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1. Resumo Geral 

As araras fazem parte da paisagem de Campo Grande, sendo facilmente 

observadas em diferentes locais da cidade, a qual é conhecida como capital das 

araras. Porém, como a cidade está em constante mudança é importante avaliar 

as interações das grandes araras neste ambiente urbano. O objetivo deste 

trabalho foi verificar que fatores afetam o sucesso reprodutivo da Ara ararauna 

em área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os objetivos 

específicos foram: avaliar os parâmetros reprodutivos e os fatores que 

influenciam o sucesso reprodutivo da A. ararauna; identificar os acidentes 

ocorrentes na capital que afetam a sobrevivência das grandes araras, com 

ênfase da A. ararauna em área urbana, bem como avaliar as perdas de ninhos 

da arara-canindé durante sete estações reprodutivas. Este trabalho está dentro 

da linha de pesquisa Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Regional 

Sustentável. Foram analisados dados coletados entre 2011 e 2018. Constatou-

se que A. ararauna está conseguindo colonizar a cidade com sucesso. Isto é 

confirmado com o aumento do número de ninhos que são ativos a cada ano e o 

total de filhotes que nasceram e voaram nos anos estudados (n=348 juvenis). 

No entanto, o sucesso reprodutivo da espécie é influenciado pela pluviosidade, 

temperatura, pela característica e localização dos ninhos e pelos níveis de 

perturbação nas proximidades dos ninhos. Após a saída do ninho, a 

sobrevivência das grandes araras (Ara ararauna, Ara chloropterus e arara-

híbrida) é afetada por outros fatores que levam à perda e/ou sobrevivência 

destas aves, como eletrocussão, atropelamento, ataque por cães, acidentes com 

linha de pipa com material cortante e colisão com estruturas prediais. Foram 

analisados 58 acidentes ocorridos neste período. Outro fator que afeta o sucesso 

reprodutivo da espécie é a perda de ninhos. Ao longo desses anos a taxa de 

perda total dos ninhos cadastrados foi alta, com 31,5% (n=146); ressalta-se que 

metade das perdas observadas foi em 2017. Contudo, é preciso buscar o ponto 

de equilíbrio entre a conservação da biodiversidade e do desenvolvimento 

sustentável, para que as futuras gerações possam usufruir de uma cidade com 

boa qualidade de vida para o homem e para a fauna em geral. Para tanto, é 

preciso envolver o Poder Público para fomentar políticas públicas e os 

moradores em geral, através da educação ambiental. 

Palavras-chave: Conservação, Psittacidae, Reprodução, Ecologia Urbana 
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2. General Summary 

The macaws are part of the landscape of Campo Grande, being easily seen in 

different spots of the city, which is known as the capital of macaws. However, as 

the city is constantly changing, it is important to evaluate the interactions of the 

large macaws in this urban environment. The objective of this work was to verify 

which factors affect the reproductive success of Ara ararauna in urban area of 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. The specific objectives were: to evaluate 

the reproductive parameters as well as the factors that influence this reproductive 

success. In addition, to identify the existing accidents in the Capital that affect the 

survival of the large macaws in the urban area, as well as to evaluate the losses 

of macaws’ nests during seven breeding seasons. This work is within the 

research line Society, Environment and Sustainable Regional Development. We 

analyzed data collected from 2011 to 2018. It was verified that A. ararauna 

colonizing the city successfully. This is confirmed by the increase in the number 

of nests that are active each year and the number of chicks that were born and 

flown in the studied years (n = 348 juveniles). However, the reproductive success 

of the species is influenced by rainfall, temperature, nests' characteristics and 

location, and disturbance levels near the nests. After leaving the nest, the survival 

of the large macaws (Ara ararauna, Ara chloropterus and hybrid macaw) is 

affected by other factors that lead to the loss and/or survival of these birds, such 

as electrocution, trampling, dog attacks, accidents caused by kite lines with 

cutting material and collision with building structures. A total of 58 accidents 

occurred during this period. Another factor that affects the reproductive success 

of the species is the loss of nests. During these years, the total loss rate of the 

registered nests was high, with 31.5% (n = 146), it should be noted that the year 

2017 was the year that represented half of the observed losses. However, it is 

necessary to seek a balance between biodiversity conservation and sustainable 

development, so that future generations can enjoy a city with good quality of life 

to humans and wildlife in general. To do so, it is necessary to involve the Public 

Power to promote public policies, and the local residents in general, through 

environmental education. 

Key words: Conservation, Psittacidae, Reproduction, Urban Ecology. 
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3. Introdução Geral 

Com a crescente urbanização, as áreas naturais são acrescentadas às 

cidades, agregando a fauna à este ambiente antrópico (SCDB, 2012). Dessa 

forma, a conservação de ecossistemas remanescentes presentes nas áreas 

urbanas e no seu entorno é imprescindível para a manutenção da biodiversidade 

local (SCDB, 2012).  

A diversidade de habitats mantém a fauna e gera serviços ecossistêmicos 

fundamentais, inclusive para o bem-estar humano (SCDB, 2012), com 

diversidade de espécies, superior a observada em áreas rurais (EVANS et al., 

2009; TRYJANOWSKI et al., 2015).  

Os animais estão sujeitos a fatores como o clima, a predação, a falta de 

cavidades, a mortalidade, a doenças e a escassez de alimento. (RENTON e 

SALINAS-MELGOZA, 2004; GUEDES e DONATELLI, 2009; GUEDES, 2012). 

No ambiente urbano a fauna também é afetada pelo clima alterado, falta de 

recursos devido à urbanização como ruídos sonoros, atropelamento, 

eletrocussão, ataque por animais domésticos, colisões com as construções, 

acidentes com linhas de pipas com material cortante e destruição do hábitat 

(RENTON e SALINAS-MELGOZA, 2004; LEHMAN et al., 2007; SCHAUB et al., 

,2010; PEREIRA e MONTEIRO, 2011; BUSS et al., 2012; GUEDES e 

DONATELLI, 2009; GUEDES, 2012; BREITHAUPT et al., 2013; TRIVEDI, 2014; 

CHEVALLIER et al., 2015; CUSA et al., 2015; ÖBERG et al., 2015; DEFFACI et 

al., 2016; SÁNCHEZ-ZAPATA et al., 2016; BORNEMAN et al., 2016; CROMBRIE 

e ARCESE, 2017; BRISQUE et al., 2017).  

Os fatores naturais mantêm a dinâmica das populações de animais, assim 

é normal as flutuações dos ciclos reprodutivos ao longo dos anos (BIANCHI e 

MACÊDO, 1998; RENTON e SALINAS-MELGOZA, 2004; BAILEY e 

THOMPSON, 2007; GUEDES e DONATELLI, 2009). Porém, os fatores 

antrópicos causam a morte não natural dos indivíduos da fauna, reduzem os 

recursos necessários para a sua sobrevivência, aumentando a taxa de 

mortalidade e reduzindo a taxa de reprodução, que afeta principalmente 

populações de espécies exigentes e/ou ameaçadas (BEVANGER, 1998; 

SERGIO et al., 2004; SCHAUB et al., 2010; CHEVALLIER et al., 2015; GODINO 

et al., 2016; SOUZA et al., 2017).  
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Esses fatores (naturais e antrópicos) influenciam diretamente a dinâmica 

populacional das espécies, sobretudo o sucesso reprodutivo, sendo mais grave 

para espécies ameaçadas (CHRISTMAN, 2002; RENTON e SALINAS-

MELGOZA, 2004; SÉRGIO et al., 2004; HUNT e HUNT, 2006; DREWITT e 

LANGSTON, 2008; SCHAUB et al., 2010; CHEVALLIER et al., 2015; ÖBERG et 

al., 2015; GODINO et al., 2016; CROMBRIE e ARCESE, 2017). Porém, a longo 

prazo, espécies com populações estáveis podem ser prejudicadas igualmente. 

Portanto, é necessário identificar os fatores que afetam a reprodução de uma 

espécie e criar ações para a conservação.  

No período de reprodução, a disponibilidade de ninhos é um fator limitante 

para as espécies de aves, por isso quando são insuficientes ou inexistentes, 

afeta a população reprodutiva e consequentemente o sucesso reprodutivo deste 

grupo da fauna (GUEDES e ALMEIDA, 1993; BIANCHI e MACÊDO, 1998; 

GUEDES, 2004; RENTON e SALINAS-MELGOZA, 2004; GUEDES e 

DONATELLI, 2009). A perda de ninhos prejudica as populações de aves que 

habitam a mesma região e que dependem desse recurso para se reproduzirem 

(GUEDES e ALMEIDA, 1993; BIANCHI e MACÊDO, 1998; GUEDES, 2004; 

GUEDES e DONATELLI, 2009). Portanto, entender como a disponibilidade de 

ninhos pode afetar o sucesso reprodutivo de uma espécie é importante para a 

sua conservação e da biodiversidade local (GUEDES e ALMEIDA, 1993; 

GUEDES e DONATELLI, 2009). 

Espécies da fauna são bem representadas em áreas urbanas e as aves 

são as mais abundantes neste tipo de ambiente, principalmente espécies 

generalistas (BRUN et al., 2007). Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do 

Sul, A. ararauna e Ara chloropterus vêm sendo observadas desde 1999 

(GUEDES, 2012). Os primeiros estudos com A. ararauna foram realizados a 

partir de 2009 para observar alguns aspectos da biologia da espécie, como 

alimentação e reprodução (MONTAÑO et al., 2009; PEREIRA e GUEDES, 

2012).  Na cidade também são observadas as araras-híbridas, resultantes do 

cruzamento entre as araras-canindé e as araras-vermelhas (GUEDES, 2012). 

O sucesso reprodutivo da A. ararauna na área urbana de Campo Grande 

foi avaliado no período de 2011 a 2013 por BARBOSA et al. (2015), que 

identificaram locais de reprodução e estudaram aspectos da biologia reprodutiva, 

confirmando que a espécie está se reproduzindo com sucesso na cidade. Porém, 
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GUEDES (2012) relata que entre 2004 e 2009 cerca de 242 espécimes de 

araras-canindé (A. ararauna) foram recebidas no Centro de Reabilitação de 

Animais Silvestres de Mato Grosso do Sul (CRAS/MS) por apreensão ou vítimas 

de atropelamento, linhas com “cerol”, apedrejamento e eletrocussão. Além disso, 

outros fatores como o clima e a perda de ninhos ainda não foram analisados 

para a espécie. Logo, a justificativa para a realização deste trabalho é conhecer 

os fatores que afetam a reprodução da arara-canindé em área urbana, visto que 

esta espécie está colonizando um novo ambiente. E entender quais os desafios 

enfrentados por esta espécie no ambiente urbano são extremamente 

importantes para ações de conservação.  

Este trabalho tem por objetivo geral, identificar quais os fatores estão 

influenciando o sucesso reprodutivo da arara-canindé (A. ararauna) na área 

urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e, então, buscar alternativas para 

conciliar o desenvolvimento com a conservação da espécie e outras que 

coabitam com ela. Os objetivos específicos foram: 1) avaliar os fatores que 

influenciam no sucesso reprodutivo de araras-canindé (Ara ararauna) na área 

urbana; 2) identificar os acidentes ou impactos que afetam a sobrevivência das 

grandes araras em área urbana e 3) identificar fatores de perdas de ninhos da 

arara-canindé durante sete estações reprodutivas na área urbana de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul. 
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4. Revisão de Literatura 

Ecologia urbana  

 Ecologia urbana é um termo recente, que tem ganhado destaque entre as 

pesquisas nas últimas décadas devido ao aumento da malha urbana e da 

densidade populacional humana (CAVALHEIRO et al., 1983; PARTECKE et al., 

2005; BARBOSA e NASCIMENTO JÚNIOR, 2009; SCDB, 2012; SERESS et al., 

2012; STRACEY et al., 2012; MINIAS et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017). É uma 

ciência que envolve principalmente as questões da ecologia e ciências sociais 

visando entender a dinâmica e as relações dos sistemas naturais e a ciências 

sociais do meio urbano (DOW, 2000; GRIMM et al., 2008; ANGEOLLETO, 2012).  

