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A espécie
Arara Azul

Classificação científica: 
Espécie: Anodorhynchus hyacinthinus
Gênero: Anodorhynchus.
Família: Psittacidae   
Ordem: Psitaciformes
Classe: Aves 
Filo: Chordata  
Reino: Animalia
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As araras pertencem à mesma família dos papagaios, 
periquitos e maracanãs, chamados Psitacídeos. 
São aves conhecidas por suas plumagens coloridas, 
por serem muito inteligentes, pela habilidade de 
imitar a voz humana, além de outros sons, cantar, 
dançar e andar de bicicleta. A arara azul é a maior 
representante desta família, podendo chegar a um 
metro de comprimento, da ponta do bico até a 
ponta da cauda e pesar cerca 1,3 quilos.
É uma ave Sul-Americana, quase que exclusivamente 
brasileira e, quando os portugueses chegaram 
no Brasil, ela já habitava este país e hoje pode 
ser encontrada em três regiões: Pantanal (Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Bolívia e Paraguai); 
Norte (Pará); Gerais (Goiás, Tocantins, Maranhão, 
Bahia, Piauí e Minas Gerais), porém atualmente, a 
maior população é encontrada no Pantanal.
São aves monogâmicas, ou seja, formam um par/
casal constante, que só se separa com a morte 
de um dos indivíduos. Elas não tem dimorfismo 
sexual, ou seja, a olho nú, não conseguimos ver a 
diferença entre o macho e a fêmea. Na natureza, 
elas não vivem sozinhas, são encontrada em pares, 
família, bandos ou grupos que podem variar de 
dois a centenas de indivíduos.
No Pantanal as araras azuis alimentam-se da 
castanha de duas palmeiras, o Acuri (Scheelea 
phalerata) e a Bocaiúva (Acrocomia aculeata). A 
alimentação geralmente é feita em grupos, como 
forma de aumentar a proteção. Nas palmeiras, Acuri Bocaiúva
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nas cercas ou no chão, um indivíduo sempre fica 
de sentinela e a qualquer barulho ou movimento 
estranho, dá um grito e todas as araras saem voando. 
Elas podem ser observadas se alimentando, com 
mais frequência no início da manhã e no final da 
tarde.
No Pantanal,  95% dos ninhos das araras azuis 
são encontrados numa única espécie arbórea, o 
Manduvi (Sterculia apetala). Os outros 5% são 
feitos em outras árvores como angico branco, 
ximbuva, tarumã, jatoba, entre outras. O ninho é 
feito no oco dessas arvores que surgem na maioria 
das vezes quando um galho cai ou outra ave 
inicia uma pequena cavidade. As araras azuis não 
começam uma cavidade, mas tem a capacidade 
de aumentar um pequeno oco, rapidamente. Por 
esta função, elas são chamadas de engenheiras 
ambientais. Seus ninhos costumam ser disputados 
por outras aves, como a arara-vermelha, gavião, 
tucano, coruja, pato-do-mato, entre outros. Por 
isso, há uma grande disputa pela ocupação das 
cavidades ninhos, no mesmo período reprodutivo. 
A reprodução da arara azul se inicia em julho e 
pode se estender até março do ano seguinte. A 
incubação dos ovos é feita pela fêmea, enquanto 
o macho fica de sentinela e responsável por buscar 
a comida. O pico de postura de ovos vai de agosto 
a setembro e esse período dura em média 28 dias. 

Após a eclosão dos ovos os pais se revezam no 
cuidado por mais 100 dias, aproximadamente, até 
o que filhote esteja pronto para voar. A maioria 
dos filhotes deixam os ninhos entre dezembro e 
janeiro.
Em média a postura de dois ovos por ninho é 
assincrônica, ou seja, a fêmea põe um ovo e 
cerca de três a cinco dias depois coloca outro, 
podendo variar até 30 dias. Isso faz com que os 
filhotes nasçam em diferentes intervalos e tenham 
diferentes idades. E aí surge um problema, em que 
o filhote mais novo não consegue sobreviver e 
desaparece dos ninhos em poucos dias. Nos casos 
em que ocorre uma diferença superior a três dias, 
a chance de sobrevivência do segundo filhote é 
praticamente zero.
O cuidados dos pais não acabam quando o filhote 
alça voo, pois este permanece sob os cuidados 
paternos por cerca de um ano, fazendo com que 
a maioria dos casais só se reproduzam a cada dois 
anos. Até os seis meses de idade os filhotes ainda 
receberão alimento dos pais, pois não têm força 
suficiente no bico para quebrar as sementes e 
retirar as castanhas.
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No início da década de 80, a situação da arara 
azul era crítica na natureza: com uma população 
extremamente reduzida, em torno de 2.500 
indivíduos. Ela foi inserida no Red Data Book da 
IUCN (livro vermelho da União Internacional para 
Conservação da Natureza), no apêndice I do CITES 
(Organização internacional que controla o tráfico 
de fauna e flora ameaçados de extinção), e na Lista 
Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas 
de Extinção.
Pesquisas mostram quatro causas principais para 
que essa espécie entrasse em risco de extinção: 

