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A arara-azul-de-Lear Anodorhynchus leari é uma 
espécie ameaçada de extinção (IUCN 2004, MMA 2003), cuja 
população atual está estimada em 650 indivíduos na natureza 
(IBAMA 2006). Sua área de ocorrência é bastante restrita 
compreendendo os municípios de Canudos, Euclides da Cunha, 
Jeremoabo, Paulo Afonso, Uauá, Campo Formoso, Sento Sé 
(ibaMa 2006) e Santa Brígida (SantoS-neto & CaMandaRoba 
2007). 

Sendo uma espécie ameaçada e com uma população 
reduzida, é de fundamental importância conhecer aspectos 
da sua biologia, bem como da sua área de distribuição, para 
definição de estratégias de conservação da espécie (SantoS-
neto & CaMandaRoba op. cit.). 

Durante expedição de busca por novos dormitórios, 
sítios de reprodução ou áreas de alimentação da espécie, 
realizada em agosto de 2007, foi feito o primeiro registro de 
arara-azul-de-Lear no município de Monte Santo-BA (Fig. 1).

Foram visitadas localidades do município para as 
quais havia relatos antigos de ocorrência de araras: Tapera, 
Bom Sucesso, Serra do Jabucunã, Roça do Tolentino e Serra 
do Caixão. Foram realizadas entrevistas, buscando obter 
informações sobre a possível ocorrência da espécie, com 
moradores locais. Também foram investigados possíveis 
vestígios da sua ocorrência, como a presença de cocos de licuri 
(Syagrus coronata (Martius) Becccari), seu principal alimento, 
cortados ou presença de penas, além de registro por meio de 
visualização direta e vocalização. Embora houvesse grande 
concentração de licurizeiros, os relatos de ocorrência da arara-
azul-de-Lear nas localidades visitadas eram mais antigos, há 
cerca de 20 a 30 anos, exceto na Serra do Caixão.

No dia 20 de agosto de 2007, por volta das 16 h, 
na Serra do Caixão, após diversos relatos sobre visualizações 
recentes de araras nesta localidade, foi confirmada a ocorrência 
da espécie através da visualização direta de um bando de 62 
araras em uma propriedade particular. A maioria das aves estava 

pousada sobre uma baraúna (Schinopsis brasiliensis Engl.), em 
uma área de pastagem com alta densidade de licurizeiros. Por 
volta das 17 h, o bando voou na direção nordeste, provavelmente 
para o dormitório da Toca Velha, situado no município de 
Canudos. 

No dia seguinte, a área foi mapeada com GPS (Garmin 
e-trex vista cx) e verificou-se que o bando se dispersava por 
outras áreas do vale da Serra do Caixão, o qual apresenta em 
toda sua extensão grande densidade de licurizeiros em áreas 
abertas, destinadas à agricultura e pecuária. No final do dia as 
araras retornaram à mesma área onde o bando foi encontrado no 
dia anterior. A maioria pousou na baraúna e depois de um certo 
tempo todo o bando voou em direção a Canudos. Nesta ocasião 
foram contadas 83 araras em vôo.

Segundo informações dos moradores do vale da Serra 
do Caixão, as araras costumam aparecer na região durante um 
determinado período do ano, sem que tenham precisado qual.

A região está compreendida no domínio morfo-
climático da Caatinga (ab’SabeR 1977), sendo a vegetação 
composta por caatinga densa sobre solo arenoso. Apresenta 
relevo predominantemente plano cortado por vales e serras. 
A altitude média da área mapeada é de 475 m, ou seja, dentro 
do intervalo de altitude proposto por yaMaShita (1987) o qual 
afirma que a região de ocorrência da espécie está situada numa 
chapada com altitudes variando de 380 a 800 m.

Com relação à distância aos dormitórios conhecidos, 
o ponto médio da área mapeada encontra-se a 56,13 e 88,32 
km da Toca Velha (Canudos) e Serra Branca (Jeremoabo), 
respectivamente.  Estas distâncias aos dormitórios estão de 
acordo com estudos sobre o deslocamento diário da espécie, 
que pode variar entre 24,86 e 169,45 km (IBAMA 2006). 
 A presença de araras-azuis-de-Lear no município de 
Monte Santo representa uma ampliação da área de distribuição 
da espécie e pode ser uma indicação do restabelecimento da 
população em uma área de ocorrência histórica, como resultado 
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Figura 1. Localização do município de Monte Santo/BA em relação à área de ocorrência conhecida e aos dormitórios da arara-azul-
de-Lear.
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do programa de conservação da espécie. Em função da sua 
distância aos dormitórios e com base em informações colhidas 
junto aos moradores locais, é possível que esta área seja utilizada 
principalmente no período de baixa produtividade de licuri 
nas áreas de alimentação conhecidas. No entanto é necessário 
aprofundar os estudos para investigar esta possibilidade e 
conhecer melhor as estratégias de deslocamento da espécie em 
busca de alimento.
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