  CAVALHEIRO et al. (1983) já traziam a ecologia urbana quando 

discutiam sobre a paisagem urbana enquanto ambiente complexo, os fatores 

como clima, água, ar, vegetação e solo deveriam ser trabalhados de maneira 

interligada pois estavam intrinsecamente relacionados. Os autores sugeriram 

que as pesquisas tratassem este ecossistema em sua totalidade, como um 

conjunto de fatores interdependentes e não de forma isolada, como a poluição 

do ar, da água e inundação por exemplo. 

 BARBOSA e NASCIMENTO JÚNIOR (2009) relatam que as populações 

humanas têm alterado a paisagem das cidades ao se estabelecerem em vazios 

urbanos localizados em áreas de reservas ecológicas e matas ciliares. E apesar 

do planejamento urbano conter diretrizes para o uso e ocupação do solo, a 

expansão urbana continua desordenada e irregular.  

Neste sentido, as pesquisas neste ambiente são importantíssimas para 

viabilizar e nortear políticas públicas que busquem a conservação das espécies 

e mantenha a qualidade de vida da população humana. Lembrando que as 

políticas públicas devem ser inseridas no planejamento urbano e que estejam de 

acordo com a ecologia urbana (CAVALHEIRO et al., 1983; ANGEOLLETO, 

2012). 

Apesar da urbanização ser considerada um dos principais fatores da 

alteração dos hábitats e perda da biodiversidade, estudos têm demonstrado que 

algumas cidades, possuem alta biodiversidade e diversidade de ecossistemas 

que permite a manutenção da fauna e geração de serviços ambientais (BRUN et 

al., 2007; EVANS et al., 2009; GUEDES, 2012; SCDB, 2012; ANGEOLETTO et 
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al., 2015; TRYJANOWSKI et al., 2015; PENA et al., 2017). Desta forma, é 

imprescindível estudos e ações que visem a sua conservação. 

Atualmente, há diversos estudos sobre os fatores de natureza urbana que 

causam impacto na fauna presente neste ambiente antrópico. Dentre eles, 

destacam-se os atropelamentos e a eletrocussão por choque com redes de 

distribuição de energia elétrica (CHEVALLIER et al., 2015; CUSA et al., 2015; 

DEFFACI et al., 2016; GODINO et al., 2016; SÁNCHEZ-ZAPATA et al., 2016). 

 Portanto, entender como os fatores naturais e os fatores típicos do 

ambiente urbano podem influenciar na dinâmica de uma espécie é importante 

para auxiliar na construção de medidas para a sua conservação e da 

biodiversidade urbana. 

 

 Fatores climáticos 

Segundo o Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica 

(SCDB) no documento “Cities and Biodiversity” (SCDB, 2012), devido aos 

processos de urbanização, as áreas urbanas já estão sendo afetadas pela 

escassez de recursos naturais (principalmente água), degradação ambiental, 

mudança do clima (elevação do nível do mar, aumento da temperatura, 

variações na pluviosidade, enchentes e secas mais frequentes e severas), 

mudanças sociais e demográficas associadas ao crescimento populacional e 

urbano.  

O clima será afetado pelo aumento das emissões dos gases de efeito 

estufa, o desmatamento, a expansão agrícola e urbana causará a perda da 

biodiversidade em todas as regiões do planeta. No Brasil, os efeitos das 

mudanças climáticas atingirão a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Mata 

Atlântica, o Pampa e a Caatinga, devido principalmente à elevação das 

temperaturas e variações nos regimes das chuvas (MARENGO, 2007). 

Estas mudanças devem ser consideradas, uma vez que a precipitação e 

a temperatura por exemplo, influenciam no tempo e duração das estações 

reprodutivas das aves, assim como a produção/oferta de alimento para espécies 

frugívoras e insetívoras (RENTON e SALINAS-MELGOZA, 2004; GUEDES e 

DONATELLI, 2009; MARINI et al., 2010; LARA et al., 2012; WEAVING et al., 

2016).  
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 Os eventos climáticos El Niño e La Niña podem influenciar nos parâmetros 

reprodutivos de muitas espécies de aves porque são responsáveis pelas 

variações da precipitação e temperatura (CHRISTMAN, 2002; RENTON e 

SALINAS-MELGOZA, 2004; MARENGO e DIAS, 2006; GUEDES e DONATELLI, 

2009).  

 CHRISTMAN (2002) analisou a produtividade de Baeolophus wollweberi 

(Chapim-ruivo) por dois anos (1998 e 1999) no Arizona, e observou que o ano 

em que o fenômeno El Niño estava atuando na região o sucesso reprodutivo foi 

maior do que no ano seguinte, quando o La Niña atuava. A autora relata que em 

1998, quando estava sob influência do El Niño, dos 20 casais que tentaram se 

reproduzir, 85% tiveram sucesso na postura dos ovos e alta taxa de 

sobrevivência dos filhotes. E em 1999, quando ocorreu o La Niña o sucesso de 

filhotes foi extremamente baixo. 

 GUEDES e DONATELLI (2009) relatam que a variação média anual da 

temperatura, a variação da pluviosidade e da inundação do Pantanal são fatores 

que influenciam no sucesso reprodutivo da Anodohynchus hyacinthinus no 

Pantanal. Estas variações são influenciadas pelo El Niño e La Niña na região.   

 

Níveis sonoros 

Em áreas urbanas ou antropizadas, os veículos automotores são os 

principais responsáveis pelos ruídos que, além de prejudicar e afugentar 

algumas espécies da fauna, produzem gases lançados na atmosfera, 

decorrentes da combustão, que são nocivos para os seres vivos, inclusive ao 

homem (GERGES, 2004; MMA, 2009; BORNEMAN, et al., 2016; BUXTON et al., 

2017).  

Em relação à fauna nos ambientes urbanos o grupo das aves é o mais 

abundante podendo chegar a 90% de toda a fauna local (BRUN et al., 2007; SÃO 

PAULO, 2013). 

SILVA et al. (2001) avaliaram a influência da poluição sonora sobre o 

comportamento reprodutivo de Serinus canarius (Canário-do-reino) em cativeiro. 

Os autores observaram que os casais expostos à poluição sonora diminuíram 

em 80% o sucesso reprodutivo enquanto que os casais que não foram expostos 

à poluição tiveram 100% de êxito na sobrevivência dos filhotes. 
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Os ruídos excessivos podem afetar a comunicação entre indivíduos de 

uma mesma espécie, prejudicando a corte e atração entre casais diminuindo o 

sucesso reprodutivo (PARRIS e SCHNEIDER, 2009).  

Por outro lado, os ruídos sonoros podem beneficiar outras espécies como 

por exemplo o observado por FRANCIS et al. (2009). Os autores concluíram que 

os ruídos contribuem indiretamente para o sucesso reprodutivo de algumas 

espécies de aves que se reproduzem em áreas com altos níveis de poluição 

sonora, pois os ruídos dificultam a identificação dos ninhos por predadores. 

 

Acidentes em redes elétricas 

O grupo das aves é um dos mais afetados em se tratando das redes 

elétricas, pois muitas espécies utilizam as estruturas para descanso, pontos de 

caça, nidificação e para transitarem entre as áreas de uso (GUIL et al., 2011; 

FERRER, 2012; PEREZ-GÁRCIA et al., 2011). Estudos demonstram que a 

mortalidade por eletrocussão de jovens e adultos de uma determinada espécie 

de aves pode afetar o sucesso reprodutivo, o crescimento e viabilidade 

populacional (HUNT, 2002; HUNT e HUNT, 2006; DREWITT e LANGSTON, 

2008; SCHAUB et al., 2010; CHEVALLIER et al., 2015; GODINO et al., 2016). 

 CHEVALLIER et al. (2015) estudaram a efetividade do isolamento de 

linhas de rede elétrica sobre a mortalidade da Águia de Bonelli (Aquila fasciata). 

Os autores concluíram que o isolamento das linhas foi eficaz, uma vez que a 

probabilidade de sobrevivência de todas as classes de idade aumentou e a taxa 

de mortalidade por eletrocussão diminuiu. Segundo os autores, a taxa de 

crescimento desta população aumentou após o isolamento das linhas elétricas. 

Sabe-se que a sobrevivência do adulto é um fator chave, pois são eles que 

incluirão os jovens na população.  

  Resultados semelhantes foram citados pela simulação realizada por 

SCHAUB et al. (2010), para o Bufo Real (Bubo bubo). Os autores relatam que 

24% de todas as mortes registradas no estudo, foram causadas por 

eletrocussão, mas se este fator de mortalidade for eliminado, a população 

cresceria 17% ao ano. SERGIO et al. (2004) também relatam que a mortalidade 

de espécimes de Bubo bubo por eletrocussão atinge seu auge no período de 

dispersão de juvenis e em postes melhor posicionados para a caça. O estudo 

estimou que 17% dos jovens que voaram do ninho foram perdidos por 
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eletrocussão. Desta forma, a longo prazo, o sucesso reprodutivo não seria 

afetado, pois a perda ocorreu no período pós-ninhada. Porém, é fato de que a 

população seria prejudicada, pois a perda desses juvenis não é natural e isso 

impactaria negativamente esta e qualquer outra população.   

 GODINO et al. (2016) concluem que a eletrocussão é uma ameaça para 

a conservação de aves de rapina no Norte da África, mas principalmente no 

Marrocos e Península Ibérica. A Águia Ibérica Imperial (Aquila adalberti), por 

exemplo, é uma espécie ameaçada e sua população tem sido prejudicada pela 

alta incidência de eletrocussão de jovens. Os fatores que influenciaram para a 

incidência deste acidente envolvendo indivíduos jovens foi a quantidade de 

presas disponíveis na área, pois os jovens utilizam os pontos de apoio de energia 

elétrica para caça, o que aumenta a chances os casos de eletrocussão.  

 

Atropelamento  

 O atropelamento é um dos impactos mais visíveis sobre a fauna em 

rodovias, sendo considerado o principal fator responsável pela morte de 

vertebrados sob influência direta da ação antrópica (BAGER et al., 2016). É um 

problema que mata de 50 a 100 milhões de animais por ano em todo o mundo 

(APLIC, 2006; 2012). Os mamíferos como tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 

tridacty), o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o tatupeba (Euphractus 

sexcinctu), o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) e o ouriço-terrestre 

(Erinaceus europaeus) são altamente afetados nas rodovias devido ao alto 

índice de atropelamento envolvendo essas espécies (HUIJSER e BERGERS, 

2000; ASCENSÃO et al., 2017). E répteis, como as tartarugas terrestres e de 

água doce (GIBBS e STEEN, 2005). 

 De acordo com estudos as aves também possuem alto índice de registros 

de atropelamento (DEFFACI et al., 2016; BÁGER et al., 2016). Elas ficam mais 

vulneráveis nas estradas quando estão em voo e durante forrageio, aumentando 

as chances de atropelamento (CLEVENGER et al. 2003). A diminuição dos 

atropelamentos está relacionada com ações educativas e medidas mitigadoras, 

que devem ser analisadas com base na região e padrão ecológico da espécie 

(DEFFACI et al., 2016). 
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Ataques por animais domésticos 

 A mortalidade de aves provocada por animais domésticos, principalmente 

gatos e cães, causam a perda 39 a 100 milhões de animais silvestres 

anualmente, no mundo (APLIC, 2006; 2012).   Os gatos são os principais 

predadores de aves em ambiente urbano (FERREIRA e GENARO, 2017; 

KERBER e PIRES, 2017). Porém, cães também são predadores potenciais para 

este grupo taxonômico (GALETTI e SAZIMA, 2006; HOLDERNESS-RODDAM e 

MCQUILLAN, 2014; DINIZ et al., 2016). 

 O ataque por cães é uma das principais ameaças para cisnes selvagens 

na Grã-Bretanha e para os animais da Tasmânia, pois prejudicam a alimentação 

e reprodução da fauna local (BROWN et al., 1992; HOLDERNESS-RODDAM e 

MCQUILLAN, 2014). Os cães costumam perseguir e capturar outras espécies 

para se divertir. Nesta brincadeira, podem lesionar e estressar os animais e até 

levar a morte, mas não necessariamente se alimentam deles (GOMPPER, 2013). 

 Além de aves, outros grupos também são ameaçados quando dividem os 

espaços com esses animais, como os mamíferos (SILVA-RODRIGUES et al., 

2010; BUSS et al., 2012; LESSA et al., 2016).  