Desmatamento do habitat natural onde 
vivem
Por habitarem grandes regiões de atividade 
agropecuária, a derrubada de árvores para o plantio 
de pastagem exótica, retira da natureza não só as 
arvores específicas para a formação de seus ninhos 
como também as que lhes fornecem alimentos, 
entretanto é possível conciliar a conservação com 
o desenvolvimento sustentável e é isso que as 
atividades de pesquisa e manejo do Projeto Arara 
Azul vem mostrando no Pantanal.

Tráfico ilegal 
Traficantes capturaram as araras azuis para a venda no 
comércio nacional e internacional. Até a década de 80, 
estima-se que mais de 10 mil indivíduos foram retiradas 
da natureza para esse fim. Atualmente esta ameaça foi 
reduzida, principalmente no Pantanal, onde os esforços 
do Projeto Arara Azul conseguiram reverter essa situação. 

As ameaças
A caça para uso em artesanatos e adornos 
indígenas
Pela beleza de sua plumagem e por habitarem 
também regiões próximas a reservas indígenas, são 
caçadas para a confecção de artesanatos e adornos. 
Um cocar indígena, utilizado antes somente em rituais 
da cultura, hoje é comercializado e precisa da morte 
de no mínimo de 30 araras para sua confecção. 
Atualmente as populações indígenas podem continuar 
usando as penas e outros artefatos da fauna para os 
seus rituais culturais, mas a venda desse material é 
proibida. Felizmente, na região do Pantanal Sul, essa 
característica não é mais observada.

Fatores naturais da espécie
Uma característica natural das araras azuis é a baixa 
taxa reprodutiva: um filhote, em média, a cada dois 
anos. Isto, acrescido da perda de ovos e filhotes 
por predação, má formação do embrião, doenças, 
mudanças bruscas das variações climáticas, são 
fatores responsáveis pelo crescimento mais lento da 
população. Além destas características, a arara azul 
é específica quanto ao uso dos recursos naturais, 
sendo dependente de três espécies vegetais no 
Pantanal: duas palmeiras para alimentação e uma 
espécie arbórea, o Manduvi, para reprodução. 
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O agente
O Instituto Arara Azul
Foi criado em 2003, tendo como um de seus objetivos, 
desenvolver projetos de pesquisa, manejo, educação, 
geração de renda e turismo para conservação. Porém, 
envolver e sensibilizar a comunidade residente no 
entorno dos biomas ameaçados com os projetos de 
conservação da natureza, tem sido um dos grandes 
desafios da atualidade.
Apresentar soluções possíveis e viáveis de 
desenvolvimento sustentável tem sido a médio e 
longo prazo, a solução para os problemas em algumas 
regiões. A pobreza, a miséria e a falta de informação, 
estão intimamente relacionadas ao uso indevido dos 
recursos naturais.
Em contrapartida, quando ocorre uma iniciativa de 
envolver a comunidade local, levando informação e 
soluções simples como alternativa de renda (como 
a produção de artesanatos, turismo de observação, 
por exemplo), esta comunidade passa a analisar sua 
situação, seus atos e de seus governantes de maneira 
mais crítica, buscando soluções.

O Projeto Arara Azul
Uma iniciativa da bióloga Neiva Guedes que começou 
há mais de duas décadas. No início era apenas uma 
forma de buscar informações e soluções para tirar 
essa espécie da extinção, e com o tempo foi surgindo 
a necessidade de realizar o trabalho com outras 
espécies que com ela coabitam.
O principal objetivo do Projeto Arara Azul é manter 
populações viáveis de araras azuis, a médio e longo 
prazo, em vida livre no seu ambiente natural e 
promover a conservação da biodiversidade e do 
Pantanal como um todo. Através do projeto se estuda 
a biologia e relações ecológicas da espécie com o seu 
ambiente natural. Em função disso se realiza o manejo 
de ninhos para a conservação da arara e outras 

