
67Artigos Técnico-Científicos Natureza & Conservação - vol. 4 - nº2 - Outubro 2006 - pp. 67-76

Avaliação da idade das árvores usadas como ninho da arara-azul no Pantanal mato-grossense

INTRODUÇÃO

Sterculia apetala (Jacq.) Karst, denominada
no Pantanal de “manduvi” (Pott e Pott,
1994) é uma árvore decídua, de crescimen-
to rápido, grande porte e com distribuição

tropical, compondo o dossel ou estrato
emergente (Janzen, 1972; Cristóbal, 1983).
No Pantanal, o manduvi cresce dentro de
fragmentos naturais de floresta semidecí-
dua não inundável (Ratter et al., 1988).
Johnson et al. (1997) apontam que S. apetala
vem sofrendo com o manejo inadequado
dos ambientes, resultante da atividade
pecuária, inferido a partir das diferentes
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RESUMO

Sterculia apetala é uma espécie-chave para a conservação da arara-azul, pois 94% dos
ninhos desta ave são abrigados nesta espécie arbórea. Nossos objetivos foram: (1) de-
terminar a taxa de crescimento de S. apetala, (2) estimar a idade das árvores que
abrigam cavidades-ninho cadastradas pelo Projeto Arara Azul e (3) fornecer subsídios
ao plano de conservação da arara-azul no Pantanal. A área de estudo compreendeu
florestas semideciduais de cordilheiras em fazendas nas sub-regiões do Miranda,
Aquidauana e Nhecolândia. Os métodos utilizados neste estudo foram análises de
anéis anuais, ou dendrocronologia, em árvores já utilizadas como ninhos da arara-
azul. Observou-se que as árvores-ninho distribuem-se em árvores a partir de 60 anos
de idade. Considerando a idade das árvores que abrigam cavidades e a sua constante
perda, há uma tendência à diminuição na disponibilidade de ninhos naturais para a
arara-azul nas próximas décadas, tornando a ave dependente do aporte de sítios re-
produtivos artificiais disponibilizados por projetos de conservação.
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densidades de indivíduos jovens de man-
duvi em áreas sem gado bovino, com gado
durante seis meses do ano e com gado du-
rante doze meses do ano. Este estudo
mostrou que a densidade de plântulas de
S. apetala foi inversamente proporcional ao
tempo de presença do gado bovino, fato
que pode ser resultado de herbivoria ou
pisoteio de plântulas pelo gado e/ou
queimadas, durante a época de estiagem
(Padovani et al., 2004). Todos estes fatores
podem interferir na estrutura e dinâmica
da população de S. apetala, de forma que
estudos que os investiguem isoladamente
devem ser realizados (Guedes, 1995).

As populações de plantas têm sua estrutu-
ra e dinâmica afetadas por herbívoros,
patógenos ou por alteração do hábitat por
atividades humanas, ou pela associação
destes fatores (Harris et al., 2005). Vários
estudos têm demonstrando o grande im-
pacto de mamíferos herbívoros sobre espé-
cies de plantas (Crisp e Lange, 1976;
Gómez et al., 2003).

Sterculia apetala é uma espécie importante
para uma parcela significativa da fauna
pantaneira. Durante a estação seca que
acomete o Pantanal, época de aparente es-
cassez de alimentos, as sementes desta ár-
vore são excessivamente consumidas por
diversos animais, como: araras, macacos e
roedores, devido ao grande teor de
macronutrientes que contêm (Chaves et al.,
2004; Lorenzi, 1998; Pott e Pott, 1994).
Aproximadamente, 17 espécies de aves uti-
lizam as cavidades abrigadas nos troncos
de S. apetala como hábitat reprodutivo, tais
como o gavião-relógio e a arara-vermelha
(Guedes, 2002). Entretanto, a principal
razão para o desenvolvimento de investi-
gações acerca das relações ecológicas do
manduvi é o fato dessa árvore ser uma es-
pécie-chave para a conservação da arara-
azul (Anodorhynchus hiacinthynus). No
Pantanal, 94% dos ninhos dessa ave estão
em cavidade nos troncos de indivíduos des-
ta espécie arbórea de S. apetala (FIGURA 1)
(Pinho e Nogueira, 2003; Guedes, 1993).

A arara-azul é o maior representante da
família Psittacidae, atingido mais de um
metro de comprimento. São aves sociais,
com populações sedentárias que podem
fazer pequenas migrações diárias para ali-
mentação e/ou reprodução (Guedes, 1993).
É uma espécie de ave ameaçada de ex-
tinção (Nunes et al., 2006) e os principais
fatores apontados como causadores do seu
declínio populacional são a captura de in-
divíduos para o comércio ilegal de animais
silvestres e a descaracterização do ambi-
ente por queimadas ou desmatamentos
(Guedes, 2002).

