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1. INTRODUÇÃO

 As espécies-alvo do Plano de Ação na-
cional (PAn) para a conservação da arara-azul-
-de-lear (PAn arara-azul-de-lear) são a arara-
-azul-de-lear (Anodorhynchus leari bonaparte, 
1856), endêmica de uma restrita área na caatin-
ga baiana, e a palmeira licuri, Syagrus coronata 
(mart.) becc., seu principal item alimentar. Este 
capítulo foi delineado para trazer informações 
a respeito da arara-azul-de-lear, que auxiliem o 
planejamento estratégico, tático e operacional 
para a sua conservação. As informações relativas 
à palmeira licuri encontram-se no capítulo 3.
 o Plano de manejo para a conservação da 
arara-azul-de-lear, publicado em 2006 (ibAmA, 
2006), foi alvo de monitoria em julho de 2010 
pelo centro nacional de Pesquisa e conservação 
de Aves Silvestres (cEmAVE) e pela coordenação 
de Planos de Ação nacionais (coPAn), do institu-
to chico mendes de conservação da biodiversida-
de (icmbio), contemplando uma análise criteriosa 
das ações realizadas. A monitoria revelou que das 
70 ações planejadas nos diferentes temas (ibAmA, 
2006), 48 foram implementadas desde a sua pu-
blicação, representando 69% delas (figura 1).
  importantes conquistas foram alcançadas 
a partir da implementação do Plano de mane-
jo e das ações de conservação do Programa de 

conservação e manejo da Arara-azul-de-lear, 
executados pelo cEmAVE juntamente com várias 
instituições e organizações não governamentais 
(onGs), resultando em aumento populacional 
expressivo. Este crescimento populacional contí-
nuo foi suficiente para, na avaliação do estado de 
conservação desenvolvido pela união para con-
servação da natureza (iucn), passar da categoria 
de criticamente em Perigo (cR), em 2008, para 
Em Perigo (En), em 2009 (birdlife, 2009). Em 
2002, esta espécie foi considerada cR (barros e 
bianchi, 2008), sendo incluída na lista oficial de 
Espécies da fauna brasileira Ameaçada de Extin-
ção (mmA, 2003). 
 Recentemente, a espécie foi avaliada 
como vulnerável (Vu) na avaliação do estado 
de conservação das Aves da caatinga, promo-
vida pelo icmbio e coordenada pelo cEmAVE  
(cEmAVE, dados não publicados).
 considerando que as ameaças e oportu-
nidades relacionadas à espécie são dinâmicas, 
identificou-se a necessidade de revisão do Plano 
de manejo da espécie, agora chamado de Plano 
de Ação nacional para a conservação da arara-
-azul-de-lear. Este PAn foi revisado para que 
haja continuidade dos esforços de recuperação 
da espécie e de seu hábitat e que estes esforços 
se traduzam na melhoria das condições popula-
cionais e ambientais da arara-azul-de-lear.

figura 1 – Resultado da monitoria do Plano de manejo da arara-azul-de-lear (ibAmA, 2006), realizada em 
2010, demonstrando a porcentagem de ações executadas em cada tema. 
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2. TAXONOMIA

Nome Científico: 
Anodorhynchus leari (bonaparte, 1856)

Classe: Aves

Ordem: Psittaciformes

Família: Psittacidae

Nome comum: arara-azul-de-lear (português); 
lear’s macaw, indigo macaw (inglês); guaca-
mayo cobalto, guacamayo de lear (espanhol)

Fonte taxonômica: comitê brasileiro de Regis-
tros ornitológicos (cbRo, 2011)

 A espécie foi inicialmente descrita por  
bonaparte em 1856, a partir de um exemplar taxi-
dermizado depositado no museu de Paris, de pro-
cedência conhecida apenas como brasil, e um ou-
tro exemplar existente no Zoológico de Anvers, na 
bélgica, de origem desconhecida. Por mais de um 
século todas as aves que chegaram a zoológicos 
e museus americanos e europeus apresentavam 
procedência incerta (Sick et al., 1987). A primeira 
sugestão sobre a sua área de ocorrência foi dada 
por olivério Pinto, baseando-se em um exemplar 
mantido em cativeiro no interior de Pernambuco 
proveniente de Juazeiro, na bahia (Pinto, 1950). 
Em dezembro de 1978, finalmente a espécie foi 
localizada no nordeste do estado da bahia, ao sul 
da região denominada Raso da catarina (Sick et 
al., 1979; Sick e Teixeira 1980; Sick et al., 1987).

3. estado de ConserVação

MMA (2003): 
criticamente em Perigo (cR) – c2a(ii) (Silveira e 
Straube, 2008)

IUCN (2011): Em Perigo (En) - b1ab(iii)

CITES: Apêndice i

4. desCrição da espÉCie 

 A arara-azul-de-lear (figura 2 a e b) 
mede entre 70 e 75 cm (Sick, 1997). Em ca-
tiveiro, os machos apresentaram em média 
882,24±44,96 g de massa corporal e as fême-
as 789,09±68,33 g (ibAmA, 2006). 
 Possui o bico negro, curto, alto, recur-
vado, de base larga, maxila bem móvel, arti-
culada ao crânio, com movimentos de exten-
são que aumentam a potência do bico, usado 
para partir sementes duras. De cauda muito 
longa, com cabeça e pescoço azul-esverdea-
dos, barriga azul-desbotada, dorso e lado su-
perior das asas e da cauda azul-cobalto. Anel 
perioftálmico amarelo-claro, pálpebra azul-
-clara, branca ou levemente azulada, barbela 
quase triangular em forma de nódoa amarela-
-enxofre-clara, situada de cada lado da base 
da mandíbula, mais pálida que o anel periof-
tálmico (collar et al.,1992; Sick, 1997). Esta é 
a característica mais importante para diferen-
ciá-la da arara-azul-grande (A. hyacinthinus) 
(Sick e Teixeira, 1980).

5. distribuição GeoGráFiCa e 
Hábitat

 A região de ocorrência da arara-azul-de-
-lear encontra-se no Domínio morfoclimático das 
caatingas (Ab’Saber, 1977). A espécie é endêmica 
do nordeste da bahia, cuja distribuição geográfica 
atual compreende os municípios de canudos, Jere-
moabo, Euclides da cunha, Paulo Afonso (ibAmA, 
2006), Sento Sé, campo formoso (munn, 1995; 
ibAmA, 2006) e monte Santo (Sick et al., 1987; 
Sousa e barbosa, 2008), sendo recentemente in-
cluído o município de Santa brígida (Santos neto e 
camandaroba, 2007) (figura 3). 
 Sick et al. (1987) citam como sua área 
de distribuição histórica: ao norte no rio São 
francisco, entre chorrochó e Paulo Afonso; 
a oeste até o município de uauá; a leste até 
Jeremoabo; e ao sul até monte Santo e Eucli-
des da cunha. Apesar dos relatos históricos da 
presença da espécie na Serra da borracha, no 
município de curaçá (lima, 2007), e na Serra 
canabrava, no município de uauá (Sick et al., 
1987), em expedições do cEmAVE, em busca 
de novos dormitórios e sítios de alimentação 
em 2002, 2005 e 2007, não foram encontra-
dos indícios das araras nas serras da borracha, 
do Jerônimo, do Juá e na Gruta de Patamuté 
(ibAmA, 2006;barbosa et al., 2007).  
 Atualmente, a maior parte da popula-
ção é encontrada nos municípios de canudos 
e Jeremoabo (ibAmA, 2006), havendo somente 
alguns indivíduos em uma população possivel-
mente disjunta e pouco conhecida em Sento 
Sé e campo formoso, na região centro-norte 
do Estado da bahia. A distância entre estas po-
pulações é de aproximadamente 185,32 km. A 
extensão de ocorrência da população que ocor-
re atualmente nos municípios de canudos, Jere-
moabo, Euclides da cunha, Paulo Afonso, monte 
Santo, Santa brígida e Paulo Afonso é 9.033,69 
km2. os indivíduos registrados em Sento Sé e 
campo formoso ocupam a região limítrofe dos 
municípios, em uma área de 1.169,71 km2.
Estas áreas foram calculadas a partir da cons-
trução do mínimo Polígono convexo (mPc) 
no Programa Arcmap 9.3 e confirmadas no  
Global map 11.0 e macrostation v8xm (figura 4).
 A maior parte da população da arara-
-azul-de-lear ocupa o sul da Ecorregião do Raso 
da catarina, situada na porção mais seca do 
território baiano. o relevo é plano, em forma 
de tabuleiro, marcadamente cortado por vales 

secos e ravinas, sendo o suporte-tabuleiro que 
deu à região a denominação de Raso (Sick et al., 
1987). os entalhes profundos nos tabuleiros são 
os canyons (figura 5), sendo a altitude variável 
entre 400 a 600m (Velloso et al., 2002). 
 o clima, segundo a classificação climá-
tica de Köeppen, é do tipo é bSh (semiárido 
quente), caracterizado pela escassez, irregulari-
dade e torrencialidade das precipitações pluvio-
métricas (em média de 650 mm/ano), tempera-
turas elevadas e forte evapotranspiração (Sick et 
al., 1987; Velloso et al., 2002), com temperatu-
ras variando de 15 a 45° c (Yamashita, 1987), e 
média de 24° c (Sick et al., 1987).  
 A vegetação em toda a área de ocorrência 
da espécie é de caatinga, predominantemente 
arbustiva densa entremeada por manchas 
de caatinga arbórea, apresentando alto 
número de endemismos e alta riqueza de 
espécies raras e ameaçadas (Giulietti, 2004). 
observam-se três estratos bem definidos 
(Egler, 1952; Rizzini, 1997; ibAmA, 2006): 
estrato herbáceo de até 1 m de altura, 
formado principalmente pelas bromeliáceas 
macambira (Bromelia laciniosa mart. ex Schult. 
e Schult.f.), caroá (Neoglaziovia variegata  
(Arruda) mez) e croatá (Bromelia karatas l.) 
e pelas cactáceas quipá (Tacinga inamoena 
(K.Schum.) n. P. Taylor e Stuppy) e coroa-de-
frade (Melocactus bahiensis (britton e Rose) 
luetzelb.); estrato arbustivo, dominante nesta 
fitofisionomia, com altura variando de 2 a 4 
m, com ocorrência de espécies como pinhão  
(Jatropha spp.), juremas (Mimosa acutistipula 
(mart.) benth., M. verrucosa benth. e M.  
tenuiflora (Willd.) Poir.), marmeleiro (Croton 
spp.), velame (Croton campestris A.St.-
hil.), catingueira (Poincianella pyramidalis 
(Tul.) l.P.Queiroz), pereiro (Aspidosperma 
pyrifolium mart.) e as cactáceas mandacaru  
(Cereus jamacaru Dc.), xique-xique (Pilosocereus  
gounellei  (f.A.c.Weber) byles  e  Rowley) e  facheiro  
(Pilosocereus pachycladus f. Ritter); e estrato 
arbóreo, encontrado principalmente na base de 
morros e na mata ciliar do rio Vaza-barris, com 
altura entre 6 e 15 m, destacando-se as seguintes 
espécies: joazeiro (Ziziphus joazeiro mart.), 
umbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda), umburana-
de-cambão (Commiphora leptophloeos 
(mart.) J.b.Gillett), baraúna (Schinopsis  
brasiliensis Engl.), mulungu (Erythrina velutina 
Willd.), aroeira (Myracrodruon urundeuva 
Allemão), angico (Anadenanthera colubrina 
(Vell.) brenan), caraibeira (Tabebuia aurea (Silva figura 2 - Arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari), (a) foto: fabio nunes; (b) foto: Eduardo issa.
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manso) benth. e hook.f. ex S.moore), licuri e 
algaroba (Prosopis juliflora (Sw.) Dc. – exótica 
invasora.
 A região forma a Área importante para 
a conservação de Aves (Important Bird Area – 
ibA) Raso da catarina (bA02), com 390.000 ha  
(bencke et al., 2006). Segundo bencke et al. 
(2006), nessa região há registros de 201 espécies 
de aves, sendo uma das áreas de maior ende-
mismo de aves da caatinga. lima et al. (2003), 
em um levantamento da ornitofauna na pátria 
da arara-azul-de-lear, registraram 233 espécies 
de aves em dois pontos do município de Jere-
moabo e um ponto do município de canudos, 
o que equivale a 81,6% de todas as aves exis-
tentes no bioma no Estado da bahia e 66,6% 
das espécies descritas para o bioma. Dentre as 
espécies ameaçadas (mmA, 2003) encontram-se, 
além da arara-azul-de-lear, jacucaca (Penelope 
jacucaca Spix, 1825), chorozinho-de-papo-preto  