espécies que utilizam grandes cavidades.  
A cada ano surgem objetivos específicos a serem 
trabalhados em campo, mas todos estão ligados à 
biologia, ecologia, reprodução, comportamento, 
requerimentos de habitat, manejo e educação 
ambiental para a conservação da arara azul e outras 
espécies como tucanos, gaviões, corujas, pato-do-
mato, morcegos, entre outros, que habitam com ela. 
Estudos com as palmeiras de alimentação e com a 
árvore ninho, também são realizados.
Através da educação ambiental informal, junto a 
fazendeiros, peões, crianças e turistas, o tráfico 
de animais tem diminuído sensivelmente. Peões e 
fazendeiros também ajudam quando voluntariamente 
informam sobre as descobertas de novos ninhos, a 
ocorrência de bandos se alimentando ou dormindo 
em suas propriedades.
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O monitoramento de ninhos naturais e artificiais no Pantanal.
Uma das atividades mais constantes e importantes do Projeto é o monitoramento dos ninhos. Esta atividade é 
uma das que demanda mais energia e recursos financeiros, pois precisa de uma equipe treinada e capacitada 
para andar pelo campo e escalar árvores a procura de ninhos que estejam sendo explorados ou em atividades 
pelas araras azuis ou outras espécies.  Todos os dias a equipe sai a campo para fazer o monitoramento dos 
ninhos naturais e artificiais. Eles verificam se os ninhos precisam de manejo/recuperação, se há postura de 
ovos e anotam a quantidade de araras azuis na região. Qualquer outra ocorrência observada nos ninhos 
é anotada e dependendo da necessidade, novas ações são implementadas.  Sendo os ninhos em árvores 
geralmente altas, a técnica utilizada para o monitoramento dos ninhos é o rapel. Para essa ação são utilizados 
os seguintes materiais: cadeirinha (Bouldrier), colete, ascensores, pedaleiras, mosquetões, mosquetões com 
trava, cordas, freio oito, fita tubular e fitas.

Instalação de Ninhos Artificiais
Com os resultados das primeiras pesquisas de campo, foi observada que um dos principais fatores que 
limitava o crescimento das araras azuis era a falta de grandes cavidades para reprodução. Havia poucas 
espécies arbóreas com capacidade de formação de cavidades e, além disso, ninhos estavam sendo perdidos 
por queimadas, desmatamentos e excesso de pisoteio pelo gado. Assim, as atividades de manejo como a 
experimentação de ninhos artificiais tiveram início nos primeiros anos do projeto. Foram realizados testes 
com materiais, modelos e tamanhos de ninhos diferentes até chegar ao modelo que vem sendo utilizados 
até hoje. Eles são feitos com espécies nativas, exóticas ou comerciais. A princípio procura-se utilizar árvores 
caídas na própria fazenda. Na falta delas, tábuas são compradas para a confecção dos ninhos artificiais. Na 
borda dos ninhos, são colocados reforço para que as araras possam beliscar, um comportamento típico que 
elas tem de preparar a cama do ninho para a postura dos ovos.

A sistemática de trabalho
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Manejo de Ninhos Artificiais e Naturais
Os ninhos são verdadeiras casas para as araras 
azuis que sempre voltam aos mesmos locais para se 
reproduzir. Porém, com o passar do tempo, ficam 
desgastados e precisam de manejo para continuar 
sendo utilizado, com sucesso pelas araras azuis. Ao 
fazer a cama do ninho, as araras beliscam a borda 
para tirar pequenos pedaços de madeira e isso 
faz com que a abertura da cavidade fique maior, 
facilitando entrada de água da chuva e predadores.  
Manejo com tábuas, arames e chapas de metal: 
são ações pontuais, geralmente realizadas durante 
a estação reprodutiva, que consistem em cobrir 
buracos feitos pelas próprias araras.  O manejo de 
ninhos é realizado com o objetivo de aumentar 
a vida útil da cavidade natural ou ninho artificial. 
A adição de serragem diminui a profundidade 
vertical do ninho, facilitando o acesso dos pais e o 
voo dos filhotes.

Monitoramento de Filhotes
Monitorar filhotes é importante para acompanhar 
o desenvolvimento e  sobrevivência dentro dos 
ninhos. Eles são acompanhados desde o ovo até 
o voo, na maior parte por registro fotográfico. 
Um pouco antes de voarem, são retirados dos 
ninhos e levados até o chão dentro de um balde 

para que sejam inspecionados, analisados, 
medidos, pesados, marcados e tenham material 
biológico coletado. A identificação do sexo é feita, 
posteriormente, por análise de uma amostra de 
sangue. Eles são marcados com uma anilha de aço 
inoxidável, no pé, e um microchip, com código de 
barra, na musculatura peitoral.

