

(traficantes). Portanto, deve haver reforço de vigilância no período reprodutivo, já que o 

trabalho para remover e recolocar estacas a cada visita é inviável.  

A observação dos sítios reprodutivos rendeu registros comportamentais 

relevantes para a arara-azul-de-lear, no que diz respeito ao diagnóstico de ninhos, já que 

em 100% das cavidades-ativas selecionadas para monitoramento interno registrou-se a 

efetiva atividade reprodutiva com registro de ovipostura, o que confirma a eficácia do 

método de coleta de dados comportamentais. Finalmente, este resultado nos permite 

sugerir que as 38 cavidades encontradas na reserva até 2011 são ninhos de fato, 

independente de seu sucesso reprodutivo. 

   O sucesso reprodutivo é um dos parâmetros mais usados para medir o 

crescimento populacional. Parâmetros reprodutivos e produtividade da população 

constituem informações especialmente relevantes para as espécies ameaçadas (Sanz & 

Rodríguez-Ferraro 2006). Somente com o conhecimento dos parâmetros reprodutivos 

será possível estimar e predizer, com precisão o potencial máximo do crescimento de 

uma população. 

   Quando comparada a outras araras, as araras-azuis-de-lear apresentaram um 

sucesso reprodutivo similar. Mas entende-se que poderiam ainda apresentar um menor 

índice de mortalidade pós-eclosão. Para tanto, sugere-se que sejam desenvolvidas 

pesquisas com foco em intervenções nos ninhos (e.g. manejo de ovos e ninhegos). Mas, 

para se investir esforços de incremento da produtividade de arara-azul-de-lear, é 

necessário desenvolver previamente pesquisas que tratem da capacidade de suporte do 

ambiente e paralelamente pesquisas que tratem da sobrevivência dos ninhegos nascidos 

pós-voo. 

Conclui-se que existe uma refinada dependência da arara-azul-de-lear às 

variações ambientais, mas para se obter informações mais precisas, são necessários 

monitoramentos de longo prazo para avaliar a importância relativa dos fatores 

extrínsecos e intrínsecos na dinâmica populacional (Guedes, 2009), com o objetivo de 
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entender o agudo aumento populacional observado nas últimas três décadas. Este 

expressivo crescimento da população deve ser creditado ao aumento da vigilância e 

acompanhamento dos ninhos, mas também não deve ser descartada a existência de 

outras áreas de ocorrência cujo dormitório ou área de nidificação sejam ainda 

desconhecidos. 

Os dados sugerem que a manipulação dos ovos e ninhegos não altera o sucesso 

reprodutivo das aves que, após um período de habituação, passam a tolerar bem a 

presença do pesquisador nos ninhos. Outro fato relevante é que a presença do 

pesquisador durante o período reprodutivo de alguma maneira inibe a captura ilegal dos 

ninhegos, constatado através do acompanhamento de todos os ninhegos ao longo do 

período reprodutivo. 

Com base no tamanho da população reprodutiva, inferior a 250 indivíduos, 

sugerimos que a espécie seja mantida como “Em Perigo” (EN), a despeito do aumento 

significativo de indivíduos nos últimos anos. Enquanto as áreas de reprodução 

encontram-se protegidas, ainda são necessárias ações para a efetiva proteção das áreas 

de alimentação e para a busca de sítios reprodutivos ou dormitórios ainda 

desconhecidos.  
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RESUMO GERAL 

 

Anodorhynchus leari é uma ave endêmica do Bioma Caatinga e um dos psitacídeos 

mais ameaçados de extinção na região neotropical. Ela se reproduz apenas em 

formações rochosas de arenito-calcário, localizadas em dois sítios protegidos no norte 

do estado da Bahia; a Estação Biológica de Canudos (Toca Velha) e a Estação 

Ecológica do Raso da Catarina (Serra Branca). Este estudo teve por objetivo agregar 

informações sobre a história natural da arara-azul-de-lear, com ênfase em suas 

atividades reprodutivas. No Capítulo 1 descreve-se a estrutura e a disposição das 

cavidades encontradas nos paredões da Estação Biológica de Canudos, as quais foram 

acessadas internamente por meio do método de rapel. Verificou-se que os ninhos das 

araras estão em túneis ou salões/galerias amplos e profundos, locais formados 

naturalmente por ações de intempéries nas formações rochosas de 53m de altura 

vertical em média. Definitivamente as cavidades com ninhos não são confeccionadas 

ou alteradas pelas araras, para fins reprodutivos. Na área estudada existem muitas 

cavidades com as mesmas condições ambientais internas. No mesmo sítio, entre os 

anos de 2008 e 2011, foram localizadas 38 cavidades ativas. No Capítulo 2 buscou-se 

descrever detalhadamente a biologia reprodutiva da arara-azul-de-lear, monitorando-se 

internamente 18 destas cavidades. Ao final da quarta temporada reprodutiva 42 

ninhadas foram estudadas. O período reprodutivo ocorreu entre os meses de dezembro 

e julho e a maior parte das ninhadas possuía três ovos. Por meio de ovoscopia 

verificou-se 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 ninhada, em média apenas um filhote foi criado. 