(Herpsilochmus pectoralis Sclater, 1857) e pintas-
silgo-do-nordeste [Sporagra yarrellii (Audubon, 
1839)] (bencke et al., 2006).
 o Raso da catarina foi também conside-
rado pelo mmA uma área de Extrema impor-
tância para a conservação de aves e de impor-
tância muito Alta para a conservação da flora 
da caatinga, devido à riqueza de espécies, alto 
número de endemismos, existência de muitas 
espécies raras e/ou ameaçadas, alta fragilidade 
intrínseca do sistema e alto grau de pressão an-
trópica, sendo recomendada a sua proteção in-
tegral (mmA, 2002; Sá, 2004; Giulietti, 2004; 
Pacheco, 2004). 
 Sento Sé e campo formoso formam a ibA 
que leva o mesmo nome (bA 03). localizada a 
aproximadamente 200 km da Ecorregião do 
Raso da catarina, é caracterizada por apresentar 
matas ripárias de caraibeiras  e palmeiras licuri. 
nesta área ocorrem duas espécies de aves endê-

figura 5 – hábitat da arara-azul-de-lear. (a) Paredões na ESEc Raso da catarina. foto: fabio nunes; (b) ESEc 
Raso da catarina em sobrevoo. foto: Kleber Gomes de oliveira; (c) Toca Velha na Estação biológica de canu-
dos em sobrevoo. foto: Kleber Gomes de oliveira.
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(ESEc) Raso da catarina (figuras 3 a, b, c e 4) 
(A. m. cruz, com. pess., 2011).
 menezes et al. (2006) e lima (2007) re-
gistraram a ocorrência de pequenos bandos de 
araras-azuis-de-lear na Reserva Pankararés, que 
periodicamente frequentavam os licurizeiros 
existentes na região. índios mais idosos relataram 
que nas décadas de 50 a 70 observavam a espé-
cie nidificando e se alimentando na área da reser-
va (menezes et al., 2006; lima, 2007) e também 
que, a partir da década de 80, a população de 
araras tinha diminuído significativamente (lima, 
2007). Em outubro de 2012 foram registradas 12 
araras-azuis-de-lear se alimentando no brejo do 
burgo pelo cEmAVE, havendo relatos de bandos 
de até 60 animais neste ano (c. lugarini, com. 
pess., 2012). na reserva existem paredões de 
arenito, o que pode representar um local para a 
expansão da ocupação da arara para dormitório 
e reprodução (P. c. lima, com. pess., 2011).

6. HistÓria natural

6.1. alimentação
 o principal item alimentar da arara-azul-
-de-lear é o fruto da palmeira licuri, (Sick et al., 
1979) (figura 6). As araras utilizam principalmente 
frutos que ainda apresentam coloração esverdea-
da, mas já se encontram dotados de endosperma 
sólido (brandt e machado, 1990). os cocos são 

micas além da arara-azul-de-lear: beija-flor-de-
-gravata-vermelha [(Augastes lumachella (lesson, 
1838)] e maria-preta-do-nordeste [(Knipolegus 
fransciscanus Snethlage, 1928)] (bencke et al., 
2006).  nesta região, denominada boqueirão da 
onça, há grande quantidade de serras de areni-
to com alguns paredões protegidos do sol e do 
vento e disponibilidade de licuri em áreas aber-
tas, apresentando características semelhantes 
aos dois sítios conhecidos atualmente, utilizados 
como dormitórios e locais de reprodução. Pouco 
é conhecido sobre a população de araras-azuis-
-de-lear que ocupam esta região, por isso, novos 
esforços devem ser empreendidos para monito-
rar esta população, e estratégias de manejo e pro-
teção devem ser estabelecidas (ibAmA, 2006). 
 nos municípios de ocorrência da arara-
-azul-de-lear existem duas etnias indígenas, os 
Pankararés e os Kaimbés. os Kaimbés possuem 
uma reserva no povoado de massacará (figuras 
3 a, b, c e 4), em Euclides da cunha, porém 
não há registros de ocorrência da arara-azul-
-de-lear nessa área. 
 os Pankararés possuem duas reservas 
demarcadas na região: 1) brejo do burgo, com 
17.924 ha de área homologada, abrangendo 
os municípios de Glória e Rodelas, com 3.000 
habitantes; e 2) Pankararé, com 29.597 ha de 
área e cerca de 1.400 habitantes, cuja área, 
demarcada em 1986 e registrada em 1996, 
localiza-se no limite norte da Estação Ecológica 

figura 6 – Palmeira licuri (Syagrus coronata). foto: Antonio Eduardo Araujo barbosa.

abertos por meio de cortes transversais perfeitos 
(Yamashita, 1987; lima, 2007) (figura 7) e alguns 
são perfurados ainda muito verdes, possuindo 
apenas endosperma líquido em seu interior.
 As aves alimentam-se muitas vezes na 
própria palmeira (figura 8) ou cortam as rá-
quilas em que os frutos se prendem aos ca-
chos e voam com elas no bico para consu-
mirem os frutos em outras árvores (figura 9) 
ou ainda se alimentam no chão. Em épocas 
de grande disponibilidade de frutos, as ara-
ras cortam as ráquilas dos cachos de licuri 
deixando-os cair no solo, e, segundo relato 
de um morador de Euclides da cunha, elas 
retornam durante o período de escassez de 
licuri para consumir estes frutos. Tal compor-
tamento merece ser investigado e, se con-
firmado, pode representar uma estratégia 
muito interessante adotada pelas araras para 
garantir uma reserva de alimento durante o 
período de escassez. outro comportamento 
constatado foi o consumo de sementes secas 
de licuri regurgitadas ou eliminadas nas fezes 
do gado em época de baixa produção de co-
cos de licuri (Silva-neto et al., 2012). 
 Segundo brandt e machado (1990), uma 
arara adulta despende em média 25 segundos 
para abrir um fruto e retirar o endosperma. 
Entretanto, a atividade pode ser interrompida 
por alguns instantes quando o indivíduo obser-
va os arredores, coça-se, muda de posição ou 
assume outro comportamento. Segundo estes 
autores, uma arara pode consumir, em média, 
118 cocos de licuri por hora de forrageamento, 
o que representa, em média, consumo de 350 
frutos de licuri por dia. Já um filhote demora 
48 segundos para manipular e ingerir o endos-
perma do fruto de licuri. os adultos que estão 
alimentando os filhotes que deixaram o ninho 
recentemente consomem, pelo menos, duas 
vezes a quantidade diária de licuri consumida 
normalmente (ibAmA, 2006).
 observações sobre o comportamento ali-
mentar da arara-azul-de-lear foram realizadas 
entre setembro de 2006 e junho de 2007, nos 
municípios de Jeremoabo, canudos e Euclides 
da cunha, verificando-se que adultos e filhotes 
gastaram em média 32 segundos para coletar 
um coquinho de licuri, abrir o endocarpo e con-
sumir seu endosperma. As araras passaram em 
torno de 3h15min se alimentando, sendo capa-
zes de consumir 112 frutos por hora. como o 
consumo não é ininterrupto, havendo gasto de 
tempo em cerca de 20% depois que a arara ter-

figura 7 – cocos de licuri cortados transversalmente por 
araras-azuis-de-lear. foto: Kleber Gomes de oliveira.

figura 8 – Arara-azul-de-lear alimentando-se em 
licurizeiro. foto: ciro Albano.

figura 9 – Arara-azul-de-lear voando com cocos de 
licuri no bico. foto: mark l. Stafford
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mina de consumir um fruto e inicia o consumo 
de outro, estimou-se que uma arara consome 
em torno de 90 licuris por hora e 290 cocos/
dia (Silva-neto et al., 2012). Durante a atividade 
de alimentação, pelo menos uma das araras do 
grupo fica sem se alimentar, ocupando o posto 
de sentinela (Yamashita, 1987), permanecendo 
pousada em galhos mais altos de árvores gran-
des e revezando-se com outras araras nessa 
função. 
 brandt e machado (1990) identificaram 
oito áreas de alimentação utilizadas pela es-
pécie, cobrindo uma superfície de 140 km2. 
Recentemente, os sítios de alimentação foram 
mapeados por Santos neto e camandaroba 
(2008). Estes autores identificaram 37 áreas 
de alimentação, com 127,34 ha, em média, 
totalizando 4.711,92 ha, nos municípios de 
Paulo Afonso, Santa brígida, Jeremoabo, ca-
nudos e Euclides da cunha. os maiores sítios 
de alimentação estavam situados nas localida-
des de Enjeitado e fazenda Tangará, na cida-
de de canudos, com 807 e 778 ha, respecti-
vamente. Dos quase 4.712 ha mapeados, o 
município de canudos apresentou 47,6% da 
área, seguido por Euclides da cunha, com 
34,2% e Jeremoabo, com 15,8%. lima (2007) 
e Santos neto e camandaroba (2008) relatam 
a preferência das araras em se alimentar em 
áreas abertas ou em áreas de densa vegetação 
com licuris aparentes. 
 As aves consomem fontes complementares 
e alternativas de alimento (Santos neto e Gomes, 
2007), como: baraúna (Schinopsis brasiliensis), 
pinhão (Jatropha pohliana), umbu (Spondias 
tuberosa), mucunã (Dioclea sp.), flor-de-sisal 
(Agave sp.) e milho verde (Zea mays) (Sick et al., 
1987; Yamashita, 1987; brandt e machado, 1990; 
Santos e Gomes, 2007). 
 A baraúna é consumida de forma regular 
durante os meses de setembro a novembro, épo-
ca de sua maior frutificação, sendo consumida a 
parte interna da semente quando o fruto ainda 
está verde (Silva-neto et al., 2012). Vale salien-
tar que a baraúna está incluída na lista oficial 
das Espécies da flora brasileira Ameaçadas de 
Extinção (mmA, 2008), sendo recomendado 
um grande esforço em prol da sua conservação, 
incluindo o seu reflorestamento na região. 
 Ainda existe o consumo do umbu, tan-
to do mesocarpo de frutos verdes coletados na 
copa dos umbuzeiros, como de endosperma 
de sementes secas regurgitadas ou eliminadas 
nas fezes de caprinos. A frutificação do umbu-

zeiro ocorre nos meses de dezembro a feve-
reiro, coincidindo com um período em que há 
grande disponibilidade de frutos de licuri. Des-
ta forma, assim como a baraúna, o umbu pode 
ser considerado como um item de alimentação 
complementar, e não de alimentação alternati-
va, como ocorre com o milho.
 o milho é o segundo item alimentar mais 
consumido pela arara (Silva-neto, 2012). bran-
dt e machado (1990) relatam que, em julho 
e agosto, 80% do forrageamento das araras é 
realizado em milharais, devido possivelmente 
à baixa disponibilidade de frutos de licuri.
 Recentemente, frutos de cactaceae fo-
ram observados na alimentação de filhotes de 
araras na Toca Velha, nos meses de fevereiro 
a março, confirmando-se a utilização deste 
recurso pela presença de sementes nas fezes 
dos filhotes (E. c. Pacífico de Assis, com. pess., 
2011). Também foi recentemente registrado o 
consumo do fruto do mandacaru pela arara-
-azul-de-lear (D. m. lima e K. Gomes, com. 
pess., 2011) (figura 10). 

figura 10 – Arara-azul-de-lear consumindo fruto de 
mandacaru, Cereus jamacaru. foto: ciro Albano.