A relação da arara-azul com S. apetala é es-
pecialmente interessante, pois ambas as es-
pécies são sensíveis às atividades humanas,
servindo como indicadoras de sustentabili-
dade de empreendimentos econômicos no

Figura 1 - Casal de araras-azuis (Anodorhynchus

hyiacinthinus) ocupando cavidade-ninho em tronco de

Sterculia apetala. Fazenda Caiman, sub-região do

Miranda. 

Foto: Luciano Candisani (Arquivo Projeto Arara

Azul/UNIDERP).
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Pantanal. Assim, a caracterização dos fa-
tores que afetam a reprodução e o recruta-
mento tanto da arara-azul como a S. apetala,
e a interação entre estas espécies, em-
basarão discussões sobre como as ativi-
dades econômicas devem ser desenvolvi-
das para que conserve a biodiversidade na
região do Pantanal.

Cavidades em árvores constituem um re-
curso limitante para aves que as utilizam
para nidificação. A redução na sua disponi-
bilidade, pela perda de árvores maduras
com cavidades naturais ou com porte sufi-
ciente para sua construção, pode resultar
em baixas taxas de recrutamento das aves e
na gradual redução de suas populações.
Por exemplo, o psitacídeo australiano
Polytelis swainsonii, espécie vulnerável à ex-
tinção, depende de cavidades em galhos e
troncos de árvores de Eucalyptus spp. para
sua reprodução. No entanto, as áreas de
florestas remanescentes onde ocorrem es-
tão sendo removidas para serem substituí-
das por plantios de soja (Manning et al.,
2004). Na Europa, duas espécies de pica-
pau (Dendrocopos leucotos na Finlândia e
Dendrocopos major na Inglaterra), que se re-
produzem em cavidades de árvores senis
ou mortas, estão com suas populações
ameaçadas de extinção pelo manejo flore-
stal promovido pelo homem, no qual flo-
restas maduras de carvalhos (Quercus spp.)
são substituídas por florestas de coníferas
para exploração comercial (Smith, 1997;
Virkkala et al., 1993).

De forma similar, a população de arara-
azul pode ser reduzida a níveis críticos de-
vido à carência de um número apropriado
de sítios de nidificação (Guedes, 1995).
Deste modo, estudos sobre idade de recru-
tamento de árvores adultas de S. apetala co-
mo cavidades-ninho para a arara-azul são
importantes, pois fornecerão informações
sobre a disponibilidade de cavidades hoje e
no futuro, por intermédio de previsões so-
bre dinâmica de suas populações (Garcia et
al., 1999; Hucthings, 1997; Boot e Gullison,
1995). 

A existência de fatores ambientais que limi-
tam anualmente o crescimento de árvores
nos trópicos, como seca (Fahn et al., 1981),
inundação periódica (Ishii, 1998; Worbes,
1989) e fotoperíodo (Cardoso, 1991), in-
duzem à formação de anéis anuais
(Schweingruber, 1988). Assim, a partir de
técnicas derivadas da dendrologia é pos-
sível conhecer a idade das árvores.
Aplicando técnicas dendrocronológicas em
S. apetala que abrigam as cavidades-ninho
de A. hyacinthinus, pode-se caracterizar a
estrutura etária de sua população. Com
base nessas informações, sugestões de
manejo da população da árvore poderão
ser propostas para prover a oferta satis-
fatória de cavidades-ninho para a arara-
azul.

Os objetivos deste estudo foram: (1) deter-
minar a taxa de crescimento de S. apetala,
(2) estimar a idade das árvores que
abrigam cavidades-ninho cadastradas pelo
Projeto Arara Azul e (3) fornecer subsídios
ao plano de conservação da arara-azul no
Pantanal.