 Ataque (predação) por cães a espécies de aves silvestres que nidificam 

em árvores, não foram encontradas, pois este tipo de predação envolve 

principalmente espécies que nidificam no solo, devido a facilidade dos cães 

acessar os ninhos. Os cães geralmente predam espécies de aves que nidificam 

no solo como o Bacurau (Nyctidromus albicollis) e a batuíra bicuda (Charadrius 

wilsonia) (GALETTI e SAZIMA, 2006; DINIZ et al., 2016). A maioria dos trabalhos 

tratam apenas sobre ataques a mamíferos, uma vez que esse grupo está em 

maior contato com cães (GALETTI e SAZIMA, 2006; CAMPOS et al., 2007; 

OLIVEIRA et al., 2008; LACERDA et al., 2009; BUSS et al., 2012; LESSA et al., 

2013). 

 

Acidentes com linhas de pipa 

 Outra atividade que afeta as aves é a prática de soltar pipas. É uma 

atividade comum em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Porém, 

devido uso do “cerol”, uma mistura de cola com algo abrasivo (vidro/limalha de 

ferro) que é passado na linha para torná-la resistente e afiada, têm tornado 
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frequente os registros de acidentes dessa atividade com seres humanos 

(JORGE e MARTINS, 2013).  

 No Brasil, alguns municípios possuem leis que proíbem o uso de cerol e 

a sua venda (JORGE e MARTINS, 2013). Em Campo Grande, de acordo com a 

Lei Complementar de nº 287, de 19 de outubro de 2016, é proibido produzir, 

fornecer, armazenar, vender e usar o cerol e linha chilena ou qualquer outro 

material cortante nas linhas de pipa e semelhantes, sob pena de recolhimento 

do material e pagamento de multa. No caso do infrator menor de idade, serão 

tomadas medidas socioeducativas estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. A pena se estenderá aos coparticipantes da prática e, os pais ou 

responsáveis legais também serão responsabilizados, e responderão como 

coautores da atividade.   

 Os estudos existentes sobre empinar pipas com uso de material cortante 

têm focado nos impactos causados sobre a população humana, e é notório as 

graves lesões que podem provocar, inclusive a morte (LADEIRA et al., 2012; 

JORGE e MARTINS, 2013; MEHMOOD et al., 2016). LADEIRA et al. (2012) 

estudaram a ocorrência de lesões provocadas em seres humanos pelo uso do 

cerol nas linhas de pipa, na cidade de Belo Horizonte. Os autores registraram a 

maior frequência de lesões nos meses de junho, julho e janeiro (91,1%), os 

mesmos atribuíram esse alto número de registros ao inverno (junho e julho), 

período com fortes ventos e que propicia a atividade de empinar pipas. Os 

autores relatam que o período de férias escolares, teve pouca influência sobre 

os casos de lesões, pois em dezembro os registros foram baixos.  

 O “cerol” que também é conhecido em outras partes do mundo como 

“manja” (DAS e OTHMAN, 2009), causam grandes impactos sobre as aves (ROY 

e SHASTRI, 2013; TRIVEDI, 2014).  

 Estudo realizado em 2013 na região de Gujarat na Índia com abutres, 

relata que dos 108 indivíduos resgatados durante festival de pipas, 43,9% tinham 

lesões provocadas por “manja”. Esses dados se referem a quatro anos de coleta 

(ROY e SHASTRI, 2013). 

 

Colisão com edificações 

 Na área urbana, os animais ainda são prejudicados pelas colisões em 

vidros e edificações. Na América Latina, os estudos são escassos, mas há 
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alguns que relatam este acidente como fator de morte de exemplares de aves. 

No México, CUPUL-MAGAÑA (2003) relatou 15 acidentes fatais, com cerca de 

4,78 indivíduos por mês. AGUDELO-ÁLVAREZ et al. (2010), constataram 106 

colisões de aves na Colômbia.  E na Carolina do Norte, OCAMPO-PEÑUELA et 

al. (2016) registraram 90 colisões envolvendo 21 espécies de aves.  

No Brasil, os estudos mostram que este acidente pode estar relacionado 

com o sexo, idade e tamanho corporal dos indivíduos, porém, não há trabalhos 

que avaliem o impacto deste acidente sobre o sucesso reprodutivo das espécies 

afetadas (BARROS et al., 2010; STOLK et al., 2015). 

 

Locais de nidificação 

Sabe-se que as características e períodos reprodutivos de muitas 

espécies da fauna, dependem da disponibilidade e da utilização dos recursos 

naturais, que determinarão o tamanho dos pares reprodutivos, tempo de duração 

das estações de reprodução e sucesso reprodutivo (BIANCHI e MACÊDO, 

1998). 

A perda de cavidades/ninhos é um fator que prejudica diretamente a 

reprodução de espécies dependentes de ocos para nidificarem. A 

indisponibilidade afeta o número de casais reprodutivos e o sucesso reprodutivo 

de uma determinada espécie. Portanto, este fator associado a outros pode 

interferir na viabilidade da população (GUEDES e ALMEIDA, 1993; COLLAR, 

1997; BIANCHI e MACÊDO, 1998; GUEDES, 2004, BRIGHTSMITH e BRAVO, 

2006; GUEDES e DONATELLI, 2009). 

GUEDES e DONATELLI (2009) analisaram 10 estações reprodutivas da 

arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) no Pantanal e verificaram que 49% dos 

ninhos cadastrados foram perdidos devido à intempéries e à fragmentação do 

habitat. Essa perda de ninhos aumenta a disputa intraespecífica e 

interespecífica, afetando diretamente a sua reprodução (GUEDES e 

DONATELLI, 2009). Esse mesmo problema é relatado para outros psitacídeos 

(SNYDER et al., 1987; MARTINEZ e PRESTES, 2008; ABUDD e MONTEIRO-

FILHO, 2013). 

No ambiente urbano, a perda de ninhos e a sua disponibilidade para 

psitacídeos são pouco estudadas. Entretanto, sabe-se que a cavidade para a 

reprodução é um recurso importante para a manutenção das espécies de 
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psitacídeos que estejam em seu ambiente original ou urbano (GUEDES, 2012; 

OLIVEIRA, 2017), como por exemplo para a A. ararauna (GUEDES, 2012; 

BARBOSA et al., 2015). 

 

Ara ararauna  

 Ara ararauna é uma ave que possui plumagem colorida, com as regiões 

superiores do corpo azuis e inferiores amarelas, a fronte verde, a garganta negra 

e sua face branca com fileiras de penas negras (BIANCHI e MACÊDO, 1998; 

GUEDES, 2012). Essa espécie possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo 

desde a América Central até a região Central do Brasil como os estados de 

Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Piauí, São Paulo e Paraná (GWYNNE et al., 

2010).  

Os principais fatores para o declínio das populações de A. ararauna são: 

a descaracterização do ambiente e a captura de exemplares silvestres para 

servir como animal de estimação (SCHERER-NETO et al., 2011; GUEDES, 

2012). Na Venezuela, registros da A. ararauna eram comuns, mas na década de 

90 esses registros passaram a ser raros, e a espécie se tornou prioridade de 

conservação no país (DESENNE e STRAHL, 1994). 

Ara ararauna já foi registrada na área urbana de diversas cidades do Brasil 

(FRANCHIN e MARÇAL-JÚNIOR, 2009; FRANCO e PRADO, 2012). Na área 

urbana de Campo Grande é observada com facilidade alimentando-se nas 

árvores frutíferas e fazendo ninhos em diferentes regiões da cidade (MONTAÑO 

et al., 2009; GUEDES, 2012; PEREIRA e GUEDES, 2012).  

Ara ararauna tem alimentação diversificada, consome frutos, sementes, 

folhas, brotos, flores e néctar de diversas espécies da flora silvestre e exótica. 

Os itens alimentares variam dependendo da região e da disponibilidade dos 

recursos (RAGUSA-NETTO, 2006; MONTAÑO et al., 2009; GUEDES, 2012).  

Com relação aos ninhos, Ara ararauna utiliza troncos de palmeiras 

mortas, e os reutilizam por vários anos (BIANCHI e MACÊDO, 1998; GUEDES, 

2012; PEREIRA e GUEDES, 2012). Neste contexto, a vegetação da área urbana 

de Campo Grande, constituída por espécies da flora nativa do Cerrado e 

exóticas, é importante para a reprodução e alimentação da A. ararauna 

(MONTAÑO et al., 2009; BARBOSA et al., 2015). O uso de plantas exóticas é 
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comum no ambiente urbano, justamente por serem utilizadas na arborização das 

cidades (MARQUES e MARÇAL-JÚNIOR, 2012; OLIVEIRA e FERREIRA, 2017). 

A arborização urbana é o elemento chave para manter a diversidade da fauna 

neste ambiente, incluindo os quintais urbanos e as áreas públicas 

(ANGEOLETTO et al., 2015; OLIVEIRA e FERREIRA, 2017; PENA et al., 2017). 

OLIVEIRA e FERREIRA (2017) ressaltam a importância da arborização 

urbana na distribuição da Diopsittaca nobilis (maracanã-nobre) no município de 

São Paulo, principalmente porque essa espécie usa as palmeiras para pernoite, 

alimentação e reprodução. Esta espécie utiliza a vegetação presente na área 

urbana de diversas formas para se manter no ambiente. 

Como exposto acima, os fatores que afetam a fauna no ambiente urbano 

vêm sendo estudados em diversas partes do mundo. Logo, identificar quais são 

esses fatores e como agem sobre as espécies de cada região permite traçar 

estratégias de conservação para a fauna urbana e nortear políticas públicas, 

além de servir de referência para a conservação em outras localidades. 

Portanto, há necessidade de estudos que visem não apenas entender 

esses fatores, mas propor ações que conciliem a conservação das espécies com 

o desenvolvimento de uma cidade que vive em constante expansão. 
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6. Artigos 

Artigo I 

Fatores que afetam o sucesso reprodutivo da araras-canindé (Ara 

ararauna) em área urbana, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil 

Larissa Tinoco Barbosa 

Resumo 

Foram avaliados os fatores que influenciam o sucesso reprodutivo da Ara 

ararauna na área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul entre 2011 e 

2017, abrangendo sete estações reprodutivas. Neste período foi observado um 

total de 296 ninhos ativos, dos quais 68,7% tiveram sucesso de pelo menos um 

juvenil. O número de ovos postos, ninhêgos nascidos e juvenis que voaram 

variaram ao longo dos anos em função do aumento do número de ninhos ativos 

a cada ano. No entanto, o padrão biológico da espécie se manteve, com a 

maioria dos ninhos com três ovos, nascendo dois ninhêgos e sobrevivendo dois 

juvenis. A perda de ovos e de ninhêgos foi influenciada pela pluviosidade e 

temperatura. Com uma postura média de 2,9 ovos por fêmea, o sucesso 

reprodutivo foi de 1,4 juvenil/casal. Pelo Método de Mayfield a taxa de 

sobrevivência diária foi de 0,973 e 0,983. O sucesso de juvenis foi elevado em 

ninhos localizados em área residencial e na palmeira-imperial (Roystonea 

oleraceae). O sucesso também foi maior em ninhos com o diâmetro da altura do 

peito (DAP) e da base do ninho (DBN) maiores (média= 120cm). Quanto aos 

níveis de perturbação, o nível de poluição veicular mostrou significativa influência 

no número de ovos eclodidos e ninhêgos sobreviventes. O número de ovos 

postos, eclodidos e juvenis sobreviventes também foram influenciados pelos 

ruídos sonoros (ruído máximo interno - MImax). Conclui-se que o sucesso 

reprodutivo da A. ararauna na área urbana de Campo Grande é influenciado pela 

pluviosidade, temperatura, espécie e características da palmeira utilizada como 

ninho, assim como a sua localização e os níveis de perturbação tais como a 

poluição veicular e os ruídos sonoros presentes na área urbana. 