6.2. desloCamentos e dormitÓrios
 como em muitas espécies de psitacídeos, 
a arara-azul-de-lear é gregária e tem o compor-
tamento de pernoitar em grupo (Juniper e Parr, 
1998). Dois sítios de dormitório e nidificação 
são conhecidos, ambos na Ecorregião do Raso 
da catarina, constituídos de cavidades naturais 
em paredões de arenito: a porção sudoeste da 
ESEc Raso da catarina (9052,2’S 038038,4’W), 
no município de Jeremoabo, que é o principal 
sítio reprodutivo (Amaral et al., 2005; menezes 
et al., 2006); e Toca Velha, na Estação biológica 
de canudos (9057’S 038059,4’W), localizada no 
município de canudos, propriedade da funda-
ção biodiversitas. A localização das duas áreas 
pode ser observada nas figuras 3 e 4, distantes 
entre si em aproximadamente 39 km, em linha 
reta. Araújo (1996) também observou araras-
-azuis-de-lear pernoitando em árvores no mu-
nicípio de Euclides da cunha, fato já relatado 
anteriormente por moradores locais. não se 
conhece o local de pernoite da população no 
boqueirão da onça.
 Santos neto e camandaroba (2008) ob-
servaram que as áreas de alimentação distam 
em média de 49,5 km da Toca Velha e 45,9 
km da Serra branca. As áreas de alimentação 
são mais próximas dos dormitórios da Serra 
branca (algumas localizadas a apenas 500 m de 
distância) que dos dormitórios da Toca Velha 
(menor distância de um sítio de alimentação 
de 21 km), aspecto que favorece o forragea-
mento no período reprodutivo na região da 
Serra branca. o sítio de alimentação denomi-
nado barreiras apresenta-se quase equidistante 
dos sítios reprodutivos conhecidos, sendo uma 
possível área de intercâmbio de animais e de 
rotas (Santos neto e camandaroba, 2008).
 o deslocamento diário é iniciado quan-
do as aves deixam seus abrigos noturnos à pri-
meira luz do dia, partindo aos bandos para as 
áreas de alimentação (Sick et al., 1979; 1987). 
A atividade de forrageamento ocorre principal-
mente entre 6-9 h e 14-16 h. Durante as horas 
mais quentes do dia as araras geralmente per-
manecem em árvores altas e secas ou à sombra 
das folhas dos pés de licuri. neste período po-
dem ocorrer interações sociais (brandt e ma-
chado, 1990). Para o repouso ou para vigília 
parece existir uma preferência pela baraúna, 
por ser uma árvore de porte grande, com mui-
ta sombra e copa pouco fechada, favorecendo 
uma boa visão da paisagem ao seu redor. ou-
tras árvores utilizadas pelas araras para repouso 

são a aroeira e o mandacaru, além de árvores 
secas (Silva-neto et al., 2012).
 no final da tarde os bandos retornam aos 
abrigos, chegando logo após o pôr-do-sol (Sick 
et al., 1987). Em noites de lua cheia as araras po-
dem retornar mais tarde, sendo registrado ban-
dos regressando para os dormitórios às 19h ou 
mais tarde (ibAmA, 2006). Ainda não existem 
estudos sobre ciclo nictemeral (moura, 2007) 
da arara-azul-de-lear, e, portanto não é possível 
correlacionar o horário da saída e/ou chegada 
dos indivíduos nos dormitórios com fatores cli-
máticos ou mesmo com a intensidade luminosa.
 o deslocamento sazonal é pouco conhe-
cido, porém existe sazonalidade na ocupação 
dos dois dormitórios conhecidos, relacionada à 
variação climática e disponibilidade de recur-
sos alimentares (menezes et al., 2006; Santos 
neto e camandaroba, 2008). menezes et al. 
(2006) relatam maior frequência de araras nos 
paredões da Serra branca na estação reprodu-
tiva, que vai de outubro a abril, e quando os 
filhotes saem dos ninhos, em abril ou maio, 
maior número de araras é encontrado na Toca 
Velha (menezes et al., 2006). 
 Em 1993, devido à intensa seca, os bandos 
de araras ampliaram bastante a área de forragea-
mento, chegando até as proximidades do muni-
cípio de Euclides da cunha (ibAmA, 2006). San-
tos neto e Gomes (2007) analisando a predação 
de milho pelas araras, constataram que, devido à 
baixa produtividade em 2004, as araras atacaram 
plantações mais distantes que em 2005, chegan-
do ao município de Euclides da cunha, onde não 
foi registrado ataque no ano posterior. Em 2012, 
devido a seca prolongada, foram relatados ban-
dos em localidades da área indígena dos Panka-
rés, que segundo moradores, havia muitos anos 
que não se observava araras (c. lugarini, com. 
pess., 2012).
 Araújo e Scherer neto (1997) conduzi-
ram estudos sobre padrões de deslocamento e 
rotas de voo entre áreas de alimentação e per-
noite, estimando um deslocamento diário en-
tre 24,86 a 169,45 km. Rigueira e Scherer neto 
(1997) relatam que as araras percorrem cerca 
de 80 km, de seus locais de pernoite até as áre-
as de alimentação. Santos neto e camandaro-
ba (2008) descrevem o sítio de alimentação 
mais longínquo do dormitório no município de 
Euclides da cunha, localizado a 60 km da Toca 
Velha. o ponto de ocorrência da arara-azul-
-de-lear mais distante de um dos dormitórios 
conhecidos em que uma ave foi encontrada foi 
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de 65 km (oliveira e barbosa, em elaboração). 
no período reprodutivo de 2012, um filhote 
foi avistado no sítio de barreiras, a 44 km em 
linha reta da Toca Velha (E. c. Pacifico de Assis, 
com. pess., 2012).

6.3. reprodução
 A arara-azul-de-lear inicia a atividade 
reprodutiva em setembro ou outubro, com a 
exploração de cavidades, finalizando em abril 
(Sick et al., 1987; Amaral et al., 2005; neto 
et al., 2010), quando os últimos filhotes saem 
dos ninhos. Entretanto, há registro de filhotes 
saindo do ninho em julho (Pacífico et al., em 
elaboração). na Toca Velha, nas estações re-
produtivas de 2008 a 2011, o início da ovi-
postura se deu em dezembro e janeiro (n=47 
ninhadas) (Pacífico et al., em elaboração - b). 
 A arara-azul-de-lear nidifica em cavida-
des pré-existentes em paredões rochosos for-
mados por arenito (figura 11). um mesmo pa-
redão que contenha diversas cavidades pode 
abrigar vários casais em atividade reprodutiva 
(hart, 1992; Pacífico de Assis e Silveira, 2008). 
Yamashita (1987) e hart (1992) indicaram cer-
to territorialismo na estação reprodutiva.
 Pacífico de Assis e Silveira (2010a) rea-
lizaram um estudo nos ninhos da Toca Velha 
por meio de descensão vertical (rapel) em 10 
cavidades com registro de ovos ou filhotes, 
nas estações reprodutivas de 2008 e 2009. 

Todas as cavidades foram encontradas em 
alturas superiores a 30m do solo com aber-
turas voltadas para todas as direções, sendo 
50% delas voltadas para oeste. As cavidades 
se constituíram em: canal único, estreito e 
profundo (50% das cavidades); canal bifur-
cado (20%); e galeria com profundidade 
variável (30%). A medida de altura interna 
da cavidade variou entre 0,27 m e 1,22 m, 
enquanto que a largura interna variou entre 
0,33 m e 1,81 m. As cavidades com menor e 
maior volume apresentaram 0,558 e 19,982 
m3, respectivamente. o comprimento das 
cavidades variou de 5,70 a 18 m de profun-
didade, sendo a câmara oológica localizada 
em diferentes distâncias da entrada da mes-
ma, entre 2,5 e 13,8 m (Pacífico de Assis e 
Silveira, 2010a). Segundo os referidos autores, 
embora a câmara oológica tenha sido encon-
trada antes do término da cavidade, em 40% 
das amostras, os filhotes, em avançado estágio 
de desenvolvimento, foram observados ocu-
pando toda a sua extensão. A média de umida-
de interna na câmara oológica foi de 55,8% e 
a média de temperatura interna dos ninhos foi 
de 29,2oc. Em 80% dos ninhos a temperatura 
interna foi inferior à externa e a maior varia-
ção de temperatura apresentada foi de 3,2oc  
(Pacífico de Assis e Silveira, 2010a).  As câma-
ras oológicas constituíram-se por cavidades 
côncavas naturais, havendo a ovoposição di-

figura 11 – cavidade natural formada no paredão de arenito utilizada para reprodução da arara-azul-de-lear. 
foto: fabio nunes.