MATERIAL E MÉTODOS

A amostragem foi realizada nas seguintes
localidades: (1) Fazenda Santa Emília
(19º30’24”S – 55º36’00”W), base de estudos
da Universidade para o Desenvolvimento
do Estado e da Região do Pantanal –
UNIDERP, sub-região do Aquidauana; (2)
Estância Caiman (19º56’23”S –
56º14’26”W), fazenda de pecuária e turis-
mo ecológico, base de campo do Projeto
Arara Azul, sub-região do Miranda; (3)
Fazenda Nhumirim (19º00’52”S –
56º38’38”W), base de pesquisas da EM-
BRAPA Pantanal e propriedades adja-
centes, sub-região da Nhecolândia (Silva e
Abdon, 1998) (FIGURA 2). Em todas as
áreas as amostragens foram realizadas em
cordilheiras com floresta estacional semi-
decidual; descrições refinadas do ambiente
são encontradas em: Ratter et al., 1988;
Silva et al., 2000; Salis, 2004.
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De acordo com a classificação climática de
Köppen, o Pantanal possui clima tropical
subúmido (Aw), com média em torno de
1.100 mm anuais de chuva, com estação
chuvosa de outubro a março e relativa-
mente seca de abril a setembro. A tempe-
ratura média anual é de 26 ºC, podendo
ocorrer geada esporádica (Soriano, 1997;
Cadavid García, 1984). Tais características
do clima da planície pantaneira induzem a
formação de camadas de crescimento anual
em espécies arbóreas, quer pela inundação
excessiva (Ishii, 1998), quer pela carência de
disponibilidade de água (Worbes, 1989).

Em cada um dos sítios de trabalho foram
amostradas árvores adultas de S. apetala. A
amostragem buscou árvores que abrigam
cavidades-ninho cadastradas pelo Projeto
Arara Azul e outras árvores próximas, tan-
to menores quanto maiores em diâmetro
que as árvores-ninho. Em todas as árvores
amostradas foi medido o diâmetro à altura

do peito (DAP) (1,30 m do solo) com fita
diamétrica.

Para descrição macroscópica das camadas
de crescimento amostraram-se seis árvores
de S. apetala conforme o método destrutivo
apresentado por Worbes (1989), observan-
do as recomendações de IAWA Commitee
(1989). Somente árvores que abrigavam
cavidades cadastradas, utilizadas pela
arara-azul e monitoradas durante os últi-
mos anos, mas que quebraram na altura do
ninho, foram amostradas pelo método
destrutivo. Essas árvores se quebraram na
altura da cavidade-ninho após tempes-
tades, ventanias, ou desmatamentos, invia-
bilizando sua ocupação pela arara-azul
(Guedes, 2002). Para confirmação da
existência dos anéis anuais de crescimento,
em três dessas seis árvores foi aplicado o
método da lesão cambial, que consiste na
remoção de parte da casca da árvore, técni-
ca conhecida como janela de Mariaux

Figura 2 - Situação dos sítios de amostragem na planície pantaneira. Adaptado de Silva e Abdon 1998. 

Edição de figura Macieira, A. (Instituto Arara Azul).
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(Déttiene, 1989). Todas as amostras encon-
tram-se depositadas na xiloteca do
Herbário COR/UFMS. 

Apesar de ser um método destrutivo e
que demanda tempo, é considerado um
dos mais seguros em estudos, tendo sido
utilizado com sucesso em árvores de
matas ciliares inundáveis do Pantanal
(Ishii, 1998).

Posteriormente, para a definição dos limites
das camadas de crescimento amostraram-se
mais 46 árvores de S. apetala usando o méto-
do não-destrutivo, que emprega a sonda de
Pressler (increment borer) (Worbes et al.
2003), para então calcular a taxa de cresci-
mento radial médio anual das árvores,
tomando-se o raio da amostra dividido pelo
número de camadas de crescimento da ár-
vore (idade), conforme se segue.

TC = Rm/i

TC = taxa de crescimento radial anual médio
Rm = raio médio da amostra
i = idade (número de camadas)

RESULTADOS

A madeira de S. apetala apresenta cerne
marrom-avermelhado distinto do alburno
amarelo-claro. As camadas de crescimento
são distintas e individualizadas por parên-
quima marginal terminal. As lesões provo-
cadas no tecido cambial mostram com
clareza a formação de apenas uma camada
de crescimento durante o ano nas três ár-
vores de S. apetala amostradas.

As taxas de crescimento radial médio anu-
al das árvores de S. apetala nas sub-regiões
investigadas são apresentadas na TABELA
1. Com estes dados, nota-se que o cresci-
mento das árvores de S. apetala é diferente
entre as sub-regiões investigadas (ANO-
VA; N=52; gl=49,2; F=15.465; P<0,001). A
diferença de crescimento entre sub-regiões
deve ser explicada ou pela variação da

qualidade do solo entre (Adámoli 1982) e
dentro das sub-regiões (Salis 2004) ou por
outros fatores abióticos que limitam o
crescimento, que sofrem variações espaci-
ais e temporais, tal como a diferença de
pluviosidade entre sub-regiões, que atua
no regime do pulso de inundação (Junk e
Silva 1999), refletindo a altura e tempo de
inundação. O manduvi, que é uma espécie
de árvore que cresce em manchas de solo
eutrófico (Ratter et al. 1988), tem seu cresci-
mento fortemente influenciado por esta
variação espacial. Os dados de idade e
diâmetro referentes às árvores-ninho
cadastradas em cada região são apresenta-
dos na TABELA 2.