Palavras-chave: Ecologia urbana, Palmeiras, Sucesso reprodutivo, Ruídos 

Sonoros. 
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Abstract 

We evaluated the factors influencing the reproductive success of Ara ararauna in 

the urban area of Campo Grande, Mato Grosso do Sul between 2011 and 2017, 

covering seven breeding seasons. During this period, 296 active nests were 

observed, of which 68.7% had success of at least one juvenile. The number of 

eggs laid, nestlings born and juveniles that flew changed over the years due to 

the increase in the number of active nests each year. Nevertheless, the biological 

pattern of the species was maintained, with the majority of the nests with three 

eggs, being born two nestlings and surviving two juveniles. The loss of eggs and 

nestlings was influenced by rainfall and temperature. The reproductive success 

was 1.4 juvenile/couple with an average posture of 2.9 eggs per female. The 

reproductive success by the Mayfield method was 0.973 and 0.983. Juvenile 

success was high in nests located in a residential area and in the imperial palm 

(Roystonea oleraceae). The success was also greater in nests with the largest 

diameter of breast height and nest base (mean = 120cm). Concerning the levels 

of disturbance, the level of vehicular pollution showed an influence on the number 

of hatching eggs and surviving nestlings. The number of eggs laid, hatched and 

surviving juveniles were also influenced by sound noises (maximum internal 

noise - MImax). We concluded that the reproductive success of A. ararauna in 

the urban area of Campo Grande is influenced by rainfall, temperature, species 

and characteristics of the palm tree used as a nest as well as its location and 

levels of disturbance, such as vehicular pollution and noise present in the urban 

area. 

Keywords: Urban ecology, Palm tree, Reproductive Success, Sound Noises 

 

Introdução  

As espécies de aves apresentam diversas características reprodutivas 

que resultam em diferentes períodos reprodutivos, número de ovos postos e 

tamanho da ninhada, assim como no tempo de incubação dos ovos e 

desenvolvimento dos ninhêgos (DAVID LACK, 1954: RENTON e SALINAS-

MELGOZA, 2004; GUEDES e DONATELLI, 2009; MARINI et al., 2010; LARA et 

al., 2012; WEAVING et al., 2016). 

Existem vários fatores que podem influenciar na reprodução das aves 

como pluviosidade, temperatura, oferta de alimento e sítios de nidificação 
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(DAVID LACK, 1954; BIANCHI e MACÊDO, 1998; RENTON e SALINAS-

MELGOZA, 2004; GUEDES e DONATELLI, 2009; MACDONALD et al., 2013; 

ÖBERG et al., 2015; CROMBIE e ARCESE, 2017). No ambiente urbano, outros 

fatores como os ruídos sonoros tem demonstrado influência negativa na ecologia 

das aves (PARRIS e SCHNEIDER, 2009; BORNEMAN et al., 2016; BUXTON et 

al., 2017). 

O grupo das aves é bem representado no ambiente urbano e muitas 

espécies têm sido observadas nesse novo ambiente, conseguindo obter os 

recursos necessários para a sua permanência e reprodução, apresentando 

inclusive sucesso reprodutivo maior do que em áreas rurais, fato este associado 

muitas vezes a oferta de alimento em comedouros artificiais (STRACEY e 

ROBINSON, 2012; MINIAS et al., 2017).  

No Brasil, a família Psittacidae é representada por 87 espécies e 67 

subespécies, sendo o país com maior número de espécies desta família 

(PIACENTINI et al., 2015). Apesar disso, pouco se sabe sobre estas espécies 

em vida livre e principalmente em áreas urbanas.  

Dentre as espécies desta família, a Ara ararauna, conhecida 

popularmente como arara-canindé, ocorre em diversas regiões do Brasil, 

ocupando mais recentemente as áreas urbanas (FRANCHIN e MARÇAL-

JÚNIOR, 2009; GWYNNE et al., 2010; GUEDES, 2012; FRANCO e PRADO, 

2012). 

Estudos sobre alimentação e reprodução da A. ararauna vêm sendo 

realizados em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e confirmam que a espécie 

está conseguindo se reproduzir com sucesso na área urbana (MONTAÑO et al., 

2009; GUEDES, 2012; PEREIRA e GUEDES, 2012; BARBOSA et al., 2015). No 

entanto, é necessário continuar monitorando a reprodução e avaliar os fatores 

que influenciam o sucesso reprodutivo desta espécie na cidade a médio e longo 

prazo. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo principal, identificar os fatores 

que influenciam o sucesso reprodutivo de araras-canindé (Ara ararauna) na área 

urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Como objetivos 

específicos, foram avaliados, o tamanho da postura de ovos, nascimento de 

ninhegos e sobrevivência de juvenis ao longo dos anos, bem como foi realizada 
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uma comparação entre o sucesso reprodutivo, em relação ao tamanho e 

localização dos ninhos, influência por ruídos e tráfico veicular.   

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

 O trabalho foi realizado na área urbana de Campo Grande, capital do 

Estado do Mato Grosso do Sul, localizada na região Centro-Oeste do Brasil entre 

as coordenadas geográficas 20º26’34” latitude Sul e 54º38’47” longitude Oeste 

(Figura 1). A área urbana apresenta 35.302.82 ha, segundo o censo de  2010, a 

população estimada é de 786.797 habitantes e densidade demográfica de 97,22 

hab/km2 (SEMADUR, 2010; PLANURB, 2016). O clima, segundo a classificação 

de Köppen está entre o subtipo mesotérmico úmido sem estiagem (Cfa) e o 

subtipo tropical úmido (Aw). As chuvas ocorrem principalmente entre outubro e 

abril, com a ocorrência do período mais seco entre junho e agosto (PLANURB, 

2016). 

 

 

Figura 1. Localização da área de estudo e dos ninhos cadastrados (n=146) de 

arara-canindé (Ara ararauna) no período de 2011 a 2017 em área urbana de 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Coleta de dados 

Foram analisados dados coletados durante o período reprodutivo de 2011 

a 2017, avaliando desta forma, sete estações reprodutivas. Os dados de 2011 a 

2013 foram apresentados por BARBOSA et al. (2015) e usados aqui para 

complementar os sete anos. 

 

Cadastro e monitoramento de ninhos 

Foram monitorados ninhos cadastrados a partir 2011. E a cada ano novos 

ninhos foram encontrados e cadastrados, sendo que a maioria por informações 

dos moradores. 

Para o acesso às cavidades foram utilizadas uma escada de 9,8 metros e 

equipamentos de rapel (corda, mosquetões, cadeirinha e peitoral) para dar 

mobilidade e segurança ao pesquisador durante o monitoramento (GUEDES e 

SEIXAS, 2002).  

Os ninhos foram mapeados e georreferenciados por meio do uso de GPS, 

e os dados foram inseridos em software específico (QGIS 2.14) em ambiente 

SIG (Sistema de Informação Geográfica) (Figura 1). Para estes ninhos foram 

registrados alguns parâmetros das características e localização dos ninhos 

(Tabela 1). 

Uma cavidade/oco só foi considerada como ninho, quando foi encontrada 

com ovos ou ninhêgos em pelo menos uma estação reprodutiva. Os ninhos 

quando com ovos de A. ararauna foram monitorados frequentemente com 

intervalo de 5 a 15 dias, para verificar o tempo de eclosão, sobrevivência de 

ninhêgos e desenvolvimento de juvenis. Alguns ninhos foram encontrados 

apenas com ninhêgos e estes foram acompanhados durante a fase de 

desenvolvimento e sobrevivência dos juvenis, lembrando que estes ninhos foram 

considerados apenas para análise de sobrevivência de juvenis e para o cálculo 

do sucesso reprodutivo, não sendo considerado para a produtividade. Ninhêgos 

foram pesados e medidos em ninhos que não apresentavam nenhum risco. 

Porém, todos os ninhos foram acompanhados por registro fotográfico durante as 

estações reprodutivas. 
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Tabela 1. Parâmetros das características e localização dos ninhos de A. 

ararauna coletados durante sete estações reprodutivas em Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul. 

Parâmetros Unidade Tipo de Variável 

Características dos ninhos   

Espécie Arbórea - Categórica 

Diâmetro da Altura do Peito (DAP) Centímetro (cm) Contínua 

Diâmetro da Base do Ninho (DBN) Centímetro (cm) Contínua 

Altura Metros (m) Contínua 

Profundidade Vertical de dentro do ninho 

(PVB) 

Centímetro (cm) Contínua 

Localização dos ninhos   

Áreas verdes: buritizal, chácaras, 

parques e praças 

- Categórica 

Áreas de tráfego: canteiros centrais, 

rodovias e rotatórias 

- Categórica 

Áreas públicas: calçadas, comércios, 

jardins comerciais e estacionamentos  

- Categórica 

Residencial: quintais, jardins e terrenos 

baldios de residências particulares 

- Categórica 

 

O número de ninhos monitorados variou a cada ano, devido ao incremento 

de novos ninhos, bem como de ninhos que caíram naturalmente ou foram 

retirados. Somado a esses fatores, houve algumas palmeiras que, estavam 

danificadas e se tornaram perigosas para o pesquisador, por isso também foram 

excluídas do monitoramento. 

 

Aspectos reprodutivos 

O ninho foi considerado ativo quando teve postura de ovos por A. 

ararauna pelo menos uma vez em determinada estação reprodutiva. Foi 

considerado ninho com sucesso com ovos, quando houve a eclosão de pelo 

menos um ovo. E ninho com par reprodutivo aquele em que foi observado a 

presença de casal de A. ararauna explorando e defendendo o ninho e, 
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construindo a cama durante o período reprodutivo. No entanto, alguns ninhos 

com pares reprodutivos não foram ativos com ovos, portanto estes foram 

considerados com pares reprodutivos sem sucesso. 

 Foi considerado como período reprodutivo o intervalo de tempo dado pela 

observação do primeiro ninho ativo até o último ninho inativo, ou seja, quando 

os juvenis voaram. Foram utilizados dados de todas as estações reprodutivas 

para quantificar o número médio de ovos postos, ninhêgos nascidos e juvenis 

que voaram. Foi registrada a data da postura dos ovos, do nascimento dos 

ninhêgos e do voo dos juvenis.  

  Neste trabalho, os parâmetros reprodutivos foram divididos conforme 

BARBOSA et al. (2015): ovo, da postura do primeiro ovo até a eclosão, ninhêgos 

desde o nascimento até aproximadamente 30 dias e juvenis a partir de 31 dias 

de idade até quando voaram, deixando o ninho. 

 

Sucesso reprodutivo 

Para comparar os resultados com outros estudos das grandes araras a 

produtividade, a taxa de reprodução e o sucesso reprodutivo foram analisados 

de acordo com o utilizado por GUEDES e DONATELLI (2009) e por BARBOSA 

et al. (2015). Também foi utilizado o protocolo de MAYFIELD (1965, 1975) para 

calcular o sucesso reprodutivo e comparar os resultados com outros estudos. 

Com o método do Mayfield foi calculado o sucesso de ninhos diário (TSD) 

e a taxa de sobrevivência (TS) para as fases de incubação, de desenvolvimento 

dos juvenis e para todo o período reprodutivo (MAYFIELD, 1961; 1975). A fase 

de incubação (Ovo) foi considerada desde a postura do primeiro ovo até a 

primeira eclosão. A fase de juvenis (Juvenil) foi considerada desde o nascimento 

do primeiro ninhêgo até o voo do último juvenil. E o período reprodutivo (Geral) 

do ninho foi considerado desde o primeiro ovo posto até o voo do último juvenil. 

 

Pluviosidade e temperatura 

Foi analisada a relação entre pluviosidade e temperatura na perda de 

ovos, ninhêgos e juvenis ao longo desses anos. Esta análise foi feita de acordo 

com os indícios observados nos ninhos monitorados como: cama alagada ou 

úmida, desidratação de filhotes e se a data da morte coincidia com dias de chuva 
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(acima de 25mm/h), temperaturas baixas (abaixo de 15°C) ou altas (acima de 

30°C).  

Os dados de pluviosidade e temperatura do período analisado foram 

obtidos pelo site do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos 

Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (CEMTEC-MS).  

 

Níveis de perturbação 

 Para avaliar o nível de perturbação veicular foi calculada a média de 

carros por minuto (NPV.min-1) na área de 42 ninhos monitorados entre 2011 e 

2013. Para tal cálculo, foi contado por 10 minutos o número de carros que 

passaram no local dos ninhos e feita três repetições. Os ninhos foram 

classificados com baixo trafego veicular (0.3 a 11 NPV.min-1), médio trafego 

veicular (12 e 22 NPV.min-1) e alto tráfego veicular (acima de 23 NPV.min-1) 

(BARBOSA et al., 2015). 