retamente na areia ou até mesmo sobre as 
rochas (Pacífico de Assis, 2010). 
 hart (1992) relata que o período obser-
vado entre a eclosão e o início da saída do fi-
lhote do ninho foi de 87 dias, tempo inferior 
ao observado em A. hyacinthinus, mas não há 
descrição da metodologia utilizada para a ob-
tenção desses dados, nem o número amostral 
de ninhos e filhotes. Pacífico de Assis e Silveira 
(2010b), em estudo reprodutivo conduzido na 
Toca Velha, registraram que os filhotes perma-
necem no ninho 103 dias (n= 22). Quanto aos 
dados morfométricos, o menor filhote eclodiu 
com 22,6 g e 8,5 cm de comprimento total e 
os filhotes no término do empenamento apre-
sentaram em média 957,5 g de massa corpórea 
e 56 cm de comprimento total. Dos 22 filhotes 
capturados, 73% sobreviveram até o primei-
ro voo. Pacífico de Assis (2011) aponta como 
mortalidade natural a morte do terceiro filhote 
gerado na ninhada nas primeiras semanas de 
desenvolvimento por assincronia de eclosão. 
Possíveis predadores foram encontrados nos 
ninhos, como aranhas caranguejeiras e roedo-
res. no entanto, a predação não foi documen-
tada. houve queda de filhotes dos ninhos no 
estágio final de desenvolvimento.
 na estação reprodutiva de 2004/2005 
foram registradas 56 cavidades ocupadas por 
casais na Serra branca e 11 na Toca Velha. na 
Serra branca, nove ninhos foram monitorados 
por meio de observações à distância durante 
toda a estação reprodutiva, tendo sido regis-
trada média de 1,8 filhotes que saiu por ni-

nho (ibAmA, 2006). Pacífico de Assis e Silveira 
(2010b) registraram 30 ninhos na Toca Velha 
nas estações reprodutivas de 2008 e 2009. nos 
dez ninhos monitorados 69% das oviposturas 
foram consideradas férteis e em 92% destas 
houve eclosão. 
 neto et al. (2010) registraram 242 ninhos 
em três estações reprodutivas  nos sítios repro-
dutivos da Toca Velha e ESEc Raso da catarina 
(67 em 2004/2005, 63 em 2005/2006 e 112 em 
2008/2009). o número de indivíduos em repro-
dução variou de 134, em 2004, a 224, em 2009, 
e pelo menos 288 novos indivíduos voaram dos 
ninhos neste período. Pacífico et al. (em elabora-
ção) monitoraram as cavidades nos dois sítios re-
produtivos conhecidos, nas estações reprodutivas 
de 2008/2009 e 2009/2010 e diagnosticaram, 
com base em observação de casais durante o  
período reprodutivo, a presença de 114 cavidades 
reprodutivas, o que permitiu estimar a presença de 
228 aves maduras na população no ano de 2010. 
Dentre as 34 cavidades monitoradas no período 
reprodutivo de 2008/2009, 24 (70,59%) tiveram 
sucesso, com saída de pelo menos um filhote do 
ninho. Destes 24 ninhos, em 12 deles (50%) foram 
observados dois filhotes, e em um (4,2%) foram 
observados três filhotes na entrada da cavidade. 
Dentre as 41 cavidades monitoradas no período 
reprodutivo de 2009/2010, 36 (87,8%) tiveram su-
cesso, e destes, em 20 ninhos (55,56%) foram ob-
servados dois filhotes. o número médio de filhotes 
produzidos por ninho foi de 1,6 e 1,7 para as es-
tações reprodutivas de 2008/2009 e 2009/2010, 
respectivamente (Tabela 1).

tabela 1 - número de ninHos monitorados, suCesso reprodutiVo e mÉdia de FilHotes produzi-
dos por Casal de araras-azuis-de-lear nas estações reprodutiVas de 2008/2009 e 2009/2010.

Estação Reprodutiva 2004/2005 2005/2006 2008/2009 2009/2010

Área de Estudo Jeremoabo Jeremoabo Jeremoabo Canudos Jeremoabo Canudos

Ninhos Monitorados 9 12 24 10 29 12

% ninhos com sucesso 
reprodutivo 66,6% (n=6) 75% (n=9) 66,66% (n=16) 80% 

(n=8) 89,7% (n=26) 66,66% 
(n=10)

   com 1 filhote 16,7% (n=1) 33,4% (n=3) 50% (n=8) 30% 
(n=3) 38,5% (n=10) 25% (n=3)

   com 2 filhotes 83,3% (n=5) 66,6% (n=6) 50% (n=8) 40% 
(n=4) 53,8% (n=14) 50% (n=6)

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

Média de filhotes/ninho 1,8 1,6 1,6 1,7

Total de filhotes que 
voaram dos ninhos 11 15 24 14 44 18
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 Pacífico de Assis e Silveira (2008) 
identificaram espécies ocupando cavidades 
em quatro for mações areníticas na Toca Velha: 
aratinga-de-testa-azul [Aratinga acuticaudata 
(Vieillot, 1818)], papagaio-verdadeiro 
[Amazona aestiva (linnaeus, 1758)], urubu-
rei [Sarcoramphus papa (linnaeus, 1758)], 
urubu-de-cabeça-vermelha [Cathartes aura 
(linnaeus, 1758)], urubu-de-cabeça-preta 
[Coragyps atratus (bechstein, 1793)], cauré 
[Falco rufigularis (Daudin, 1800)], quiriquiri 
(F. sparverius linnaeus, 1758), acauã 
[Herpetoteres cachinans (linnaeus, 1758)], 
águia-chilena [Geranoaetus melanoleucus 
(Vieillot, 1819)] e gavião-carijó [Rupornis 
magnirostris (Gmelin, 1788)]. os psitacídeos 
apresentaram maior grau de interação com 
a arara, enquanto urubus e águia-chilena 
podem ser considerados predadores de ovos, 
ninhegos e juvenis. Dois eventos de predação 
já foram observados. Em ambos os episódios 
os ninhegos foram capturados por uma águia 
chilena quando acompanhavam seus pais ao 
sair do ninho nas temporadas reprodutivas de 
2010 e 2012 (Antonio Eduardo, com.pess.; 
Edson Ribeiro luiz, com.pess.). 
 Amaral et al., (2005) observaram que du-
rante o período reprodutivo (da incubação até o 
voo dos filhotes), as araras adultas em reprodu-
ção permaneceram mais tempo no interior do 
ninho, seguido pela entrada do ninho, área do 
ninho e fora da área do ninho. Além disso, pelo 
menos um indivíduo do casal sempre permane-
cia protegendo o ninho de quaisquer invasores, 
sendo a frequência de observações de araras no 
ninho maior pela manhã, diminuindo à tarde, 
período aparentemente preferido para o forra-
geamento. A permanência das araras na entrada 
do ninho coincide com os horários de maior ati-
vidade de diversas espécies na área, o que pode 
estar associado à necessidade de maior vigilân-
cia durante o período reprodutivo. Dentre as 
161 atividades observadas na entrada do ninho, 
a maioria foi manutenção individual, ou seja, 
limpeza de penas ou alisamento da plumagem.

7. população

 uma das grandes incógnitas relacionada 
à espécie é seu tamanho populacional no pas-

sado (Sick et al., 1987). hart (1992) afirma que 
há aproximadamente um século a arara-azul-
-de-lear era comum na bahia, baseando-se em 
relatos de antigos moradores da região sobre 
bandos numerosos em voo. 
 foram conduzidas várias contagens entre 
as décadas de 70 a 90 para estimar o tamanho 
populacional de araras-azuis-de-lear utilizan-
do diversas metodologias, o que não permite 
realizar comparações. Apesar disso, os dados 
apresentados sugerem um aumento populacio-
nal rápido e constante, além de uma melhoria 
do conhecimento acerca dos sítios de dormitó-
rio e, sobretudo, um aprimoramento do méto-
do de contagem (ibAmA, 2006). 
 o maior grupo observado por Sick em 
1978/79 reuniu 21 indivíduos que se dirigi-
ram ao dormitório na Serra branca (Sick et 
al., 1987). Em 1983, a população total apre-
sentava número mínimo absoluto de 60 aves, 
e número máximo estimado de 200 (Ya-
mashita, 1987). Em 1988, brandt e machado 
(1990) estimaram que a população não ul-
trapassava 60 indivíduos. Em 1990 estimou-
-se uma população de 66 aves e em 1991, 
baseando-se em informações de moradores 
locais, especulou-se que a população variava 
entre 50 e 100 aves (ibAmA, 2006). Araú-
jo e Scherer neto (1997) realizaram censos 
simultâneos nas duas áreas de dormitórios 
conhecidas e registraram 95 aves. no mes-
mo ano, em uma expedição à região, J. K. 
hart observou pelo menos 117 indivíduos 
(ibAmA, 2006). Araújo (1996) apontou que, 
naquela época, os números obtidos nos cen-
sos podiam não ser precisos devido à equipe 
de contagem reduzida e à falta de um co-
nhecimento mais aprofundado dos dormitó-
rios. Em 1998, uma equipe de campo, sob 
a orientação do comitê para a conservação 
da Arara-azul-de-lear, realizou 12 censos si-
multâneos mensais, estimando um número 
médio de 132 aves (ibAmA, 2006). 
 A partir de 2001, o cEmAVE passou a co-
ordenar a realização dos censos com o objetivo 
de padronizar o método utilizado. nesse ano, 
as contagens foram realizadas por onze pesqui-
sadores em três pontos de contagem na Serra 
branca e dois pontos na Toca Velha, no período 
compreendido entre 30 de maio a 1º de junho. 
num total de seis contagens foram visualizadas 

230 araras na Serra branca e 30 na Toca Velha, 
totalizando 246 (nascimento et al., 2001). Em 
2002 foram realizados quatro censos (março, 
julho, setembro e dezembro), sendo 431 o nú-
mero máximo observado (ibAmA, 2006). 
 Em 2003 e 2004, os censos simultâneos 
da espécie ocorreram com periodicidade men-
sal, a partir do mês de março. Devido à utiliza-
ção de novos paredões pelas araras ou a des-
coberta destes como dormitório, foi necessário 
aumentar o número de pontos de contagem. 
 A partir de 2004, para estimar a população 
no Raso da catarina foram realizadas contagens 
simultâneas nos dois dormitórios conhecidos, por 
meio da contagem direta dos indivíduos, seguin-
do a metodologia descrita por bibby et al. (1992), 
ou seja, o observador conta todos os indivíduos 
que passam no seu campo visual em um pon-
to fixo, tomando-se o devido cuidado para não 
contar indivíduos já registrados. Em cada conta-
gem são distribuídos de um a três pesquisado-
res, localizados no entorno dos dormitórios que 
dispõem de rádio comunicador para interlocu-
ção, evitando duplicidade nas contagens entre 
os pontos. As contagens são realizadas simulta-
neamente em dez pontos, sendo sete na ESEc 
Raso da catarina e três na Estação biológica de 
canudos, no momento da saída das aves dos 
dormitórios pela manhã (entre 05h30-06h30) e à 
tarde (entre 17h20-18h15) (figura 12). Este mé-

todo é a melhor opção para amostragem de psi-
tacídeos florestais e de difícil visualização, sendo 
empregado para diversas espécies de psitacídeos  
(Aguilera et al., 1999; nunes, 2002). A partir de 
2008, com intuito de obter uma estimativa anual 
mais fiel possível, todas as contagens foram rea-
lizadas no período não reprodutivo da espécie. 
Evitando a não contabilização de aves que en-
contram-se dentro das cavidades neste período. 
As contagens de cada ponto foram somadas, e 
calculadas a média, o desvio padrão e o coefi-
ciente de variação, anualmente.  
 menezes et al. (2006) apresentaram os 
resultados dos censos simultâneos realizados 
de setembro de 2001 a abril de 2004. o maior 
valor médio foi de 435± 55,88 aves, registrado 
em setembro de 2003 e o menor foi de 142,5± 
4,57 aves, registrado em setembro 2001. A Ta-
bela 2 apresenta uma compilação das informa-
ções disponíveis sobre os censos coordenados 
pelo cEmAVE, entre 2001 e 2012 e a figura 13 
mostra a flutuação do tamanho populacional 
de 1983 até 2012.
 cabe ressaltar que duas populações de 
arara-azul-de-lear são reconhecidas: uma lo-
calizada na Ecorregião do Raso da catarina e 
outra na Região do boqueirão da onça (me-
nezes et al., 2006; ibAmA, 2006) e que os 
indivíduos do boqueirão da onça não estão 
incluídos nestas contagens.