O sucesso reprodutivo nos quatro anos amostrados foi de 71%, conforme o Protocolo 

de Mayfield e considerando-se 14 semanas como tempo médio de desenvolvimento 

dos ninhegos. 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 queda de 

ninhegos dos ninhos. No capítulo 3 infere-se sobre o recrutamento nos dois sítios 

reprodutivos conhecidos, Toca Velha e Serra Branca, com base em avistamentos de 
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ninhegos na entrada dos ninhos. Foram identificadas 114 cavidades potencialmente 

reprodutivas entre os anos de 2009 e 2010. A maioria dos ninhegos foi avistada no 

mês de abril nas duas temporadas reprodutivas. Sugere-se que um máximo de 228 

indivíduos esteja em atividade reprodutiva, o que representa 20,17% da população de 

araras estimada em 2010. Conclui-se que a espécie deva ser categorizada como “em 

perigo de extinção - EN”, segundo a aplicação dos critérios da IUCN. A ameaça mais 

importante para a espécie reside na falta de proteção nas áreas de alimentação. É 

fundamental ainda a continuidade de ações educativas e da rigorosa proteção dos sítios 

reprodutivos já conhecidos, além de esforços para buscar novas áreas potenciais para a 

reprodução, e que podem justificar o aumento populacional observado ao longo dos 

anos. Os dados obtidos possibilitam criar estratégias de manejo para incrementar a 

taxa reprodutiva, e também contribuir para a proteção dos sítios de nidificação da 

arara-azul-de-lear.  
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ABSTRACT  

 

Anodorhynchus leari is endemic to the Caatinga and one of the most endangered 

psitacidae in the Neotropics. It reproduces only in sandstone/limestone formations, 

located in two protected sites in the northern region of the state of Bahia, the Biological 

Station of Canudos (Toca Velha) and the Ecological Station of Raso da Catarina (Serra 

Branca). This study aimed to gather information about the natural history of Lear’s, 

with emphasis on their reproductive activities. In Chapter 1 it is described the structure 

and arrangement of cavities found in the walls of the Canudos Biological Station (Toca 

Velha), which were accessed internally by the method of rappelling. It was found that 

the nests of the macaws are in tunnels or rooms/galleries large and deep, naturally 

formed by local actions of weathering rock formations in the vertical height of 53 m on 

average. Definitely the nest cavities are not made or altered by macaws, for 

reproductive purposes. In the study area there are many holes with the same 

environmental conditions inside. In the same place, between the years 2008 and 2011, 

38 active cavities were located. In Chapter 2 we sought to describe in detail the 

reproductive biology of Lear’s Macaw, by monitoring these 18 internal cavities. At the 

end of the fourth breeding season 42 were studied. The reproductive period occurred 

between the months of July and December and most nests had three eggs. An average of 

two fertilized eggs per clutch. In four years, 68 nestlings hatched and of these, 83% 

survived until the first flight. Although it is possible to generate and create three chicks 

per nest on average only one chick was raised. The reproductive success in the four 

sampled years was 71%, following the Mayfield Protocol and considering 14 weeks as 

the average time of nestlings’ development. Although isolated, not significant cases 

occurred, 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 the fall of nestlings 

from the nest. In chapter 3 we infer about the recruitment in the two known breeding 

sites, Toca Velha and Serra Branca, based on sightings of nestlings in the nest entrance. 

We identified 114 potentially reproductive cavities between the years 2009 and 2010. 

Most nestlings were sighted in the month of April in the two reproductive seasons. It is 

suggested that a maximum of 228 individuals are in reproductive activity, which 
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represents 20.17% of the estimated population of macaws in 2010. It is concluded that 

this species should be categorized as "endangered - EN," according to the application of 

the IUCN criteria. The most important threat to the species is the lack of protection in 

the feeding areas. It is also essential the continuity of educational activities and rigorous 

protection of known breeding sites, and efforts to seek new potential areas for 

reproduction, which may justify the observed increase in population over the years. The 

data obtained allow creating management strategies to increase the reproductive rate, 

and also contribute to the protection of nesting sites of Lear’s Macaw. 
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