Para avaliar o nível de perturbação sonora foi verificado o nível de 

poluição sonora na estação reprodutiva de 2017. Durante os monitoramentos, o 

nível sonoro foi medido em um intervalo de tempo de 2 minutos em cada ninho, 

utilizando um decibelímetro, modelo ITDEC 3000 da marca Instrutemp (aparelho 

que mede os ruídos sonoros em decibéis). O nível de poluição sonora foi medido 

dentro e fora da maioria dos ninhos ativos nesta estação reprodutiva. Esses 

níveis foram avaliados durante o período da postura dos ovos, nascimento e 

desenvolvimento dos juvenis. A partir dos dados obtidos, calculou-se o nível 

sonoro equivalente (eq), que é a média de todos os níveis sonoros medidos ao 

longo do tempo dado em decibéis (dB).  

Esta pesquisa foi autorizada pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

da Anhanguera Educacional Ltda.– CEUA/AESA com parecer 2997. 

 

Análise dos dados  

Aspectos reprodutivos 

 Foram realizadas as distribuições de frequências para a postura e perda 

de ovos, o número de ninhêgos nascidos, ninhêgos perdidos e o número de 

juvenis que voaram. As distribuições de frequências foram dadas em 

porcentagem porque existiu um aumento dos ninhos ao longo dos anos de 
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estudo. Para cada ano foi calculada a média e desvio padrão do tamanho médio 

da postura, da ninhada e de juvenis que voaram. 

O número de ninhos monitorados e ativos foi aumentando ao longo dos 

anos de estudo. Dessa forma um modelo foi gerado para conhecer o 

comportamento do aumento em número de ninho por ano por meio da análise 

de regressão linear de Pearson. 

 

Relação do sucesso com as características e localização dos ninhos 

Foi considerado ninho com sucesso aquele que teve a sobrevivência e 

voo de toda ninhada, com sucesso parcial aquele que teve a sobrevivência e voo 

de parte da ninhada e insucesso aquele que não teve a sobrevivência de juvenil. 

Para verificar se o sucesso da ninhada é influenciado pela espécie de 

palmeira utilizada pela A. ararauna para reprodução, foi comparado o número de 

ninhos com sucesso, sucesso parcial e insucesso entre as diferentes espécies 

de palmeiras. Para tanto, foi usado o teste Kruskall Wallis (KW) com o pós-teste 

de comparação múltipla Student Newman Keuls.  

Foram comparadas as características biométricas (DAP, Altura, DBN e 

PVB) das palmeiras mortas com ninhos ativos (n=296) com os ninhos 

classificados com sucesso, sucesso parcial e insucesso. Para tanto, foi 

inicialmente verificado a normalidade usando teste D’agostino. Em seguida foi 

usado o teste de variância (ANOVA one way) com teste Tukey para comparação 

múltipla. 

Para avaliar se a localização (Áreas verdes, Áreas de tráfego, Áreas 

Públicas e Residencial) do ninho influenciou na sobrevivência da ninhada 

(sucesso, sucesso parcial e insucesso) foi usado o teste Kruskall Wallis (KW) 

com o pós-teste de comparação múltipla Student Newman Keuls. 

  

Níveis de perturbação 

Para verificar se houve influência do nível de perturbação veicular (NPV) 

nas diferentes fases da reprodução (ovos, ninhêgos e juvenis) foi feita uma 

comparação entre as classes de NPV utilizando um método, ANOVA one way. 

E foi feita a correlação de Pearson p<0,05 para verificar se o NPV está 

correlacionado com a perda de ovos e ninhêgos. 
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Para conhecer a influência do ruído dentro e fora do ninho com o sucesso 

de ovos, ninhêgos e jovens foi usado a média do ruído mínimo e máximo interno 

(MImax e MImin) e externo do ninho (MEmax e MEmin). Correlação e regressão 

linear de Pearson foram usadas para análise. 

 

Resultados 

Monitoramento dos ninhos 

 No período analisado foram cadastrados 146 ninhos naturais de Ara 

ararauna, dos quais, quatro já eram conhecidos, mas foram cadastrados apenas 

em 2011 o que totalizou 16 ninhos cadastrados neste ano, 14 foram cadastrados 

em 2012, 10 em 2013, 19 em 2014, 20 em 2015, 33 em 2016 e 34 em 2017.  

A. ararauna utiliza troncos de palmeiras mortas para nidificar. Na área 

urbana de Campo Grande são usados troncos de cinco espécies de palmeiras: 

babaçu (Attalea speciosa), bocaiúva (Acrocomia aculeata), buriti (Mauritia 

flexuosa), palmeira-rabo-de-peixe (Caryota urens) e palmeira-imperial 

(Roystonea oleracea).  

 Foram realizadas 3609 visitas aos ninhos monitorados ao longo das sete 

estações reprodutivas, com média de 515 ao ano. O número de cavidades 

monitoradas, com pares reprodutivos e ativos foi crescente e variou a cada ano. 

Os dados apresentados no presente artigo são cumulativos. Foram monitoradas 

473 cavidades. Destes, 328 ninhos estavam com pares reprodutivos e 296 foram 

ativos. Dos ativos, 237 foram encontrados na fase de ovos e 59 ninhos na fase 

de ninhêgos.  

Em média, 90% dos ninhos com pares reprodutivos tiveram sucesso com 

ovos (Figura 2). Dos 296 ninhos ativos 82% (n=244) tiveram sucesso com o 

nascimento de ninhêgos (Figura 3), mas apenas 68,7% dos ninhos ativos tiveram 

sucesso no voo de pelo menos um juvenil (Figura 4). Em relação aos ninhos que 

tiveram ninhêgos (n=244) 83,6% tiveram sucesso de juvenil. 
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Figura 2. Ninhos ativos com ovos de A. ararauna. Fotos: Arquivo do Instituto 

Arara Azul. 

 

 

Figura 3. À esquerda ninhêgo de A. ararauna e à direita, juvenis de A. ararauna. 

Fotos: Arquivo do Instituto Arara Azul e Iara Tonidandel. 

 

 

Figura 4. À esquerda, adulto de A. ararauna fazendo alopreening em juvenil. À 

direita, juvenil de A. ararauna na borda do ninho. Fotos: Dayene Cinara e Arquivo 

do Instituto Arara Azul. 
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O aumento do número de ninhos monitorados e ativos ao longo do período 

estudado foi de 20,7±2.2 para ninhos monitorados e de 9,7±1.02 para ninhos 

ativos (Figura 5). Os modelos foram significativos tanto para ninhos monitorados 

(R²=0,94; F= 88,65; p= 0,0002; y= 20,75X - 4173) quanto para ninhos ativos 

(R²=0,94; F= 91,36; p= 0,0002; y= 9,75X - 1959). 
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Figura 5. Regressão linear simples do aumento do número de ninhos 

monitorados (círculos cheios e linha pontilhada) e ninhos ativos (círculos abertos 

e linha cheia) de Ara ararauna em área urbana de Campo Grande, Mato Grosso 

do Sul.  

 

Aspectos reprodutivos 

 A exploração de cavidades, construção e defesa de ninhos são atividades 

de comportamento reprodutivo que foram observadas em todos os meses do 

ano, mas com maior frequência a partir de junho. A cópula foi observada com 

maior intensidade em julho e agosto.  

 O período reprodutivo foi definido entre junho e março. No entanto, o 

tamanho médio da postura de ovos foi maior em agosto, de nascimento de 

ninhêgos em setembro e de juvenis voando em dezembro (Figura 6). 
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Figura 6. Frequência dos ninhos de Ara ararauna com ovos, ninhêgos e jovens 

que voaram ao longo do período reprodutivo, na área urbana de Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul, de 2011 a 2017. 

 

 Analisando o número de ovos, ninhêgos e juvenis ao longo da estação 

reprodutiva, observa-se que a postura de ovos iniciou em julho (n=111), mas 

ocorrendo principalmente em agosto (n=369) e setembro (n=134). Quanto ao 

nascimento dos ninhêgos, a maioria ocorreu em setembro (n=194) seguido pelo 

mês de agosto (n=100).  

 Os juvenis começaram a voar em outubro (n=12) e novembro (n=69), mas 

o pico de voo ocorreu em dezembro (n=126). Também houve o voo de juvenis 

em janeiro (n=35), fevereiro (n=3) e março (n=4).  

 

Postura de ovos 

 Neste período, foi observado um total de 684 ovos postos, dos quais 

54,2% tiveram sucesso na eclosão (n=371) e 45,8% falharam (n=313) (Tabela 

1). Ressalta-se que do total de ovos postos (n=684), 73 ovos foram provenientes 

de novas posturas. 

A postura variou em média de um a oito ovos, mas observou-se que, a 

média de postura da A. ararauna foi de 2,9±0,8 ovos por casal. As frequências 
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do número de ovos postos por ninho variaram a cada ano, mas no geral as 

maiores frequências foram de três ovos, seguido de dois e quatro ovos postos 

(Figura 7).  

 No período analisado foi perdido um total de 313 ovos. Os anos que houve 

menor e maior número de ovos perdidos foi 2011 (n=12) e 2016 (n=80), 

respectivamente. Ao longo das sete estações reprodutivas a maior frequência foi 

de um ovo perdido, seguido de dois e três ovos perdidos (Figura 7). 

A produtividade das fêmeas variou de 2,5 (2011) a 3,0 ovos (2015 e 2017) 

por fêmea reprodutiva, mas a média foi de 2,9 ovos (Tabela 2). 

 

 

 

Figura 7. Frequência dos ninhos em relação ao número de ovos postos (acima) 

e perdidos (abaixo) por ninho de Ara ararauna encontrado no período de 2011 a 

2017, na área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.  
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Tabela 2. Parâmetros reprodutivos da Ara ararauna na área urbana da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no período 

de 2011 a 2017. 

Parâmetros 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011-2017 

Ninhos monitorados 17 28 41 57 74 113 143 473 

Ovos postos 20 70 69 109 92 150 174 684 

Tamanho médio da postura 2,5±0,5 2,9±1,0 2,8±1,1 2,9±1,0 3,0±0,8 2,8±1,0 3,0±1,1 2,9±0,8 

Sucesso de eclosão 0,40 0,57 0,62 0,50 0,52 0,46 0,61 0,54 

Ninhêgos nascidos 8 40 43 55 48 70 107 371 

Tamanho médio da ninhada 1,6±0,5 2,0±0,9 2,1±0,7 1,9±0,7 1,8±0,7 2,0±0,7 2,1±0,7 2,0±0,7 

Sucesso de juvenis/ninhêgo  0,62 0,55 0,72 0,64 0,85 0,66 0,64 0,67 

Juvenis que voaram 5 22 31 35 41 46 69 249 

Tamanho médio juvenis 

voaram 
1,6±0,6 1,3±0,5 2,1±0,6 1,7±0,6 1,7±0,7 1,7±0,5 

1,6±0,5 
1,7±0,5 

Sucesso de juvenis por ovo 0,25 0,31 0,45 0,32 0,44 0,31 0,40 0,36 

Produtividade 2,5 2,9 2,8 2,9 3,0 2,8 3,0 2,9 
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Nascimento e sobrevivência de ninhêgos 

Um total de 371 ninhêgos foi produzido nas sete estações analisadas, o 

que resultou em um tamanho médio da ninhada de 2,0±0,7 ninhêgos por casal. 

O número de ninhêgos produzidos variou de um a quatro indivíduos, mas a maior 

frequência é de dois ninhêgos nascidos e dois juvenis sobreviventes (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Distribuição das frequências do número de ninhêgos e juvenis 

sobreviventes por ninho monitorado de Ara ararauna na área urbana de Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, no período de 2011 a 2017.   

 

 Em relação às perdas de ninhêgos e juvenis, foi observada a perda total 

de 121 indivíduos, o que representou 32,6% dos ninhêgos produzidos ao longo 
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dos anos. O ano com menor e maior número de ninhêgos perdidos foi 2011 (n=3) 

e 2017 (n=37), respectivamente.  