Ano Número de Contagens Número de Pontos de Contagem Média Desvio Padrão Coef. Variação (%)

2001 12 6 228 52 23

2002 16 9 332 97 29

2003 40 9 442 54 12

2004 40 10 389 40 10

2005 8 10 444 72 16

2006 20 10 502 115 23

2008 8 10 883 94 11

2009 5 10 1068 29 3

2010 16 10 1125 191 17

2011 12 10 1049 273 24

2012 8 7 1263 152 12

tabela 2 – população estimada da arara-azul-de-lear, na eCorreGião do raso da Catarina, entre 
os anos 2001 e 2012.
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8. ameaças

 lima (2007) atribui o declínio da po-
pulação da arara-azul-de-lear à expansão das 
áreas antropizadas nas propriedades rurais e 
sua consequente eliminação das áreas de ali-
mentação nativa, à caça por parte dos índios e 
de moradores rurais, assim como ao tráfico de 
animais silvestres.
 Atualmente, a diminuição na disponibi-
lidade de itens alimentares, especialmente os 
frutos de licuri, é considerada o maior fator limi-
tante para a espécie (brandt e machado, 1990). 
Recentemente a análise de viabilidade de popu-
lação (AVP, capítulo 2) da espécie confirmou que 
a capacidade de suporte do ambiente deve ser o 
principal limitante no crescimento populacional.

8.1. perda de Hábitat
 o semiárido brasileiro abriga uma po-
pulação humana de 20 milhões de habitantes, 
sendo a região semiárida mais populosa do 
mundo. o bioma caatinga, que inclui diversas 
formações vegetais, ocupa a maior parte desta 
região, sendo o único com distribuição restri-
ta ao brasil. Dentre os biomas brasileiros é o 
menos conhecido cientificamente e vem sendo 

figura 13 – População estimada de arara-azul-de-lear, na Ecorregião do Raso da catarina, de 1979 a 2012. 
fonte: cEmAVE, 2012.

tratado com baixa prioridade para a conserva-
ção, apesar de ser um dos mais ameaçados, 
devido ao uso inadequado e insustentável dos 
seus solos e recursos naturais. Atualmente, o 
bioma apresenta 1% da sua área protegida por 
unidades de conservação (uc) de proteção in-
tegral e 6,4% de área protegida por uc de uso 
sustentável (ibAmA, 2011).
 As estimativas de perda de hábitat mos-
tram que os remanescentes da caatinga estão 
distribuídos em muitos fragmentos de diferen-
tes tamanhos (castelletti et al., 2004). Segundo 
o mmA (2007), até 2002, o bioma possuía área 
de cobertura vegetal nativa de 62,77%, cober-
tura vegetal antropizada de 36,28% e corpo 
d'água de 0,95%.
 Da área total da caatinga, corresponden-
te a 826.411,23 km² (mais que 82 milhões de 
hectares), restaram em 2009, com vegetação 
primitiva, apenas 441.117,88 km², de acordo 
com o monitoramento do desmatamento nos 
biomas brasileiros realizado pelo ibAmA (2011), 
baseado em análises de imagens de satélites. En-
tre 2008 e 2009 o bioma teve sua cobertura ve-
getal original e secundária reduzida em 0,23%, 
com sua cobertura vegetal nativa suprimida em 
1.921,18 km², conforme Tabela 3.

Classe Até 2008 Até 2009

Vegetação suprimida 45,39 % 45,62%

Vegetação remanescente 53,61% 53,38%

Corpos d’água 0,99% 1,01%

tabela 3 - estimatiVa do desmatamento oCorrido na CaatinGa no período de 2008-2009.

nota: colunas em vermelho correspondem a contagens não padronizadas. colunas em azul correspondem a contagens coordenadas pelo cEmAVE.

fonte: ibAmA, 2011.
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 A análise da distribuição dos polígonos 
de desmatamento por unidades da federação 
identificou, em termos de área absoluta, que a 
bahia foi o estado que mais sofreu supressão da 
cobertura vegetal nativa da caatinga entre 2008-
2009. com área de caatinga de 300.927 km2, 
teve 638,35 km2 (0,21% do bioma) de área an-
tropizada. os tamanhos das áreas de vegetação 
suprimida nos municípios de ocorrência da arara 
estão apresentados na Tabela 4 (ibAmA, 2011).
 na região, a agricultura é predominante-
mente de subsistência, com o cultivo principal-
mente de milho, feijão e mandioca. o uso de 
agrotóxicos é comum, situação preocupante em 
virtude dos danos que causam à saúde humana 
e ao ambiente. A pecuária, geralmente praticada 
de forma extensiva, constitui importante ativida-
de econômica na região, com destaque para os 
rebanhos de caprinos, ovinos e bovinos, além de 
avicultura. A atividade agrícola é sempre prece-
dida de desmatamento e queimadas. A prática 

de queimadas, bastante comum na região, é feita 
sem nenhum controle. A retirada de lenha para o 
abastecimento de calcinadoras de gesso, cerâmi-
cas, olarias e padarias também é frequente, bem 
como o corte seletivo para a extração de lenha 
e madeira em tora (ibAmA, 2006). Além disso, 
as áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear estão 
situadas entre importantes municípios da região 
onde existe significativa ocupação humana. o 
crescimento populacional humano nos últimos 
dez anos foi de 33.653 pessoas, de acordo com 
o censo realizado pelo ibGE em 2010.
 A redução da oferta de frutos do licuri (ver 
capítulo 3) é um dos principais problemas associa-
dos à perda da capacidade de suporte alimentar da 
arara. Assim, como consequência da diminuição 
da principal fonte alimentar das araras, o ataque às 
plantações de milho na região é frequente e intenso 
(brandt e machado, 1990) (figura 14). Esses ata-
ques são concentrados nos municípios de canudos 
(principalmente nos povoados do Raso e Rosário), 

Município Área do município (km2) Antropização 2008-2009 (km2) % da área do município 
antropizada

Santa Brígida 829,32 0,15 0,02%

Paulo Afonso 1.574,78 1,47 0,09%

Euclides da Cunha 2.362,09 11,18 0,47%

Canudos 3.085,01 2,27 0,07%

Monte Santo 3.287,07 5,67 0,17%

Jeremoabo 4.711,03 8,05 0,17%

Campo Formoso 7.231,68 4,33 0,06%

Sento Sé 12.531,65 5,97 0,05%

tabela 4 – área dos muniCípios de oCorrênCia da arara-azul-de-lear, área antropizada em 
2008-2009 e perCentaGem da área do muniCípio aFetada.

fonTE: ibAmA, 2011.

figura 14 – Plantação de milho, Zea mays, atacada por araras-azuis-de-lear. foto: Eco.

Jeremoabo (principalmente nos povoados de Serra 
branca e Pau D'água) e Euclides da cunha (prin-
cipalmente no povoado de Serra branca), cujos 
percentuais de perdas nas lavouras variam de 1,5 a 
92% da plantação (Santos neto e Gomes, 2007). 
 Em 2004 e 2005 foram verificados ataques 
entre os meses de junho a setembro em planta-
ções de milho em propriedades nos municípios 
de Jeremoabo, canudos e Euclides da cunha. Es-
sas propriedades distam de 7 a 16 km dos pare-
dões da Serra branca e 20 a 55 km da Toca Velha. 
Em 2004 os ataques ocorreram em propriedades 
mais distantes, possivelmente devido à seca que 
ocorreu nesse ano e à baixa produtividade de 
frutos de licuri. o prejuízo médio foi de 16,28 e 
18,66 sacos de milho por propriedade em 2004 
e 2005, respectivamente. A Tabela 5 demonstra 
os prejuízos às lavouras devido aos ataques de 
araras-azuis-de-lear entre 2005 e 2012.

 bandos de 45 a 89 indivíduos foram 
observados forrageando ao mesmo tempo em 
um plantio. Em geral, nos plantios situados em 
áreas próximas a licurizeiros  em frutificação, o 
ataque aos milharais não foi observado ou foi 
brando. Assim como, em geral, plantações de 
milho com mais árvores altas ou secas ou com 
licurizeiros no seu interior ou nas adjacências 
apresentaram maior incidência de ataques. 
Tais árvores e palmeiras foram utilizadas por 
sentinelas (figuras 14 e 15) enquanto outras 
araras se alimentavam no solo. Em todas as 
propriedades onde foram constatados preju-
ízos devido ao ataque por araras é praticada 
a agricultura familiar voltada exclusivamente 
para a subsistência. como não apresentam 
nenhum tipo de irrigação, os plantios são fei-
tos apenas durante a estação chuvosa, que 
coincide com o período de escassez de frutos 

Ano Número de Propriedades Vistoriadas Prejuízo Estimado (ton)

2005 26 10,26

2006 46 13,50

2007 42 12,00

2008 48 15,60

2009 64 26,40

2010 76 43,80

2011 30 12,60

2012 7 1,02

tabela 5 - prejuízo total estimado às laVouras de milHo deVido ao ataque de araras-azuis-de-lear 
entre os anos de 2005 e 2012.

figura 15 – Arara-azul-de-lear alimentando-se na plantação de milho. foto: Kleber Gomes de oliveira.
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de licuri na região. Por conseguinte, o milho 
passa a ser um recurso alimentar disponível às 
araras-azuis-de-lear nas épocas de reduzida 
oferta de recursos alimentares.
 o ressarcimento aos produtores dos 
prejuízos às lavouras provocados por preda-
ção de milho por araras-azuis-de-lear é re-
alizado sistematicamente desde 2005, bus-
cando-se sempre atender a totalidade dos 
danos sofridos nas plantações. Entretanto, 
ressalta-se que as atividades de avaliação se 
restringem aos perío dos efetivos de ataques 
aos plantios em cada região, os quais são va-
riáveis em função da pluviosidade. outros 
agravantes ao sucesso do Projeto de Ressar-
cimento dos Danos às lavouras Provocados 
pelas Araras-azuis-de-lear são: o aumento 
do valor das sacas de milho, de 10 dólares 
americanos a saca de 60 kg até 2009 para 35 
dólares americanos em 2011; a maior parte 
dos recursos destinados à aquisição do mi-

lho é proveniente de doações internacionais, 
havendo um comportamento desfavorável 
na variação das taxas cambiais das moedas 
estrangeiras nos últimos anos; e o aumento 
populacional da arara, o qual ocasionou o 
aumento da intensidade dos ataques, assim 
como das áreas de lavouras prejudicadas. 
Assim, a busca de novos parceiros e financia-
dores para a atividade deve ser intensificada 
(Eco, 2011) (Tabela 6).
 há relatos de índios de que, nas locali-
dades conhecidas como baixa fechada e baixa 
do chico, há 30 ou 40 anos, haviam roças de 
milho frequentadas por muitas araras, sugerin-
do que a utilização de milho, e provavelmente 
a escassez de frutos de licuri, é antiga (ibAmA, 
2006). Entretanto, segundo relatos de antigos 
moradores dos povoados de Raso e Rosário, 
no município de canudos, a ocorrência de 
ataques às plantações é relativamente recente, 
iniciada há cerca de 15 anos, por consequên-