TABELA 1: Taxa de Crescimento Radial Médio, dada

em milímetros, de 52 árvores de S. apetala nas sub-

regiões investigadas no Pantanal, MS

SSUUBB--RREEGGIIÃÃOO NN MMÉÉDDIIAA  ((MMMM))  ++  DDPP**

Aquidauana 19 3,58±0,61

Miranda 14 3,81±0,48

Nhecolândia 19 2,97±0,35

Total 52 3,44

Onde: DP: desvio padrão

TABELA 2 – Idade e diâmetro das árvores de S. apeta-

la cadastradas como sítio reprodutivo pelo Projeto

Arara Azul nas sub-regiões investigadas no Pantanal

SSUUBB--RREEGGIIÃÃOO IIDDAADDEE  ((AANNOOSS)) DDAAPP****  ((CCMM))

Miranda 96 105

Miranda 74 77,9

Miranda 71 74

Miranda 89 98

Aquidauana 107 85,5

Aquidauana 72 76

Aquidauana 83 73

Aquidauana 104 106,5

Aquidauana 97 73

Aquidauana 83 73

Aquidauana 69 62,5

Aquidauana 96 90

Nhecolândia 114 91

Nhecolândia 86 78

Onde: DAP diâmetro à altura do peito, aproximada-

mente 1,30 m da superfície do chão
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Comparando a resposta do crescimento das
árvores-ninho, é possível observar que na
sub-região da Nhecolândia as árvores são
mais velhas e com menor diâmetro, en-
quanto as árvores da sub-região do
Miranda, no outro extremo, são mais
jovens, apresentando maior diâmetro. Na
sub-região do Aquidauana foi encontrada a
árvore-ninho mais jovem, com 69 anos.
Modelos gerais lineares gerados para cada
uma das sub-regiões a partir idade das ár-
vores amostradas, dada em número de ca-
madas de crescimento, em virtude do
tamanho, em DAP, mostram-se com grande
poder de predição, explicando 97% da vari-
ação dos dados em Miranda (FIGURA 3),
87%, em Aquidauana (FIGURA 4) e 68%,
na sub-região da Nhecolândia (FIGURA 5).

Figura 3 - Modelo de regressão linear da idade em

virtude do diâmetro do tronco na altura do peito, a 1,3

m do solo, para árvores de Sterculia apetala na sub-

região do Miranda, Pantanal, MS (GLM; N=14; gl= 13;

F=463,845; r2= 0,975; P=0,0001; y=0,8209x+10,609).

Figura 4 - Modelo de regressão linear da idade em

virtude do diâmetro do tronco na altura do peito, a 1,3

m do solo, para árvores de Sterculia apetala na sub-

região do Aquidauana, Pantanal, MS (GLM; N=19; gl=

18; F=122,88; r2= 0,87; P=0,0001; y=0,9658x+5,7373).

Figura 5 - Modelo de regressão linear da idade em

virtude do diâmetro do tronco na altura do peito, a 1,3

m do solo, para árvores de Sterculia apetala na sub-

região da Nhecolândia, Pantanal, MS (GLM; N=19; gl=

18; F=36,429; r2= 0,682; P=0,0001; y=0,635x+36,933).
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DISCUSSÃO

Os ninhos cadastrados pelo Projeto Arara
Azul estão distribuídos em árvores adul-
tas, a partir de 60 anos de idade. Guedes
(1995) relata que 5% das árvores de S.
apetala que abrigam ninhos utilizados pela
arara-azul são anualmente perdidos por
queimadas, desmatamentos ou tempes-
tades. Este fenômeno pode ter como sério
efeito secundário a depressão populacional
da arara-azul no Pantanal, devido à menor
oferta de sítios reprodutivos, comprome-
tendo o recrutamento da população desta
ave. Desta forma, é preciso investigar a es-
trutura das diversas populações de S.
apetala com o objetivo de confirmar o seu
estado de conservação, avaliando se está
ocorrendo recrutamento de novos indiví-
duos, pois, em caso de recrutamento nega-
tivo ou insatisfatório, torna-se urgente o
desenvolvimento de um programa de
manejo e conservação dos hábitats de ocor-
rência de S. apetala e, como conseqüência, a
conservação do sítio reprodutivo utilizado
pela a arara-azul no Pantanal.