 Dos ninhos com ninhêgos (n=185), 81% tiveram a sobrevivência e voo de 

juvenis. No total, 249 indivíduos voaram com sucesso, dando uma média de 

1,7±0,5 juvenis por ninho. O número de juvenis que voaram por ninho variou ao 

longo dos anos, mas dos ninhos que tiveram sucesso no voo de juvenis (n=150), 

52,7% tiveram dois juvenis voando, em 40,6% voou um juvenil e em 6,7% 

voaram três juvenis. A taxa de sucesso de juvenis em relação aos ninhêgos 

nascidos (n=371) foi de 67,1% e em relação ao número de ovos postos (n=684) 

foi de 36,4%. 

 

Pluviosidade, temperatura e a perda de ovos e ninhêgos 

 No período estudado, observou-se que, dos 313 ovos perdidos, 30 foram 

em decorrência das chuvas (pluviosidade), o que representou 9,6% dos ovos 

postos. Essa perda ocorreu principalmente devido ao acúmulo de água na cama 

do ninho, mas também por quebra e perda do ninho com ovos. 

 Dos 131 ninhêgos perdidos, 58,8% morreram devido à pluviosidade, 

6,10% e 2,3% morreram devido à baixa e alta temperatura do ambiente 

respectivamente. Houve também morte após alagamento da cama do ninho.  

Em 2016, o macho do ninho n.69 morreu em rede de energia elétrica, a 

fêmea permaneceu incubando os quatro ovos postos. Dois ninhêgos nasceram, 

mas em uma manhã fria (15°C) após a fêmea sair para se alimentar ambos 

ficaram desprotegidos e morreram. Os ninhêgos estavam com idade entre três 

e seis dias. Em 2017, caso semelhante foi observado no ninho n.25. O macho 

foi encontrado morto próximo ao ninho. A fêmea continuou incubando os três 

ovos que haviam sido postos. Ela saia para se alimentar e retornava para o 

ninho. Um ninhêgo nasceu, mas morreu em um dia de chuva intensa (48mm). O 

indivíduo morreu com nove dias de idade.  

 

Sucesso reprodutivo  

Neste período foram encontrados 59 ninhos na fase de ninhêgo/juvenil 

com um total de 110 indivíduos observados, dos quais 90% (n=99) sobreviveram. 

Portanto, nas sete estações reprodutivas foi observado 244 ninhos com um total 

de 481 ninhêgos. No final, 348 juvenis conhecidos voaram com sucesso na área 
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urbana de Campo Grande, isso representou 72,3% dos ninhêgos observados. 

Nas sete estações reprodutivas a taxa de reprodução em média foi de 1,2±0,2 

juvenis por ninho, variando de 1,0 a 1,5 juvenis. O sucesso reprodutivo da 

população de A. ararauna em média foi de 1,4 juvenil por casal que teve ninhêgo, 

e variou de 1,2 a 1,6.  

O cálculo da taxa de sobrevivência diária (TSD) e a taxa de sobrevivência 

(TS) podem ser observadas na tabela 3.  

Observa-se que a taxa de sobrevivência diária (TSD) da A. ararauna 

segundo o método de Mayfield variou de 0,973 a 0,983 para todo o período 

reprodutivo (Geral). Considerando a fase de ovos, a TSD variou entre 0,942 a 

0,956 e na fase de juvenil o sucesso variou entre 0,990 a 0,997.     

 

Tabela 3. Resultados do método de Mayfield para sucesso de ninhos diário 

(TSD) e taxa de sobrevivência (TS) para as fases de incubação (Ovos), de 

eclosão dos ovos até o abandono do ninho (Juvenis) e para todo o período 

reprodutivo (Geral), dos ninhos monitorados de Ara ararauna na área urbana de 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no período de 2011 a 2017. 

 Ovos Juvenis Geral 

2011 TSD 0,949 0,991 0,973 

TS 0,074 0,413 0,034 

2012 TSD 0,952 0,989 0,978 

TS 0,304 0,434 0,063 

2013 TSD 0,961 0,992 0,982 

TS 0,304 0,434 0,097 

2014 TSD 0,946 0,990 0,976 

TS 0,181 0,352 0,037 

2015 TSD 0,946 0,997 0,983 

TS 0,192 0,727 0,112 

2016 TSD 0,942 0,992 0,976 

TS 0,078 0,364 0,039 

2017 TSD 0,956 0,992 0,982 

TS 0,246 0,326 0,060 
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Relação do sucesso com as características e localização dos ninhos   

O número de ninhos com sucesso, sucesso parcial e insucesso diferiram 

significativamente (KW= 9,89; GL= 4; p= 0,042) entre as espécies de palmeiras 

usada pela A. ararauna para reprodução (Figura 9).  
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Figura 9. Número de ninhos classificados com sucesso, sucesso parcial e 

insucesso em cada uma das espécies de palmeira usado pela Ara ararauna para 

confecção de ninhos na área urbana de Campo Grande, no período de 2011 a 

2017.  

 

Observa-se que os valores obtidos para a palmeira imperial foram 

superiores as espécies Attalea speciosa (df= 9,5; p= 0,009), Mauritia flexuosa 

(df= 8,3; p= 0,02) Caryota urens (df= 8,5; p= 0,019). 

Para DAP as diferenças foram significativas entre as três classes de 

sucesso (F(2, 309)= 6.413; p= 0,0019), sendo que os ninhos que tiveram maior 

números de insucesso foram aqueles com menores diâmetros (média= 41cm) 

diferentemente daquelas com sucesso (DF= 3,54; p=0,01) e com sucesso parcial 

(DF= 4,96; p=0,006) (média= 120cm). Outra característica biométrica que 

apresentou diferença entre as classes de sucesso foi DBN (F(2, 309)= 3,268; p= 

0,039) em que a diferença foi entre as classes de sucesso parcial e insucesso 

(DF= 4,613; p=0,04). Não foram registradas diferenças significativas para altura 
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(F(2, 309)= 1,128; p= 0,325)  e PVB (F(2, 309)= 0,229; p= 0,793). De modo geral os 

ninhos com maior insucesso foram aqueles com menor diâmetro tanto à altura 

do peito quanto com menor diâmetro da base do ninho (Figura 10). Os resultados 

demonstram que o DAP e o DBN estão correlacionadas. 
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Figura 10. Comparação das características das palmeiras (DAP, Altura, DBN e 

PVB) com o sucesso, sucesso parcial e insucesso de ninhos de Ara ararauna 

monitorados em área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no período 

de 2011 a 2017. 

 

O número de ninhos com sucesso, sucesso parcial e insucesso diferiram 

significativamente (KW= 9,36; GL= 3; p= 0,026) entre os locais onde os ninhos 

estavam estabelecidos (Figura 11). Quanto a diferença entre as classes de 

localização os ninhos localizados em áreas residências diferiu significativamente 

daqueles localizados em áreas verdes (df= 7,66; p= 0,009) e áreas de tráfego 

(df= 7,33; p= 0,012). 
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Figura 11. Número de ninhos de Ara ararauna monitorados e classificados com 

sucesso, sucesso parcial e insucesso em cada uma das localizações na área 

urbana de Campo Grande. Mato Grosso do Sul, no período de 2011 a 2017. 

 

Níveis de perturbação 

 A correlação feita entre o número de ovos postos e perdidos, ninhêgos 

nascidos, perdidos e juvenis que voaram e o nível de poluição veicular (NPV), 

mostrou que o número de ninhêgos perdidos (r= 0,13) e juvenis que voaram (r= 

-0,18) foram influenciados pelo número de veículos, ou seja, 13% dos ninhêgos 

mortos estavam em ninhos localizados com alto nível de NPV e 18% dos ninhos 

que mais tiveram juvenis voando estavam localizados em locais com baixo NPV. 

Apesar desta influência, os resultados não foram significativos, provavelmente 

por se tratar de uma pequena amostra (dados apresentados em BARBOSA et 

al., 2015). 

Os resultados para correlação estão dispostos no quadro 1. Apenas foi 

observada correlação significativa entre o número de ovos eclodidos e o ruído 

máximo interno do ninho e do número de juvenis por ninho e o ruído máximo 

externo. 
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Quadro 1. Correlação dos ruídos e o número de ovos postos, eclodidos, juvenis 

que voaram, ovos e ninhêgos perdidos nos ninhos de Ara ararauna monitorados 

na área urbana de Campo Grande Mato Grosso do Sul no ano de 2017. 

  Sucesso 

 
 

R. Max. 

Externo 

R. Min. 

Externo 

R. Max. 

Interno 

R. Min. 

Interno 

N. ovos r -0.040 -0.311 0.171 -0.201 

 p 0.823 0.074 0.195 0.127 

Eclosão r -0.003 -0.120 -0.323 -0.002 

 p 0.985 0.506 0.012 0.987 

Juvenis r -0.388 -0.100 0.152 0.004 

 p 0.034 0.598 0.257 0.975 

 
 

Falhas 

Ovos r -0.074 -0.086 -0.158 -0.288 

 p 0.658 0.605 0.3495 0.087 

Filhotes r 0.123 -0.011 -0.038 0.047 

 p 0.626 0.963 0.846 0.806 

 

Para os resultados dos modelos gerados para o ruído e o sucesso e falhas 

ao longo do período reprodutivo, observou-se que o número de ovos (R²= -0,90; 

F= 19,90; p= 0,046; Y = -2,711*X + 73,78) e de jovens (R²= -0,99; F= 479; p= 

0,02; Y = -1,39*X + 71,67) por ninhos foi influenciado negativamente pelo ruído 

médio máximo interno do ninho e a perda de ovos (R²= -0,97; F= 77,06; p= 0,01; 

Y = 0,601*X + 67,42) por ninho foi significativamente e positivamente modulado 

também pelo ruído médio máximo interno do ninho (Quadro 2). Isso significa que 

quando maior o ruído máximo interno (Mimax) menor é o número de ovos postos 

e juvenis sobreviventes. E quanto menor o Mimax, maior é o número de ovos 

postos, ninhêgos nascidos, e, consequentemente, menor é a perda de ovos. 
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Quadro 2. Correlação dos níveis de ruídos e o número de ovos, ninhêgos 

nascidos, juvenis que voaram, de ovos e ninhêgos perdidos por ninho de A. 

ararauna monitorado em área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul 

em 2017.  

 Ovos/ninho 

 
MEmax 

(dB) 

MEmin 

(dB) 

Mimax 

(dB) 

Mimin 

(dB) 

1 71.30 39.13 71.99† 39.02 

2 71.61 39.02 67.50 36.86 

3 71.86 39.10 64.58 36.79 

4 72.31 37.17 68.93 35.27 

 Ninhego/ninho 

0* 71.97 39.19 71.95 37.91 

1 70.46 39.04 68.12 38.34 

2 72.40 38.57 63.49 35.86 

3 71.57 38.56 68.02 36.67 

 Jovens/ninho 

1 71.96 38.65 70.24† 37.33 

2 71.25 38.85 68.96 37.52 

3 72.35 38.98 67.46 35.37 

 Ovos perdidos/ninho  

0* 71.34 37.81 68.08† 37.31 

1 72.16 37.24 68.62 36.48 

2 72.63 38.89 69.05 37.42 

3 71.46 37.07 69.94 36.15 

 Ninhêgos perdidos/ninho  

0* 71.47 38.80 68.57 37.31 

1 72.37 38.63 63.34 36.57 

2 72.02 38.53 69.37 36.49 
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Discussão 

O número de cavidades monitoradas e o de ninhos ativos na área urbana 

de Campo Grande, têm aumentado ao longo dos anos, porém o padrão 

reprodutivo da espécie como o número de ovos postos, ninhêgos nascidos e 

juvenis sobreviventes não é alterado. Quanto ao número de ovos postos, os 

resultados foram superiores ao observado para A. ararauna no Parque Nacional 

das Emas, que tem uma proporção de um a cinco ovos e as maiores frequências 

são com três, dois e quatro ovos respectivamente (BIANCHI e MACÊDO, 1998). 

Neste estudo houve o registro com posturas superiores, com 6, 7 e até 8 ovos, 

que neste último caso, pode ter sido realizada por duas fêmeas no mesmo ninho. 

O tamanho médio da postura foi de 2,9 ovos por fêmea e verificou-se que foi 

superior ao observado para a espécie no Parque Nacional das Emas (2,8 ovos 

por fêmea) (BIANCHI e MACÊDO, 1998) e no Peru (2,6 ovos por fêmea) 

(BRIGHTSMITH e BRAVO, 2006). 