Ano Município Número de propriedades 
atacadas

Prejuízos estimados 
em Sacas (60 kg)

Total de sacas 
ressarcidas

2007

Canudos 33 132 132

E. da Cunha ---- ---- ----

Jeremoabo 9 68 68

Total geral de sacas de milho ressarcidas 200 (100%)

2008

Canudos 41 199 199

E. da Cunha 2 15 15

Jeremoabo 5 46 46

Total geral de sacas de milho ressarcidas 260 (100%)

2009

Canudos 47 359 359

E. da Cunha ---- ---- ----

Jeremoabo 17 81 81

Total geral de sacas de milho ressarcidas 440 (100%)

2010

Canudos 62 591 313

E. da Cunha 1 66 0

Jeremoabo 13 73 33

Total geral de sacas de milho ressarcidas 346 (47,4%)

2011

Canudos 15 95 95

E. da Cunha ---- ---- ----

Jeremoabo 15 115 115

Total geral de sacas de milho ressarcidas 210 (100%)

2012

Canudos ---- ---- ----

E. da Cunha 2 5 5

Jeremoabo 5 12 12

Total geral de sacas de milho ressarcidas 17 (100%)

tabela 6 – quantitatiVo estimado, absoluto e perCentual, de ressarCimento de saCas de milHo 
para Fins de Compensação dos prejuízos às laVouras, deCorrentes de predação de araras-azuis-
-de-lear entre os anos de 2007 e 2012. Fonte: eCo, 2012.

cia do aumento da população das araras-azuis-
-de-lear e pelo emprego de folhas de licuri na 
cobertura de residências em tempos pretéritos, 
o que levou à redução considerável na produ-
ção de frutos de licuri na região (K.m.R. Rocha, 
com. pess., 2011).
 no intuito de proteger suas plantações 
de milho, os produtores afugentam as aves de 
várias maneiras, inclusive com tiros (ibAmA, 
2006; Santos neto e Gomes, 2007). nestas 
propriedades, as araras se tornam mais susce-
tíveis à captura, podendo ser apanhadas por 
traficantes (Santos neto e Gomes, 2007). Em 
2010 uma ave foi resgatada em Jeremoabo, 
apresentando fratura de radio-ulna em uma 
das asas e havia a suspeita de que a fratura 
fora causada por tiro de arma de fogo ou outro 
apetrecho. Em 2012, três aves foram resgata-
das com lesões causadas por arma de fogo (cE-
mAVE, dados não publicados). Eventos em que 
araras são encontradas com fraturas especial-
mente nas asas não são incomuns e já haviam 
sido relatados anteriormente (ibAmA, 2006). 
Santos neto e Gomes (2007) testaram alguns 
métodos para afugentar os bandos de araras, 
sendo que somente sons e movimentos brus-
cos por parte dos agricultores foram eficazes. 
muitos agricultores abandonaram os plantios 
devido aos ataques das araras (Santos neto e 
Gomes, 2007; Eco, 2010). 

8.2. Captura e ComÉrCio
 outra ameaça importante é a captura 
ilegal para atender à demanda do comércio 
ilícito, tanto doméstico como internacional. 
na região da Reserva indígena Pankararé 
existem relatos de reprodução há cerca de 
vinte anos, quando as últimas araras nascidas 
nos paredões da reserva foram capturadas 
para serem vendidas em Salvador/bA (ibA-
mA, 2006).
 os registros de apreensões e/ou doação 
para os órgãos fiscalizadores foram de: um ovo 
em 2011, três filhotes em 2010, um em 2009, 
cinco em 2007, dois em 2005, dez em 2004, 
seis em de 2003, dois em 2002, três em 2000, 
sete em 1999 e oito em 1998 (K. m. R. Rocha 
com. pess., 2011; cEmAVE, dados não publi-
cados; ibAmA, 2006). no entanto, estima-se 
que o quantitativo de animais apreendidos re-
presente apenas uma pequena parte do total 
de aves retiradas da natureza. Até dezembro 
de 2010, das 74 aves que faziam parte do 

plantel do Programa de cativeiro, 35 (47,30%) 
eram provenientes de apreensão, resgate ou 
captura (barros, 2011). 
 com a utilização de cordas os trafi-
cantes descem nos paredões onde estão os 
ninhos e retiram ovos e ninhegos. Alguns ni-
nhos possuem a abertura grande o suficiente 
para permitir a entrada de uma pessoa. Aves 
adultas podem ser capturadas nos ninhos e 
dormitórios por meio de redes que são iça-
das durante a noite, fechando a saída dos 
ninhos ou dormitórios. outra forma de cap-
tura ocorre em áreas de alimentação, com 
a utilização de ceva de milho para atrair as 
aves, que são capturadas também com o uso 
de redes. Existe ainda a possibilidade de aves 
serem capturadas por meio de tiros nas asas 
(ibAmA, 2006).
 Atualmente são realizadas operações es-
porádicas de fiscalização pelo instituto brasilei-
ro de meio Ambiente e dos Recursos naturais 
Renováveis (ibAmA) e icmbio, sendo necessá-
rio que elas se transformem em uma prática ro-
tineira e integrada às ações de gestão da ESEc 
Raso da catarina. 
 A atividade de tráfico de animais silves-
tres no brasil, devido à reduzida pena privativa 
de liberdade (detenção) que lhe é imputada, 
é enquadrada como “crime de menor poten-
cial ofensivo”, categoria que engloba os crimes 
cujas penas são inferiores a dois anos de deten-
ção, conforme preconiza a lei nº 11.313/2006 
independente se crime federal ou estadual. 
Desse modo, quando alguma atividade fisca-
lizatória obtém êxito na repressão ao tráfico, 
os infratores que forem detidos têm apenas a 
obrigação de prestar depoimento em uma de-
legacia policial, ocasião em que irão assinar um 
Termo de compromisso que determina o seu 
comparecimento à Justiça federal ou Estadual, 
quando solicitado. nessa ocasião é proposta a 
Transação Penal pelo representante do ministé-
rio Público, artifício jurídico que corresponde 
à permuta da pena privativa de liberdade por 
alguma pena restritiva de direito, comumente 
denominada de “pena alternativa”, a exemplo 
de prestação de serviço comunitário e forne-
cimento de cestas básicas para instituições fi-
lantrópicas, por um determinado período de 
tempo (ibAmA, 2006; K. m. R, Rocha, com. 
pess., 2011). 
 A lei nº 9.605/98 prevê pena de seis 
meses a um ano de detenção e multa para as 
atividades relacionadas ao tráfico de animais 



PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR 4342 PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-DE-LEAR

silvestres, entretanto o traficante não fica pre-
so após o interrogatório na delegacia policial. 
não há a possibilidade de impor o pagamen-
to de taxa de fiança, uma vez que a lei nº 
9.099/95 determina que em casos de crimes 
de menor potencial ofensivo, seus infratores 
não sejam obrigados a pagar fiança para ter a 
possibilidade de responder em liberdade.
 A multa administrativa, aplicada pelo 
órgão ambiental competente, é de R$ 500,00 
por espécime apreendido, sendo aumentada 
para R$ 5.000,00, quando se tratar de espé-
cime de espécie ameaçada de extinção, valo-
res estes que serão aplicados em dobro para o 
caso de cometimento da infração com o fim de 
obtenção de vantagem pecuniária, conforme 
preceitua o Decreto nº 6.514/2008. no entan-
to, as multas são raramente pagas, pois na au-
sência de seu pagamento a única penalidade é 
a inclusão do nome do infrator na Dívida Ativa 
federal ou Estadual, o que o impede de prestar 
concurso público, assumir cargos comissiona-
dos no governo ou contratar empréstimo em 
bancos públicos. mesmo assim, depois de cin-
co anos de inscrição na Dívida Ativa o débi-
to prescreve. Ademais, o infrator ainda pode 
recorrer das multas aplicadas e negociar os 
seus valores. Além de ser prática usual entre os 
infratores obter “Atestado de Pobreza” e apre-
sentar à Justiça como uma maneira de justifi-
car a impossibilidade de pagamento da multa 
aplicada; e, uma vez aceita esta “comprovação 
de incapacidade de pagamento da sanção ad-
ministrativa”, é judicialmente determinado o 
cancelamento da mesma (ibAmA, 2006; K. m. 
R. Rocha, com. pess., 2011). 
 Ressalta-se que uma das únicas possibi-
lidades existentes no direito penal brasileiro, 
para levar ao efetivo aprisionamento de crimi-
nosos envolvidos com o tráfico de animais sil-
vestres, era a comprovação das suas atuações 
de forma articulada entre si, o que caracteriza 
o crime de formação de quadrilha. Entretan-
to, com a lei n° 12.403/2011, que alterou o 
código de Processo Penal brasileiro, apenas 
poderá haver prisão preventiva para crimes 
dolosos cuja pena seja superior a quatro anos. 
Desse modo, tanto para o crime de "tráfico de 
animais silvestres" (Art. 29 da lei nº 9.605/98) 
como para formação de quadrilha ou bando 
(Art. 288 do código Penal brasileiro), cujas pe-
nas não ultrapassam a reclusão de três anos, 
não há mais qualquer tipo de prisão decorren-
te do tráfico de animais no brasil. Aspecto que 

seguramente irá concorrer para alavancar esta 
atividade criminosa a patamares elevados.
 Portanto, é urgente modificar a lei de 
crimes Ambientais de modo a considerar a 
caça, a captura e o comércio ilegal de espécies 
ameaçadas como infrações gravíssimas, ina-
fiançáveis e sujeitas à pena de reclusão de mais 
de quatro anos. é também de suma importân-
cia que haja campanhas de esclarecimento da 
população (K.m.R. Rocha, com. pess., 2011).

8.3. Caça
 Segundo lima (2007), na região que 
inclui a ESEc Raso da catarina e a Reserva 
Pankararé, antes da descoberta da sua área de 
ocorrência, a arara era mais um animal caçado 
juntamente com veados, pacas, caititus, tatus, 
avoantes, queixada, teiú, jabutis, jiboias, jacu-
tingas e emas, espécies cuja caça ainda persiste. 
 As ações praticadas pelos índios não se 
enquadram na legislação comum, pois a cons-
tituição federal e a lei nº 6.001/73 “garantem 
aos índios e comunidades indígenas a posse 
permanente das terras que habitam, reconhe-
cendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades na-
quelas terras existentes”. Dessa forma, é neces-
sária a realização de trabalhos de conscienti-
zação nas comunidades indígenas na área de 
ocorrência da arara-azul-de-lear.
 os impactos causados pela caça só po-
derão ser minimizados mediante programas de 
educação ambiental, geração de fontes alter-
nativas de renda e fiscalização sistemática.

