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O objetivo deste trabalho foi analisar o desenvolvimento de filhotes de arara-azul
Anodorhynchus hyacinthinus de vida silvestre durante dez estações reprodutivas. O trabalho
foi realizado no Pantanal da Nhecolândia, Abobral, Aquidauana e Miranda (161ð e 211ð de
latitude e 551ð e 581ð de longitude), numa área de aproximadamente 300 mil hectares
em ninhos naturais localizados em cavidades arbóreas ou caixas artificiais desenvolvidas e
instaladas para as araras-azuis. Os ninhos foram inicialmente localizados, medidos, marcados
e plotados num mapa. Durante o período de julho 1991 a março de 2001, mais de 457
filhotes foram monitorados, medidos e pesados. Devido à localização dos ninhos, dificuldade
de deslocamento e cheias em determinadas épocas do ano, alguns filhotes tiveram
acompanhamento diário, semanal ou mensal. Foram coletadas as variáveis de peso,
comprimento total, cauda, asa, tarso. Foram realizadas análises para determinação das
diferenças entre o desenvolvimento entre as estações reprodutivas, comparações entre o
primeiro e o segundo filhote e entre ninhos com um filhote e ninhos com dois filhotes,
também foi determinado a curva de crescimento para comprimento total e peso. Os
resultados mostraram que a variável comprimento total apresentou um comportamento
linear e menor variação entre os indivíduos, sendo assim o melhor parâmetro para estimar
a idade dos filhotes. O peso apresentou um crescimento logístico, mas com grande variação
entre os indivíduos. Não houve diferença estatística significativa na média do crescimento
dos filhotes nos diferentes anos, bem como não houve diferença significativa no
desenvolvimento do primeiro e segundo filhote ou ninhos com um ou dois filhotes. Observou-
se que as variações entre indivíduos foram em função das variações ambientais como
disponibilidade de alimento fornecido pelos pais, da localização do ninho, das variações
climático-ambientais, das enfermidades, das infestações por ectoparasitas.
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