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A descaracterização de habitat é hoje um dos principais fatores que contribuem para a ameaça
de extinção de muitas espécies. A arara-azul Anodorhynchus hyacinthinus  é uma delas. Desde
1990 realizamos estudos sobre a biologia, manejo e conservação da espécie. O objetivo deste
trabalho foi analisar o sucesso reprodutivo das araras-azuis no Pantanal Sul. Entre 1991 e 1999
realizamos 1352 monitoramentos em cerca de 250 ninhos naturais e 130 ninhos artificiais
instalados. Destes, 47 à 70% foram ativos pelas araras-azuis (n=658), sendo que 10 à 23% foram
apenas explorados e 8 à 26% foram perdidos para outras espécies. Um percentual de 68 à 80%
dos casais reprodutivos tiveram ovos, exceto em 1995 e 1996 que foram 57%. De 14 à 37% dos
ninhos com ovos, foram perdidos e/ou predados (n=140). Em média, 78% desses ninhos foram
abandonados. Dos casais que tiveram ovos (n=430), 70% produziram filhotes. De uma amostra
de 292 ninhos, 42% tivera dois filhotes. No total, foram produzidos 426 filhotes, dos quais 326
voaram. O maior índice de perda foi por predação, principalmente de recém-nascidos, e por
mortalidade do segundo filhote que desaparece do ninho. Embora o potencial reprodutivo da
espécie tenha variado de 1.71 a 2 ovos/fêmea, o sucesso reprodutivo (SR) variou de 1.29 a
0.97 filhotes/casal. Logo, um casal de arara-azul que faz postura de ovos, tem 65 a 93% de
possibilidade de sucesso com o vôo de pelo menos um filhote. Para exemplificar, em 1997, 50
casais fizeram a postura de 78 ovos, porém, nove ninhos foram predados e dois tiveram nova
postura. Um total de 41 casais tiveram 57 filhotes, sendo 16 com dois filhotes em cada ninho.
Cinco ninhos tiveram os filhotes predados e, de 36 ninhos voaram 44 filhotes com SR de 1,07
filhote/casal. Atividades de manejo podem melhorar o sucesso reprodutivo, bem como a taxa
de reprodução da população. Em 1999, obtivemos um aumento de 285% do número de filhotes
que voaram há 2 anos na região de Miranda (que sofre uma crescente modificação dos
ambientes), ao instalar ninhos artificiais e recuperar ninhos naturais para as araras-azuis.
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