9. ações de ConserVação eXis-
tentes

9.1. unidades de ConserVação na área 
de oCorrênCia da espÉCie
 Existem duas unidades de conservação 
com registro de ocorrência da arara-azul-de-lear: 
ESEc Raso da catarina e Área de Proteção Am-
biental (APA) Serra branca (figuras 3 e 4). Além 
disso, a Estação biológica de canudos encontra-
-se em processo de criação de Reserva Particular 
do Patrimônio natural (RPPn). consta também 
em processo de criação no icmbio o complexo 
do boqueirão da onça, que incluirá a APA bo-
queirão da onça, o monumento nacional (mn) 
Toca boa Vista e o Parque nacional (PARnA) bo-
queirão da onça, onde ocorre a outra população 
da espécie (figura 3 d). Este complexo compre-

enderá o corredor Ecológico das onças da caa-
tinga, que interligará diferentes categorias de uni-
dades de conservação entre os estados do Piauí 
e da bahia, com área de 823.000 ha, nos mu-
nicípios de Sento Sé, Sobradinho, umburamas, 
campo formoso e Juazeiro. nessa área existem 
manchas com grande densidade de licuri, entre-
tanto pouco se sabe sobre sua a utilização pelas 
araras-azuis-de-lear.
 Adicionalmente, encontra-se em fase de 
avaliação, junto ao ministério do meio Ambien-
te, a proposta de criação de duas novas unida-
des de conservação federais na região de ocor-
rência da arara-azul-de-lear, correspondentes à 
Reserva biológica Arara-azul-de-lear, com área 
de 109.688 ha, e a Reserva biológica Serras dos 
Papagaios, com área de 179.904 ha.
 Ainda não existe registro da espécie no 
monumento natural do Rio São francisco e no 
Parque Estadual de canudos. Pela proximidade 
aos registros existentes e possibilidade de ex-
pansão da área de ocorrência das araras, esfor-
ços devem ser empreendidos na busca de sítios 
de alimentação e dormitórios nessas unidades 
de conservação.  
 os dormitórios e sítios reprodutivos da 
arara-azul-de-lear, conhecidos atualmente, es-
tão concentrados na ESEc Raso da catarina e 
na Estação biológica de canudos. Segundo San-
tos neto e camandaroba (2008), de um total de 
4.711,92 ha de áreas de alimentação conheci-
das para a arara, apenas 5,4% encontram-se no 
interior de unidade de conservação.

9.1.1. estação eColÓGiCa raso da 
Catarina
 é uma unidade de conservação fe-
deral de proteção integral, criada pelo 
Decreto nº 89.268/84, como Reserva 
Eco lógica Raso da catarina, sendo recategori-
zada para ESEc Raso da catarina pela Portaria  
n° 373/2001. Está localizada entre os paralelos  
9033’ 13”S e 9054’30”S e meridianos 38026’50”W 
a 38044’00”W, nos municípios de Jeremoabo, 
Rodelas e Paulo Afonso, cuja área aproximada é 
de 99.772 ha, sendo a segunda maior unidade 
de conservação de proteção integral no estado 
da bahia. Possui o objetivo de preservar a natu-
reza e de realizar pesquisas científicas. o princi-
pal sítio de reprodução da espécie encontra-se 
no limite sudoeste da ESEc. A área de alimenta-
ção mais próxima ao sítio reprodutivo da espécie 
encontra-se na região sudoeste da ESEc, onde há 
abundância de palmeiras de licuri em área de ca-

atinga densa. Apesar de não haver árvores emer-
gentes, que poderiam ser utilizadas para o pouso 
de araras sentinelas, as araras se alimentam nes-
tes licurizais (Santos e camandaroba, 2008). Em 
2007 e 2008 foram realizados sobrevoos na re-
gião sudoeste da ESEc e não foram encontradas 
evidências de ocupação de outros paredões pe-
las araras, senão os já conhecidos. As áreas foram 
georreferenciadas para posterior avaliação por 
terra, entretanto o acesso é um fator limitante.
 moradores do entorno utilizam áreas 
dentro da unidade para o estabelecimento de 
roças e pastagem para caprinos e bovinos e a 
presença de gado é constante no interior da 
ESEc (ibAmA, 2006). os principais problemas 
são a caça e a situação fundiária da ESEc que 
não está totalmente regularizada, o que dificul-
ta a sua proteção e a das araras. Paradoxalmen-
te, em 1979, Sick et al. já sugeriam a expansão 
no limite da ESEc para proteger a arara-azul-
-de-lear, o que já está em pauta no icmbio. 

9.1.2. área de proteção ambiental 
(apa) serra branCa 
 é uma unidade de conservação estadual 
criada em 2001, por meio do Decreto Estadual 
nº 7.972/01, apresentando 67.234 ha, no mu-
nicípio de Jeremoabo, limitada ao sul pelo rio 
Vaza-barris e ao norte pela ESEc Raso da ca-
tarina. Esta uc tem como objetivo proteger a 
arara-azul-de-lear e possibilitar a formação de 
um mosaico de uc com a ESEc (SEmA, 2011).

9.1.3. estação biolÓGiCa de Canudos
 A Estação biológica de canudos, também 
conhecida como Toca Velha, é propriedade da 
fundação biodiversitas, e está localizada no muni-
cípio de canudos. foi criada em 1989, com 160 
ha e dispõe de duas bases de campo para pesqui-
sadores. Recentemente a área foi ampliada com 
a aquisição de novas propriedades, totalizando 
1.500 ha. Ainda não foi estabelecida como RPPn, 
pois carece de cadeia dominial. nesta área não há 
ocorrência de licuri. A região possui seis paredões 
que são utilizados pelas araras para se reproduzir e 
três pontos de dormitórios.

9.2 enVolVimento GoVernamental
 o governo brasileiro, inicialmente dentro 
da estrutura organizacional do ibAmA e ago-
ra do icmbio, vem desenvolvendo atividades 
voltadas à conservação da arara-azul-de-lear 
desde 1993. naquele ano foi criado o Grupo 
de Trabalho Especial para elaborar, discutir e 
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implementar ações para a conservação da es-
pécie e de seu ambiente. Em 1999, foi institu-
ído o comitê para a Recuperação e o manejo 
da arara-azul-de-lear e arara-azul-grande por 
meio da Portaria ibAmA n° 59/99, que em 2001 
teve a sua composição alterada pela Portaria 
ibAmA n° 727/01. o comitê tinha as seguin-
tes atribuições: (1) estabelecer estratégias de 
conservação da espécie e de seu hábitat, obje-
tivando o estabelecimento de populações sus-
tentáveis; (2) definir estratégias de manejo da 
população em cativeiro objetivando contribuir 
para a conservação da espécie na natureza; e (3) 
analisar e emitir parecer sobre projetos relacio-
nados às espécies. Em 2003 foi criado um co-
mitê especificamente para a arara-azul-de-lear, 
o comitê para a conservação e o manejo da 
Arara-azul-de-lear Anodorhynchus leari (Portaria  
ibAmA nº 435/03). A composição desse comi-
tê foi revista no mesmo ano pela Portaria ibAmA  
nº 1.203/03, e em 2005, incluiu novos mantene-
dores e parceiros, sendo então instituído o comi-
tê internacional para a conservação e o manejo 
da Arara-azul-de-lear Anodorhynchus leari, pela 
Portaria ibAmA nº 12/05.
 A primeira proposta de um plano de 
ação para a conservação da arara-azul-de-le-
ar foi elaborada em 1995 por Sônia Rigueira 
e Pedro Scherer neto, com a colaboração de 
outros membros do Grupo de Trabalho Espe-
cial. Em 1997, foi elaborado um plano con-
templando as principais ações emergenciais 
para a conservação da espécie, sendo elas: 
monitoramento da população selvagem e es-
tudo do comportamento reprodutivo, recu-
peração e manejo do licuri, suplementação 
alimentar para as araras, intensificação da 
fiscalização, continuidade das atividades de 
conscientização e envolvimento das comu-
nidades locais no processo de conservação 
da arara-azul-de-lear. Em 2000, foi elabora-
do o documento “Propostas para o Desen-
volvimento futuro do Projeto conservação 
da Arara-azul-de-lear, Anodorhynchus leari”, 
com sugestão para ações em campo e cati-
veiro. Em 2001, foi estabelecido o Programa
de conservação da Arara-azul-de-lear, em 
Jeremoabo, anteriormente executado pelo 
cEmAVE em parceria com a Proaves e pos-
teriormente no âmbito do icmbio, execu-
tado pelo cEmAVE em parceria com diver-
sas instituições. Em 2003 foi realizada a “i 
Reunião para o Estabelecimento de Estra-
tégias de Proteção das Araras-azuis-de-lear  

Anodorhynchus leari”, no ibAmA, para a 
definição de um plano de trabalho interno, 
integrado, visando a proteção da espécie. 
foram identificadas ações prioritárias para 
a conservação da espécie, como: a imple-
mentação efetiva da ESEc Raso da catari-
na e sua ampliação, trabalhos de fiscaliza-
ção intensiva, especialmente, em períodos 
e localidades em que as aves estavam mais 
vulneráveis, monitoramento das atividades 
de traficantes conhecidos e implementação 
de ações de desenvolvimento sustentável da 
região.
 Em 2006, foi publicado o Plano de 
manejo da Arara-azul-de-lear, Anodorhyn-
chus leari (Série Espécies Ameaçadas nº 4), 
que apresentou informações sobre a biolo-
gia da espécie, identificou seus principais 
fatores de ameaça e propôs uma série de 
medidas para a implementação em diversas 
áreas temáticas, identificando atores po-
tenciais e seguindo uma escala de prazos 
e prioridades, com o principal objetivo de 
conservar a espécie em longo prazo. A meta 
do Plano de manejo foi assegurar perma-
nentemente a manutenção das populações 
da arara-azul-de-lear em sua área de ocor-
rência original, garantindo a integridade de 
seu hábitat e a sua proteção na natureza, 
além do manejo das aves em cativeiro como 
de uma única população, visando o seu 
crescimento populacional viável. 
 o cEmAVE atualmente é responsável 
pela coordenação do Plano de Ação nacional 
para a conservação da arara-azul-de-lear, sob a 
supervisão da coPAn, subordinada à Direto-
ria de Pesquisa, Avaliação e monitoramento da 
biodiversidade (Dibio)/icmbio, sendo respon-
sável pela execução de ações de conservação 
em conjunto com outras instituições governa-
mentais e não governamentais. 