Tomando por base o crescimento das ár-
vores de S. apetala no Pantanal e a idade do
recrutamento de novas árvores para abri-
gar cavidades-ninho, caso seja realizada a
recomposição vegetal das cordilheiras des-
florestadas, somente depois de 60 anos
aproximadamente as árvores estarão aptas
a abrigar cavidades-ninho para a arara-
azul. Neste hiato de tempo, ações de mane-
jo como as realizadas pelo Projeto Arara
Azul serão importantes para a manutenção
da população da arara-azul no Pantanal. 

A respeito dos modelos de ajuste linear,
Boninsegna et al. (1989), estudando re-
lações diâmetro-idade com espécies de ár-
vores tropicais, em Misiones, Argentina,
obtiveram para Cedrela fissilis um alto coe-
ficiente de correlação (r=0,87; N=13).
Apenas o coeficiente de ajuste estabelecido
para relação similar aqui investigada com
S. apetala na sub-região da Nhecolândia foi
inferior a este valor. 

Assim, observa-se que os modelos linea-
res gerados apresentam grande aplicabili-
dade ecológica. Isso, porque permitem a
previsão da faixa etária em que determi-
nada árvore de S. apetala, em uma das
populações avaliadas, apresentará
condições de abrigar cavidades-ninho
para a arara-azul, apesar de haver um au-
mento na variação dos pontos conforme
as árvores tornam-se maiores, o que pode
ser efeito das grandes raízes tabulares que
S. apetala apresenta para se sustentar com
o aumento da idade. Estas, muitas vezes,
surgem a mais de dois metros de altura no
fuste principal, o que afeta a medida do
diâmetro real do tronco. Para diminuir
esse efeito, sugere-se que estudos posteri-
ores, que investiguem a mesma relação,
descrevam o tamanho das árvores de S.
apetala, empregando técnicas mais refi-
nadas, como análise de componentes
principais (PCA), que extrai das medidas
de tamanho tomadas do indivíduo o eixo
de maior explicação. A despeito desta dis-
cussão, os modelos gerados fornecem sub-
sídios para estudos sobre a ecologia e
manejo da população de S. apetala, que po-
dem compor o plano de conservação da
arara-azul no Pantanal.

Propostas de manejo direcionadas para as
populações de S. apetala, que também
fazem parte de um projeto de conservação
da arara-azul, podem ser sugeridas: (1) a
criação de unidades de conservação que
protejam populações de S. apetala na região
pantaneira; (2) o desenvolvimento de pro-
teção legal ou regulamentação que vise
conservar as formações de cordilheiras e as
árvores de S. apetala, como a Lei Estadual
no 8.317/2005, que proíbe o corte de man-
duvi no estado de Mato Grosso, visando
proteger o hábitat reprodutivo da arara-
azul; (3) o monitoramento em longo prazo
da oferta de cavidades-ninho em troncos
de manduvi; e, por último, (4) a recom-
posição da vegetação das áreas em que for
diagnosticada a carência de sítios reprodu-
tivos para a arara-azul no Pantanal, devido
a atividades humanas.
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Enfim, as cordilheiras poderiam ser demar-
cadas como áreas de reserva legal das pro-
priedades, sendo assim averbadas. Um
instrumento legal simples pode considerar
essas áreas impróprias para produção de
gado, devido ao aparente impacto deste so-
bre o estabelecimento de plântulas, levan-
do os pecuaristas a cercá-las.

As propostas de manejo e a proteção ao
hábitat do manduvi visando a conservação
da arara-azul devem ser consideradas logo
pelos tomadores de decisão, uma vez que a
densidade de árvores que são capazes de
abrigar cavidades-ninho para a arara-azul
é pequena. A estimativa de densidade de
ninhos ativos pela arara-azul no norte do
Pantanal, sub-região de Poconé, é em torno
de um ninho em 2.200 hectares (ou 0,045
ninho/100 hectares) (Pinho e Nogueira,
2003). Para a sub-região de Nhecolândia, a
densidade estimada é menor ainda, es-
perando-se encontrar um ninho ativo pela
arara-azul em 4.800 hectares (ou 0,021
ninho/100 hectares) (Guedes, 1993).

Para tornar este fato mais preocupante, o
desmatamento no Pantanal para o ano
2000 foi estimado em aproximadamente
9% (Padovani et al., 2004). 
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