Monitoramento de outras espécies
Além das araras azuis outras espécies, como 
as araras vermelhas, araras canindés, tucanos, 
gaviões, corujas, pato-do-mato, morcegos  e até  as 
principais espécies vegetais, como acuri, bocaiúva 
e manduvi, são monitoradas e estudadas pela 
equipe do Projeto Arara azul ou pesquisadores 
associados. 
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Resultados
Desde o início do Projeto foram cadastrados 432 
ninhos naturais e instalados 301 ninhos artificiais 
em 450 mil hectares no Pantanal. Atualmente 
são monitorados de 120 a 150 ninhos por ano. Os 
resultados são o aumento do número de casais se 
reproduzindo a cada ano e o aumento do sucesso 
reprodutivo. Com isso, as araras azuis não só estão 
aumentando como também expandindo, sendo 
possível encontrá-las nas cidades, no entorno do 
Pantanal, como Aquidauana, Miranda, Rochedo, Rio 
Negro e Coxim.
Em quase três décadas de Projeto, foram publicados 
25 artigos em periódicos nacionais e internacionais, 
dois livros (português/inglês), 20 capítulos de livros 
e mais de uma centena de trabalhos e palestras  
publicadas no Brasil e mundo. Neiva Guedes 
juntamente com pesquisadores associados da USP, 
Unicamp, Unesp, UFMS, UFPR, UNB, Anhanguera-
Uniderp, ULBRA e UVV orientaram nove dissertações 
de mestrado e seis teses de doutorado, fomentando 
o interesse sobre o assunto, abrindo outros campos 
de pesquisa e adquirindo o reconhecimento 
internacional sobre o trabalho para evitar a extinção 
de uma bela espécie animal.
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Neiva Guedes foi a única brasileira a receber a 
condecoração:

Grand Master of the Order of the Golden Ark 2004, 
título honorário concedido por Sua Alteza Real 
Príncipe Bernhard da Holanda em reconhecimento 
as pessoas que se dedicam a conservação da 
natureza. Medalha de Cavaleiro da Ordem The 
Golden Ark 2004 entregue no Soestdijk Palace, 
Holanda, em 07 de Maio de 2004. 

Além das seguintes premiações:
Prêmio Pieter Oyens, para incentivar jovens 
conservacionistas, de até 30 anos de idade, 
oferecido pelo WWF-US. Neiva Guedes foi escolhida 
por um Comitê Internacional pela contribuição 
à conservação da natureza no Brasil, em julho de 
1995. 

Neiva Guedes recebeu o Troféu Arara Azul, pela 
dedicação e trabalhos em prol da conservação das 
araras-azuis na natureza, oferecido pela AMAS – 
Associação Sul Matogrossense de Atacadistas e 
Supermercados, durante a 21a Expo-Ecos Exposição 
e Encontro Centro-Oeste de Supermercados, 
Campo Grande-MS, 27/03/2001. 

Menção Honrosa no Programa Natureza e 
Sociedade, oferecido pelo WWF - Fundo Mundial 
para a Natureza, com o apoio da USAID - Agência 
Norte-Americana para o Desenvolvimento 
Internacional e Fundação Ford. Num período 

de três anos este Programa contemplou 70 
dissertações de mestrado e 57 teses de doutorado. 
Em 1997 premiou os seis melhores trabalhos e 
Neiva Guedes recebeu a Menção Honrosa em 
reconhecimento pela qualidade técnica, inovação 
e relevância da dissertação de mestrado, em julho 
de 1997. 

Troféu Mulher que Faz a Diferença em Meio 
Ambiente, pelo desempenho e resultados obtidos 
frente ao Projeto Arara Azul-UNIDERP, oferecido 
pela BPW-Campo Grande, Associação de Mulheres 
e Profissionais de Negócios de Campo Grande, 
Campo Grande-MS, em dezembro de 1998. 

O Projeto Arara Azul recebeu o Prêmio Finep de 
Inovação Tecnológica 2002, Região Centro-Oeste, 
com a “Conservação da Arara-azul no Pantanal 
Sul-Matogrossense”, desenvolvido pela UNIDERP. 
Troféu entregue em Cuiabá, 29/09/2002.