No geral o sucesso dos ninhos foi de dois juvenis sobreviventes (52,7%) 

e um juvenil sobrevivente (40,6%). Esses resultados foram diferentes para A. 

ararauna encontrados por MUNN (1992) no Peru e BIANCHI e MACÊDO (1998) 

em Goiás, para Ara chloropterus (GUEDES, 2003) e para A. hyacinthinus 

(GUEDES e DONATELLI, 2009) no Pantanal, em que a maioria dos ninhos teve 

apenas um juvenil sobrevivente. Mas foram semelhantes ao resultado 

encontrado por PACÍFICO et al. (2014) com Anodorhynchus leari, os autores 

relatam que a maioria dos ninhos tiveram dois juvenis sobreviventes.  

Dos ninhos ativos, 68,7% tiveram sucesso no voo de pelo menos um 

juvenil. No total a taxa de sucesso de juvenis em relação ao número de ovos 

postos (36,4%) e semelhante ao observado para A. ararauna em Goiás 

(BIANCHI e MACÊDO, 1998) e para A. chloropterus no Pantanal (GUEDES, 

2003). O alto sucesso de juvenis na área urbana de Campo Grande pode estar 

associado à oferta de alimento, a disponibilidade de ninhos naturais e a baixa 

predação.  

Em relação à perda de ovos e ninhêgos, o fator pluviosidade foi 

responsável pela perda de 9,6% dos ovos e 58,8% da perda de ninhêgos. No 

caso da pluviosidade moderada e intensa, esta ocasiona a variação drástica de 

temperatura (alta para baixa) o que favorece a hipotermia, doenças como 

pneumonia e consequentemente a morte do indivíduo. Esses fatores climáticos 
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também foram relatados para dois ninhos para Ara ararauna em Goiás (BIANCHI 

e MACÊDO, 1998) e para A. hyacinthinus por GUEDES e HARPER (1995) e 

GUEDES e DONATELLI (2009) no Pantanal. Estes fatos reforçam a importância 

da fêmea para manter a temperatura corporal do ninhêgos e explica a sua 

permanência integral dentro do ninho nas primeiras semanas de vida dos 

ninhêgos. 

Ressalta-se que o período de incubação dos ovos, que ocorre 

principalmente em agosto, é um período geralmente seco, com baixa 

pluviosidade, e isso explica a baixa perda de ovos por este fator. No entanto, o 

período das chuvas se inicia em setembro e se intensifica nos meses seguintes, 

o que coincide com o nascimento e desenvolvimento dos ninhêgos e explica a 

alta mortalidade pela pluviosidade. 

Eventos como El Niño e La Niña são responsáveis pelas flutuações no 

regime da chuva e temperatura no Brasil. No caso do Centro-Oeste o El Niño 

eleva as chuvas e a temperatura e o fenômeno La Niña, reduz a pluviosidade e 

a temperatura (MARENGO e DIAS, 2006). GUEDES e DONATELLI (2009) 

verificaram que o fenômeno El Niño influencia positivamente no sucesso dos 

casais reprodutivos, mas afeta negativamente na sobrevivência dos filhotes. E o 

La Niña prolonga o período reprodutivo, aumenta a taxa de postura de ovos, mas 

também é maior o número de ovos perdidos. No entanto, estes eventos 

necessitam ser melhor estudados para verificar como influenciam no regime de 

chuvas e em relação à temperatura em Campo Grande, e verificar a relação com 

a reprodução da A. ararauna. 

O sucesso reprodutivo da A. ararauna na área urbana de Campo Grande, 

ao longo das setes estações reprodutivas teve uma média de 1.4 juvenil por 

casal que teve ninhêgo. Esse resultado é superior ao observado para a espécie 

por BIANCHI e MACÊDO (1998) em Goiás, que foi de 0,94 juvenis por casal e 

para A. hyacinthinus com 1,0 juvenil/casal no Pantanal por GUEDES (1993). Mas 

se assemelha ao observado para A. chlropterus (1,3 juvenil/casal) no Pantanal 

por GUEDES (2003). 

A taxa de sobrevivência diária (TSD) da A. ararauna de acordo com 

método de Mayfield variou entre 0,973 e 0,983. Esse valor é superior ao 

observado por BIANCHI e MACÊDO (1998) para a espécie em Goiás e por 

RENTON e SALINAS-MELGOZA (2004) para Amazona finschi no México. O alto 
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sucesso reprodutivo de espécies que nidificam em cavidades arbóreas já é 

esperado, pois oferece maior proteção aos ovos e ninhêgos diminuindo a 

predação (BIANCHI e MACÊDO, 1998; JOHNSON e KERMOTT 1994). Este 

fator pode explicar o alto sucesso da A. ararauna, mas também pode estar 

relacionado à baixa predação observada na área urbana de Campo Grande 

(BARBOSA et al., 2015). 

Em relação ao sucesso de juvenis (sucesso (SU) e sucesso parcial (SP)), 

os resultados demonstraram relação positiva com o DBN e DAP. A Roystonea 

oleracea possui o DBN e DAP maiores do que as demais espécies de palmeiras 

utilizadas como ninho pela A. ararauna, o que explica o alto sucesso (SU e SP) 

nesta espécie de palmeira. Além disso, a R. oleracea é utilizada no paisagismo 

da cidade compondo os quintais urbanos e justifica o fato do sucesso de juvenis 

(SU e SP) ser maior em áreas residenciais. Estes resultados apontam para a 

importância dos quintais em áreas urbanas (CAMERON et al., 2012; PENA et 

al., 2017), além de demonstrar a alta capacidade da A. ararauna em se ajustar 

ao ambiente, utilizando os recursos disponíveis. Portanto, as características e 

requisitos biológicos da espécie, além da diversidade e riqueza da vegetação 

presente em Campo Grande, são fatores que contribuem para seu sucesso na 

área urbana.  

Ressalta-se, a importância da R. oleracea, pois é uma espécie com 

grande valor ambiental para a A. ararauna que a utiliza como fonte de alimento, 

dormitório e principalmente para nidificação, se tornando uma espécie chave 

para o sucesso das araras na área urbana de Campo Grande. 

Em Campo Grande, GUEDES (2012) e BARBOSA et al. (2015) reforçam 

a importância da arborização urbana para a conservação da A. ararauna na 

cidade. A arborização representada por espécies da flora nativa e exótica 

presente nas avenidas, quintais, nos parques, praças e reservas, oferecem 

alimento, abrigo e locais para reprodução não só para a A. ararauna, mas para 

outras espécies da fauna.  

A vegetação nos quintais urbanos apresenta um papel importante para 

manter a qualidade de vida da população humana e espécies da fauna no 

ambiente (ANGEOLLETO, 2012). Para manter esta vegetação conservada além 

de incentivar o plantio de espécies vegetais nos quintais e vias públicas, deve 

ser inserida no planejamento urbano para que a expansão urbana não afete o 
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aumento e a qualidade da arborização urbana presente principalmente nos 

quintais urbanos (ANGEOLLETO, 2012; CAMERON et al., 2012; PENA et al., 

2017). 

Com relação aos níveis de perturbação, apesar dos resultados do Nível 

de Perturbação Veicular (NPV) não ser significativo, verificou-se a influência na 

perda de ninhêgos e voo de juvenis de A. ararauna entre 2011 e 2013. 

BORNEMAN et al. (2016) identificaram que o número de veículos que passam 

próximos a ninhos de Haematopus palliatus afetam negativamente o sucesso 

reprodutivo da espécie. 

Os resultados da média de ruídos sonoros nos ninhos demonstraram 

correlação significativa com os ovos eclodidos e juvenis sobreviventes. Ninhos 

com a média de ruído máximo interno acima de 70 decibéis tiveram menores 

sucesso de ovos e juvenis em 2017. Estes resultados são inéditos para a espécie 

em área urbana. A poluição sonora em áreas urbanas e antropizadas tem sido 

relatada em alguns estudos, como fator que influência negativamente a 

biodiversidade, reduzindo por exemplo o sucesso reprodutivo das aves (SILVA 

et al., 2001; PARRIS e SCHNEIDER, 2009; BUXTON et al., 2017). Os ruídos 

sonoros dificultam a comunicação entre os indivíduos, reduzindo as chances de 

acasalamento, modificando inclusive, o comportamento de forrageio e 

reprodução (SILVA et al., 2001; PARRIS e SCHNEIDER, 2009; FRANCIS et al., 

2012; BORNEMAN et al., 2016). 

 

Conclusão  

Os resultados apresentados trazem dados inéditos dos fatores que 

influenciam o sucesso reprodutivo da espécie no ambiente urbano e reforçam o 

observado por BARBOSA et al., (2015), em que a espécie conseguiu colonizar 

a área urbana de Campo Grande com sucesso. Porém, apesar dela se reproduzir 

com sucesso na cidade, aumentando a cada ano o número de ninhos ativos, o 

sucesso reprodutivo da espécie é influenciado por fatores naturais como a 

pluviosidade e a temperatura e por fatores intrinsicamente urbanos como 

localização dos ninhos, as espécies e características (DAP e DBN) das palmeiras 

mortas utilizadas para nidificação e pelos níveis de perturbação, como nível de 

perturbação veicular e ruídos sonoros. 
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Portanto, sugere-se incentivo às políticas públicas de planejamento 

urbano, além do envolvimento e a sensibilização dos moradores para que a 

arborização da cidade não seja afetada com a expansão da malha urbana. E 

assim possa garantir os recursos necessários para a A. ararauna se manter em 

Campo Grande e a cidade continuar com o título de capital das araras.  
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Artigo II 

Fatores que afetam a sobrevivência das grandes araras em área urbana  

Larissa Tinoco Barbosa 

 

Resumo 

A urbanização é um processo que afeta a biodiversidade causando a perda, 

fragmentação e modificação do habitat. No entanto, muitas espécies da fauna 

podem ser observadas neste ambiente, como a arara-canindé (Ara ararauna), 

que migrou para a área urbana de Campo Grande no final da década de 1990, 

após queimadas e desmatamentos no entorno da cidade. Na cidade também 

podem ser observadas as araras-vermelhas (Ara chloropterus) e as araras-

híbridas (A. ararauna X A. chloropterus). Embora estejam vivendo na cidade e 

se reproduzindo com sucesso, essas araras sofrem com impactos que estão 

presente na área urbana e que podem afetar a sua sobrevivência. O objetivo 

deste trabalho, foi identificar os fatores que afetam a sobrevivência das grandes 

araras na área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este trabalho 

está dentro da linha de pesquisa Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento 

Regional Sustentável. Foram analisados acidentes e mortalidade de araras na 

área urbana de Campo Grande no período de maio de 2011 a abril de 2018. 

Foram encontrados 58 acidentes envolvendo a arara-canindé (n=45), a arara-

vermelha (n=12) e a arara-híbrida (n=1). Dos registros obtidos, 81% dos 

indivíduos morreram imediatamente ou logo após o acidente. Os acidentes que 

podem prejudicar as araras na cidade são eletrocussão (68%), atropelamento 

(12%), ataque por cães (6%), choque com linha de pipa com material cortante 

(10%) e colisão com edificações (4%). A eletrocussão é o fator responsável pela 

maioria das mortes de jovens e adultos de arara-canindé e o sucesso reprodutivo 

desta espécie também é afetado, com a perda de ovos e filhotes. Desta forma, 

a população da arara-canindé pode ser afetada, não só com a perda de adultos 

reprodutores, mas afeta também o número de jovens a serem acrescentados na 

população. Diante disto, medidas de prevenção desses acidentes devem ser 

procuradas e incentivadas.  

