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Das várias espécies que se encontram ameaçadas de extinção, Anodorhynchus
hyacinthinus requer atenção especial devido ao baixo potencial reprodutivo e alto grau de
especialização. Nos meses de abril a agosto de 1995 foram realizados estudos do comportamento
da arara-azul, inclusive o relacionamento inter e intra-específicos com o objetivo de conhecer
e promover a conservação da espécie em habitat silvestre. Os estudos foram conduzidos no
Pantanal da Nhecolândia. Para a coleta de dados foram utilizados binóculos, telescópio e
equipamento de rádio telemetria. O período de observação diária compreendia o despertar
das araras (a partir das 5h) até o horário de recolhimento (por volta das 17h). Durante os
estudos foram identificados cerca de 250 espécies de aves no local e adjacências, sendo que
muitas delas conviviam com as 3 araras estudadas (um casal com filhote). As araras dormiam
preferencialmente numa palmeira de babaçu Orbignya speciosa. Acordavam vocalizando alto
e voavam sempre na direção leste. Várias vezes, foram vistas bebendo água, sendo 55% das
observações no mesmo local. Após beberem, os pais regurgitavam para o filhote. As araras
alimentavam-se de cocos de acuri Scheelea phalerata e bocaiúva Acrocomia aculeata e
descansavam nas horas mais quentes do dia (entre 10 e 15h). A área de uso habitual não
ultrapassava a 1 km2, mas algumas vezes deslocavam-se até 4km. O relacionamento inter-
específico ativo foi observado com Campylorhampus trochilirostris, Dendrocygna autumnalis,
Buteogallus urubutinga e Ramphastos toco.
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COMPORTAMENTO INTER E INTRA-ESPECÍFICOS DA ARARA-AZUL
Anodorhynchus hyacinthinus NO PANTANAL


