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As araras-azuis (Anodorhynchus hyacinthinus) apresentam baixa taxa reprodutiva quando
comparada com outros psitacídeos. Neste trabalho discutiremos a predação e mortalidade de
arara-azuis ocorridas no Pantanal entre 1997 e 1999. Nesse período, encontramos um total de
43 indivíduos mortos ou predados, 74,4% (N=32) filhotes que se encontravam no ninho e 25,6%
(N=11) adultos. 1)Dos filhotes perdidos nos ninhos, 59,5% (N=19) eram recém-nascidos (RN)
que desapareceram do ninho com menos de 5 dias. Nestes casos, além de tucanos e gaviões,
constatamos a predação por formigas carnívoras do gênero Solenopis. E, em 1999, constatamos
a presença de ácaros hematófagos Ornithonyssus que debilitam o RN e baratas o consomem
em poucas horas. Dos 19 RN, 26%  (N=5) eram resultado de segunda postura e foram novamente
predados. 2)Dos filhotes perdidos no ninho, 25% (N=8) tinham entre 1 e 3 meses de idade.
Neste caso, os filhotes eram retirados dos ninhos sem indícios ou eram devorados dentro do
ninho, que ficavam com o resto de penas e ossos. Três destes ninhos tinham 2 filhotes. 3)Dos
ninhos perdidos, 9.5% (N=3) eram filhotes entre 1 e 2 meses que morreram por infestação de
ectoparasitas (ex. larvas de Philornis) ou outras enfermidades não identificadas. 4)Em 3%
(N=1) dos ninhos o filhote tinha 15 dias e foi predado por gavião-relógio que posteriormente
ocupou o ninho. 5)Nos 3% (N=1) restante, o RN morreu pela quebra do ninho natural. 6)Dos 11
adultos, 18,1% (N=2) morreram pela queda de uma bocaiúva que caiu enquanto eles dormiam,
esmagando-os. 7)De 54,5% (N=6) só foram encontrados pedaços de crânios e penas pelo chão.
8)No final de 1999 encontramos 18,1% (N=2) restos de crânio e penas de adultos que indicaram
alta infestação por sarna e piolho. 9)Um adulto, 9,3% (N=1) foi predado por jacaré, em 1997.
Estes resultados interferem no sucesso reprodutivo das araras-azuis e o seu conhecimento
pode auxiliar no manejo de filhotes e ninhos.
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PREDAÇÃO E MORTALIDADE DE ARARA-AZUL
(Anodorhynchus hyacinthinus)
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