Prêmio Super Ecologia 2002, ficando em segundo 
lugar na categoria FAUNA/ONG, lançado pela 
revista SUPER Interessante, São Paulo, Abril 2002. 

Prêmio Ambiental Von Martius 2004, Troféu 
concedido pela Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil – Alemanha, São Paulo, reconhece o mérito 
de iniciativas de empresas, do poder público, de 
indivíduos e da sociedade civil que promovam o 
desenvolvimento econômico, social e cultural com 
respeito ambiental. 

Prêmios e condecorações
Prêmio Ecologia e Ambientalismo, Troféu 
concedido ao Projeto Arara Azul/UNIDERP pela 
Câmara Municipal de Campo Grande – MS, em 
homenagem aos relevantes serviços prestados, 
10 de junho de 2005.

Medalha do Mérito Legislativo concedida pela 
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso 
do Sul, em reconhecimento à sua dedicação e 
ao extraordinário trabalho realizado no contexto 
sócio-político-econômico, que contribuiu, de 
forma destacada, para o desenvolvimento e 
projeção do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 
30/11/2009.

Prêmio Eco Cidadão 2004, prêmio que reconhece 
o trabalho, posturas e ações de personalidades 
e empresas que colaboram para a construção 
de uma sociedade mais autônoma, eqüitativa e 
sustentável. 

Certificado Mérito Cultural MS, concedido pelo 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, pelos 
relevantes serviços prestados à cultura sul-mato-
grossense em Bonito-MS, durante o 11º Festival 
de Inverno de Bonito, 28 de julho de 2010.

Prêmio Destaque Ambiental OAB/MS 2012, 
conferido pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional de Mato Grosso do Sul, por proposição 
da Comissão de Meio Ambiente, pela contribuição 
ativa para a questão ambiental.
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O benfeitor
Adote um Ninho e ajude a salvar uma 
espécie da extinção 

Você também pode fazer parte deste Projeto!

“Adote um Ninho” é uma campanha do Projeto Arara 
Azul, que tem como objetivo arrecadar recursos para dar 
continuidade aos estudos de biologia básica, reprodução, 
comportamento, exigências do habitat, gerenciamento 
e educação ambiental para a conservação da Arara Azul 
na natureza. Esses recursos servirão para o custeio do 
monitoramento, do manejo dos ninhos, para instalação e 
reinstalação de ninhos artificiais. 
Ao participar da campanha, você estará contribuindo para 
a manutenção da biodiversidade do Pantanal: tanto as 
araras-azuis como várias outras espécies de animais que 
ocupam as mesmas cavidades. Cada ninho é checado, em 
média, uma vez por mês e todos os dados são registrados 
em planilhas específicas. 
A sua participação nessa campanha é de fundamental 
importância. Sem a sua ajuda será praticamente 
impossível manter este importante trabalho. A pessoa 
ou empresa que adotar um ninho será um parceiro do 
Projeto Arara Azul na conservação das espécies.
O padrinho participará da publicidade da Campanha e 
poderá anunciar que é um PADRINHO DE NINHO DA 
CAMPANHA, durante a vigência da adoção, assim como 
usar a marca da iniciativa em determinados materiais de 
divulgação, incluindo sites e banners (monitoradas e em 
comum acordo com o Regulamento da Campanha do 
Instituto).
Será contemplado com uma palestra com o 
tema: “Biodiversidade como instrumento para o 
Desenvolvimento Sustentável”, para seu público de 
interesse (funcionários, parceiros e convidados), em data 
a ser agendada com a equipe do Instituto.
Receberá uma foto exclusiva feita pela equipe do Projeto 

Arara Azul, em alta definição, que poderá ser usada 
como descanso de tela, postar em mídias sociais ou até 
mesmo imprimir um pôster, assim como outros produtos 
exclusivos do projeto em um kit de “boas-vindas”.
Além disso, o padrinho receberá informações periódicas 
sobre o ninho adotado com imagens e informações sobre 
a espécie com exclusividade e, ao nascer um filhote, o 
padrinho poderá batizá-lo com o nome que escolher.
O compromisso com o amanhã começa agora. Junte-se 
a nós!!!
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CONTATO E INFORMAÇÕES:
Rua Klaus Sthurk, 106 • Jardim Mansur

Campo Grande/MS • Brasil
CEP 79.051-660

Email: contato@institutoararaazul.org.br
Telefone/Fax: +55 67 3222-1205

www.institutoararaazul.org.br

•  A R A R A  •

•  A C U R I  •

•  B O C A I Ú V A  •

•  A P O I O  •