9.3. ConserVação in situ
 os primeiros estudos sobre a espécie, 
em 1986, foram conduzidos por Judith K. 
hart em parceria com a fundação biodiversi-
tas (desde 1989) e incluíram a realização de 
censos, trabalhos de envolvimento e de cons-
cientização da população local, aquisição do 
sítio de reprodução da Toca Velha, a Estação 
biológica de canudos, além de um projeto-pi-
loto de manejo do licuri. Atualmente as ações 
desenvolvidas pela fundação biodiversitas na 
região incluem educação ambiental, pesquisa 

sobre a biologia da espécie e, principalmente, 
fiscalização com acompanhamento contínuo 
de pesquisadores e funcionários. 
 Em 1997 e 1998, com recursos prove-
nientes do fundo nacional do meio Ambiente 
(fnmA), o ibAmA e a fundação biodiversitas, 
criaram o Projeto Arara-azul-de-lear, com o 
estabelecimento de uma equipe em campo, 
em tempo integral, para desenvolver trabalhos 
com a espécie.  
 o cEmAVE e a Proaves desenvolve-
ram, no período de 2002 a 2005, ações 
conjuntas como transplante e plantios ex-
perimentais de licurizeiros, atividades de 
educação ambiental e estudos sobre o com-
portamento reprodutivo da espécie. A partir 
de 2006, com o apoio da fundação loro 
Parque, inicialmente por meio da Proaves 
e da SAVE brasil e, atualmente, pelo insti-
tuto Arara-azul, foram realizadas pesqui-
sas voltadas à fenologia da palmeira licuri, 
implantação de viveiro de mudas de espé-
cies nativas, monitoramento das áreas de 
alimentação, comportamento alimentar da 
espécie, atividades de educação ambiental, 
envolvimento da comunidade e geração de 
renda, nos municípios de Jeremoabo e Eu-
clides da cunha. E, a partir de 2007, com 
o apoio financeiro da blue macaws, Par-
rots international e fundação lymington, a 
Eco desenvolveu estudos sobre a biologia 
reprodutiva e aspectos da fenologia repro-
dutiva da palmeira licuri em parceria com a 
universidade federal Rural de Pernambuco 
(ufRPE) e a universidade federal de Per-
nambuco (ufPE).
 Além disso, foram intensificadas ações 
de fiscalização por parte do ibAmA, funda-
ção biodiversitas e fundação biobrasil, ati-
vidades de ecoturismo na região (fundação 
biobrasil) e educação ambiental (cEmA-
VE e fundação biobrasil). nesse período, 
moradores locais potencialmente expostos 
ao aliciamento por traficantes de animais 
silvestres foram recrutados pela fundação 
biobrasil para atuar como vigilantes e guias 
de ecoturismo na fazenda Serra branca 
e receberam treinamento para participar 
dos censos das araras. considerando que 
não são conhecidos registros de capturas 
de aves nos dois dormitórios, apesar de re-
gistros de apreensões, e que há indicativo 
de aumento populacional, supõe-se que as 
iniciativas realizadas na área, com desta-

que ao monitoramento constante da espé-
cie, podem ter diminuído tanto a captura 
das aves como a descaracterização do seu 
hábitat.
 o Programa de conservação da 
Arara-azul-de-lear realiza, desde 2005, 
o ressarcimento do quantitativo de mi-
lho predado por araras para agricultores 
que tiveram suas lavouras efetivamen-
te destruídas, parcial ou totalmente, em 
decorrência do ataque de araras. A ati-
vidade foi inicialmente conduzida pelo  
cEmAVE, até 2007 e capitaneada pela Eco 
a partir de 2008. A Parrots international e 
a fundação lymington financiam esta ação 
emergencial, que em alguns anos teve tam-
bém suporte financeiro da Eco, e que a 
partir de 2012, passou a contar também 
com o suporte financeiro da nutrópica.
 Desde 2008 o museu de Zoologia da 
universidade de São Paulo vem desenvolven-
do estudos de monitoramento reprodutivo na 
Toca Velha, com apoio da fundação o boticá-
rio. com o objetivo de monitorar a população 
em longo prazo e coibir a captura e comércio 
ilegal de araras, até o momento foram anilha-
dos 60 ninhegos provenientes da Toca Velha, 
dos quais oito já foram recuperados, sendo 
cinco nos sítios reprodutivos e três em áreas 
de alimentação. A marcação foi possível, com 
segurança, a partir dos 37 cm de comprimen-
to total, quando a largura do tarso-metatar-
so foi superior a 0,86 cm e o peso superior 
a 655g (Pacífico de Assis e Silveira, 2010). A 
partir do monitoramento da população repro-
dutiva de canudos a avaliação da saúde de 
filhotes e adultos, feita com base na amostra-
gem de fezes, suabes orofaríngeos e cloacais, 
está sendo realizada com apoio da The World 
Parrot Trust (Saidenberg, 2012). 
 Atualmente o cEmAVE e seus parceiros 
realizam pesquisas in situ que incluem o moni-
toramento populacional, reprodutivo e alimen-
tar, busca de novos dormitórios e avaliação de 
danos causados às plantações de milho. Além 
disso, são realizadas atividades de educação 
ambiental e envolvimento comunitário. 
  
9.3.1 soltura monitorada
 o cEmAVE realizou uma soltura e mo-
nitoramento pós soltura de dois indivíduos em 
Jeremoabo, em 2008, com o objetivo de testar 
a eficácia do método adotado para os condi-
cionamentos físico e comportamental das ara-
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ras e do monitoramento pós soltura, a fim de 
subsidiar eventuais solturas monitoradas ou re-
vigoramento.
 As araras foram submetidas a atividades 
físicas para aumentar a capacidade de voo e 
treinamentos de forrageamento e de resposta 
à presença de predadores naturais e seres 
humanos. Durante este período, as araras 
aprimoraram a técnica de consumo dos licuris, 
sendo observada diminuição gradativa do tempo 
de manipulação dos mesmos. foram colhidas 
amostras biológicas para análises hematológicas 
e presença de patógenos (paramixovírus, 
Chlamydophila psittaci, Salmonella sp.,  
alpha-herpesvírus da doença de Pacheco, 
poliomavírus, circovírus e parasitos 
gastrintestinais). Todos os exames tiveram 
resultado negativo e a sexagem indicou tratar-se 
de um macho e uma fêmea. A soltura foi realizada 
durante o período de maior disponibilidade de 
alimento, quando os bandos de araras estavam 
concentrados em torno da área de nidificação. 
foi utilizada a técnica soft release, que envolve 
o suprimento temporário de água e alimento 
para os indivíduos recém introduzidos, a fim 
de maximizar as suas chances de sobrevivência 
(Seixas e mourão, 2000). 
 Antes da soltura, foi colocado um trans-
missor (tail mount) na retriz central da cauda 
de cada arara. Após algumas horas os trans-
missores foram arrancados pelas aves. Poste-
riormente, foi testado um rádio colar, com 
circuitos baseados nas sugestões de Kenward
(1987), os quais possuíam uma antena exter-
na do tipo chicote, encapsulada com resina 
autopolimerizável, antena receptora unidire-
cional do tipo YAGi com cinco elementos, e 
um rádio-receptor modelo Rx-81 de fabrica-
ção alemã. o peso proporcional dos equipa-
mentos não ultrapassou 4% do peso das aves 
(Seixas et al., 2002). o animal com transmis-
sor foi monitorado intensivamente durante 
os primeiros 16 dias após a soltura, por meio 
da técnica de homing-in, na qual o pesquisa-
dor segue a direção do incremento do sinal 
recebido do transmissor até determinar a lo-
calização do animal, com a visualização do 
mesmo, aproximando-se o máximo possível 
sem interferir em seu comportamento. Após 
esse período, o monitoramento passou a ser 
semanal até a perda completa do sinal, em 
decorrência de um defeito no receptor, 35 
dias após a soltura. A partir de então, o mo-
nitoramento foi realizado por meio de luneta 

e binóculos na tentativa de visualizar a anilha 
e o rádio-colar, além de coleta de informa-
ções junto à comunidade. Passados 83 dias 
após a soltura, os pesquisadores observaram 
um indivíduo anilhado, confirmando o êxito 
da soltura (barbosa et al., 2008).
 Essa experiência indicou que já nos 
primeiros dias após a soltura a ave monitora-
da se alimentou na companhia de araras de 
vida livre. os voos foram se tornando cada 
vez mais longos e por maior tempo, chegan-
do a uma distância de aproximadamente 7 
km do recinto no 10º dia de monitoramento 
(barbosa et al., 2008). Esses dados indicaram 
que as técnicas utilizadas para o treinamento 
dos espécimes foram adequadas, podendo 
ser utilizadas para futuras solturas monitora-
das ou revigoramento, caso sejam necessá-
rias. Quanto ao monitoramento pós-soltura, 
recomenda-se a utilização de telemetria via 
GPS (Global Positioning System) e/ou pelo 
sistema de dados Argos. 

9.4. proGrama de CatiVeiro
 o Programa de cativeiro tem como ob-
jetivo o manejo das aves em cativeiro como 
uma única população, para o aumento da po-
pulação cativa de forma a manter a integridade 
genética e demográfica, aumento da reprodu-
ção da espécie em cativeiro, além de educação 
ambiental, pesquisa e outras atividades. 
 Todas as instituições mantenedoras de 
espécimes de arara-azul-de-lear encaminham 
relatório anual para o coordenador do Progra-
ma de cativeiro. Até dezembro de 2010 ha-
viam 74 aves incluídas no Programa, distribu-
ídas em nove centros de Reprodução (barros, 
2011), de acordo com a Tabela 7.
  no período de 2007 a 2010 ocorreram 
27 nascimentos, sendo 18 na fundação loro 
Parque, sete na Al Wabra Wildlife Preservation 
e dois na harewood house. neste mesmo pe-
ríodo ocorreram três óbitos, restando 71 aves 
no Programa de cativeiro (barros, 2011). 
 no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, 
em Salvador, encontram-se seis araras-azuis-
-de-lear que foram resgatadas pelo cEmAVE. 
uma delas foi inicialmente mantida pelo cria-
douro comercial haras D’Amato, localizado 
em lauro de freitas, e recentemente encami-
nhado ao Parque Zoobotânico Getúlio Vargas. 
Duas destas aves foram consideradas aptas à 
soltura na natureza, entretanto, quando testa-
das à presença de patógenos, foram conside-

radas positivas para a presença de Mycoplas-
ma spp. o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas 
se mostrou um grande aliado na conservação 
ex situ, havendo também interesse em se tor-
nar um centro de apoio para o recebimento, 
triagem e manutenção temporária de araras-
-azuis-de-lear.
 As aves que se encontram atualmente 
na inglaterra foram consideradas positivas para 
alpha-herpevírus de Pacheco, em 2001. Além 
disso, o mantenedor já identificou bornavírus 
causador da dilação proventricular em outras 

aves do plantel. Apesar das aves mantidas no 
harewood house serem de propriedade brasi-
leira (barros, 2011), não se recomenda que se-
jam repatriadas.
 Existem somente dois centros de exi-
bição de araras-azuis-de-lear, um no Zooló-
gico do Rio de Janeiro e outro na fundação 
loro Parque. o crescimento da população 
em cativeiro possibilita o estabelecimento de 
novos centros de exibição que contribuirão 
com a educação ambiental e conscientização 
(barros, 2011).

Centros de Reprodução Local Número de espécimes

Zoológico de São Paulo São Paulo/SP, Brasil 12

Zoológico de Belo Horizonte Belo Horizonte/MG, Brasil 3

Fundação RioZoo Rio de Janeiro/RJ, Brasil 12

Fundação Lymington São Paulo/SP, Brasil 1

Crax Sociedade de Pesquisa Belo Horizonte/MG, Brasil 2

Al Wabra Wildlife Preservation Doha, Qatar 14

Harewood House Leeds, Inglaterra 5

Loro Parque Fundación Tenerife, Espanha 23

Aproaves Areal/RJ, Brasil 2

tabela 7 – Centros de reprodução e número de espÉCimes mantidos em CatiVeiro atÉ dezembro de 2010