Palavras-chave: Psittacidae, Área Urbana, Eletrocussão, Atropelamento, Cerol   
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Abstract 

Urbanization is a process that affects biodiversity, due to the loss, fragmentation 

and change of habitat. Nevertheless, several species of the fauna can be 

observed in this environment, as the Blue and Yellow Macaw (Ara ararauna), that 

migrated to the urban area of Campo Grande in the end of the 90’s, after burnings 

and deforestation in the surroundings. In the city Red and Green Macaws (Ara 

chloropterus) and hybrid macaws (A. ararauna X A. chloropterus) also can be 

seen. Although they are living in the city and if reproducing successfully these 

macaws suffer some impact factors that are present in the urban area and that 

can affect their survival. Therefore, this work aims to identify the factors that affect 

the survival of large macaws in the urban area of Campo Grande, state of Mato 

Grosso do Sul. This work is within the research line Society, Environment and 

Sustainable Regional Development. We analyzed accidents and mortality of 

macaws in the urban area of Campo Grande from May 2011 to Arpil 2018. We 

found 58 accidents involving Blue-and-Yellow Macaw (n= 45), Red-and-Green 

Macaws (n= 12) and hybrid Macaws (n= 1). From the records obtained, 81% of 

the individuals died immediately or shortly after the accident. The accidents that 

may harm the macaws in the city are electrocution (68%), trampling (12%), dog 

attack (6%), kite line with cutting material (4%) and collision with building 

structures (5.6%). Electrocution is the factor responsible for the majority of 

juvenile and adult deaths of Blue-and-Yellow Macaw and as there was loss of 

eggs and offsprinsg, the reproductive success of this species was impaired. Thus, 

the population of Blue-and-Yellow Macaw can be affected, since the loss of 

reproductive adults affects the number of young macaws to be added in the 

population and the inverse happens with the mortality of young macaws. In view 

of this, measures to prevent such incidents should be encouraged.  

Keywords: Psittacidae, Urban Area, Electrocution, Overturning, “Cerol” 

 

Introdução 

A urbanização é um dos fatores de ameaça para a biodiversidade em todo 

o mundo, pois ocasiona a perda e fragmentação de hábitat, contribuindo para a 

redução das populações da fauna, flora e a extinção de espécies (PEREIRA e 

MONTEIRO, 2011; SCDB, 2012). Assim, como as áreas urbanas estão 

crescendo em nível global, os estudos que visam entender as relações das 
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espécies nestas áreas e as ações para sua conservação, também têm 

aumentado nas últimas décadas. 

É importante entender que neste processo de urbanização, com a 

construção e expansão dentro e entre as cidades, as atividades humanas 

oferecem riscos de acidente às espécies de mamíferos, répteis, anfíbios e 

principalmente de aves (PEREIRA e MONTEIRO, 2011; DEFFACI et al., 2016; 

SÁNCHEZ-ZAPATA et al., 2016; SOUZA et al., 2017; BRISQUE et al., 2017). 

Entre os fatores que afetam as populações silvestres pode-se citar os 

atropelamentos, ataques por animais domésticos, acidentes com estruturas 

edificadas (vidros/janelas), choque em linhas com cerol, apedrejamento e 

choques em redes de distribuição de energia elétrica (LEHMAN et al., 2007; 

SCHAUB et al., 2010; PEREIRA e MONTEIRO, 2011; BUSS et al., 2012; 

GUEDES, 2012; BREITHAUPT et al., 2013; CHEVALLIER et al., 2015; CUSA et 

al., 2015; DEFFACI et al., 2016; SÁNCHEZ-ZAPATA et al., 2016; BRISQUE et 

al., 2017). O impacto destes fatores afeta diretamente a ecologia das espécies, 

seu sucesso reprodutivo e o tamanho populacional (HUNT, 2002; SÉRGIO et al., 

2004; HUNT e HUNT, 2006; DREWITT e LANGSTON, 2008; SCHAUB et al., 

2010; CHEVALLIER et al., 2015; GODINO et al., 2016).  

O choque com rede de energia é o mais comum e causa alta taxa de 

mortalidade dos animais silvestres e aqueles que sobrevivem geralmente ficam 

com lesões irreversíveis, muitas vezes, impossibilitados de retornar à natureza 

(SCHAUB et al., 2010; PEREIRA e MONTEIRO, 2011; APLIC, 2012; BUSS et 

al., 2012; CHEVALLIER et al., 2015; SÁNCHEZ-ZAPATA et al., 2016; SOUZA et 

al., 2017). Esse fator é considerado um problema para a conservação das aves, 

pois causa a morte de um número significativo de indivíduos anualmente em 

diversas partes do mundo (JANSS, 2000; HUNT e HUNT, 2006; APLIC, 2006, 

2012; LEHMAN, et al., 2007; DREWITT e LANGSTON, 2008; PRINSEN et al., 

2012; PEREZ-GARCÍA et al., 2011; SOUZA et al., 2017).  

Tais acidentes ocorrem principalmente em linhas de distribuição com 

postes e fios, condutores elétricos que causam colisões e eletrocussões 

(SCHAUB et al., 2010; PEREIRA e MONTEIRO, 2011; CHEVALLIER et al., 

2015; SÁNCHEZ-ZAPATA et al., 2016). Geralmente, as aves entram em contato 

com as fiações através dos membros, quando fazem as travessias entre os 

locais de uso, descanso ou durante o forrageio e em alguns casos para 
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nidificarem (LEHMAN, et al., 2007; PEREIRA e MONTEIRO, 2011; 

CHEVALLIER et al., 2015; GODINO et al., 2016).  

 Estudos apresentam diversos fatores que podem aumentar o risco de 

acidentes e eletrocussão como: as condições climáticas, o hábito alimentar, o 

tamanho das asas, comprimento e peso dos indivíduos (JANSS, 2000; 

CHEVALLIER et al., 2015; SOUZA et al., 2017). 

Diante de tal cenário, muitas ações mitigadoras são listadas para evitar 

e/ou diminuir esses fatores de impacto, mas os estudos focam principalmente 

nos acidentes em rede de energia elétrica, desconsiderando os demais fatores 

que também devem ser mitigados (BEVANGER, 1998; SERGIO et al., 2004; 

SCHAUB et al., 2010; CHEVALLIER et al., 2015; SOUZA et al., 2017). 

Analisando a literatura, verifica-se que os estudos existentes se limitam à 

espécies de aves ameaçadas, uma vez que as populações estão mais 

suscetíveis ao declínio por causas de mortes não naturais de jovens e adultos 

(BEVANGER, 1998; SERGIO et al., 2004; SCHAUB et al., 2010; CHEVALLIER 

et al., 2015; GODINO et al., 2016; SOUZA et al., 2017). Porém, a longo prazo 

espécies não ameaçadas podem ser igualmente afetadas. 

Não foram encontrados trabalhos que identifiquem os fatores de impacto, 

conflitos e os riscos para as populações de grandes psitacídeos. Existe apenas 

um relato, entre 2004 e 2009, que 242 espécimes de araras-canindé (Ara 

ararauna) foram recebidas no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de 

Mato Grosso do Sul (CRAS/MS) vítimas de atropelamentos e eletrocussão, 

linhas com cerol, apedrejamento entre outros fatores (GUEDES, 2012). Isso 

mostra a importância de identificar os fatores de impacto existentes no ambiente 

urbano e criar medidas que sejam viáveis, efetivas e que auxiliem na 

conservação das araras na cidade de Campo Grande. 

 A arara-canindé (Ara ararauna Linnaeus, 1758) possui uma população 

estável e é residente na área urbana de Campo Grande (GUEDES, 2012). Seus 

ninhos e pontos de alimentação estão localizados em diversos locais, como 

quintais de residências, calçadas, avenidas, empreendimentos, comércio, 

parques e reservas (GUEDES, 2012; BARBOSA et al., 2015). Esses pontos 

aumentam a exposição dos indivíduos aos fatores de impacto, elevando as 

chances de incidência de acidentes. 
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A arara-vermelha (Ara chloropterus Gray, 1859) migra para a cidade em 

janeiro em busca de alimento e permanece na área até junho retornando para a 

área rural. E, a arara-híbrida é residente, porém, sua população é constituída por 

poucos indivíduos, entre jovens e adultos (GUEDES, 2012). 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo identificar os principais 

fatores que afetam a sobrevivência das grandes araras em área urbana de 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com ênfase na arara-canindé (A. 

ararauna). 

 

Material e Métodos  

Área de estudo 

 O município de Campo Grande está localizado nas coordenadas 

20º26’37” latitude Sul e 54º38’52” longitude Oeste, com seis municípios 

limítrofes. A área total do município é de 8.092,95 km², em que 359,03 km² 

correspondem a área urbana (Figura 1) (PLANURB, 2016).  

 O clima está entre o subtipo mesotérmico úmido sem estiagem (Cfa) e o 

subtipo tropical úmido (Aw) (classificação de Köppen). O período mais seco do 

ano é entre junho e agosto e a estação chuvosa entre outubro e abril (PLANURB, 

2016). 

 

 

Figura 1. Localização de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em destaque para 

área urbana. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Coleta de dados 

 Esta pesquisa faz parte do Projeto Aves Urbanas – Araras na Cidade, que 

é executado pelo Instituto Arara Azul.  O Projeto realiza o monitoramento das 

grandes araras (A. ararauna, A. chloropterus e as híbridas entre estas duas 

espécies) que ocorrem em área urbana de Campo Grande, bem como realiza o 

monitoramento de ninhos e juvenis de arara-canindé (A. ararauna) e de outras 

espécies que utilizam as cavidades em troncos de palmeiras mortas. Foram 

analisados oito anos (2011 a 2018) de registros de mortalidade de araras jovens 

e adultas na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.  

 Durante o período estudado, o Projeto foi amplamente divulgado na mídia 

social, o que possibilitou o conhecimento e apoio dos moradores em relação aos 

trabalhos desenvolvidos com esses psitacídeos. Portanto, os registros foram 

obtidos durante o monitoramento realizado pela equipe do Projeto e por 

informações dos moradores, que entravam em contato com a equipe do Instituto 

Arara Azul (ITA) pelo telefone ou pelas redes sociais, assim que acontecia 

qualquer acidente com as araras, principalmente as que levava a óbito.  

 Quando possível os moradores coletavam e entregavam os exemplares 

para os técnicos do ITA, que posteriormente fizeram necropsia para identificação 

do sexo e causa da morte. Também foram acrescentadas ao banco de dados 

registros em jornais eletrônicos de acidentes envolvendo as araras.  

 Foram registrados a data, o local, a atividade do animal (voo, defesa do 

ninho, forrageio), o tipo de acidente, a espécie de arara, a idade (jovem ou 

adulto) e se tinha anilha (anel de identificação individual). A anilha é colocada 

pela equipe do Projeto Aves Urbanas – Araras na Cidade em juvenis de arara-

canindé e híbridas antes de abandonarem os ninhos. Os filhotes permanecem 

dentro do ninho por cerca de 90 dias, portanto, essa identificação individual 

permite monitorar os jovens após saírem do ninho.  

 Quando conhecida a localidade dos registros, estes foram 

georeferenciados e espacializados visando detectar os locais com maior 

frequência de acidentes (Figura 2). 
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Resultados e Discussão 

 No período de maio de 2011 a abril de 2018 foram registrados 58 

acidentes envolvendo as grandes araras em áreas urbanas (Figura 2). Um total 

de 77,6% (n=45) ocorreram com indivíduos de Ara ararauna, 20,7% (n=12) com 

Ara chloropterus e 1,7% (n=1) com arara-híbrida. Um total de 81% (n=47) dos 

indivíduos foram a óbito, a maioria imediatamente, e o restante 19% (n=11) 

sobreviveu. Os sobreviventes foram encaminhados para o CRAS para 

tratamento, sendo que dois deles foram soltos logo em seguida.  

 Houve um total de 50 registros que tiveram a causa do acidente 

identificada: 68% (n=34) por eletrocussão, 12% (n=6) por atropelamento, 10% 

(n=5) por linha de pipa com material cortante, 6% (n=3) por ataques de cães e 

4% (n=2) por colisão com edificações.  

 Acidentes em áreas urbanas envolvendo a fauna têm crescido juntamente 

com a sua expansão. Os acidentes em rede de distribuição elétrica têm maior 

incidência, porém estudos têm relatado outros como atropelamentos, ataques 

por animais domésticos como gatos e cães, acidentes com linhas de pipa com 

material cortante e colisão com janelas e prédios (LEHMAN et al., 2007; 

SCHAUB et al., 2010; PEREIRA e MONTEIRO, 2011; BUSS et al., 2012; 

GUEDES, 2012; BREITHAUPT et al., 2013; CHEVALLIER et al., 2015; CUSA et 

al., 2015; DEFFACI et al., 2016; SÁNCHEZ-ZAPATA et al., 2016; BRISQUE et 

al., 2017; FERREIRA  e GENARO, 2017).  
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Figura 2. Locais de ocorrência de acidentes das grandes araras (A. ararauna, A. chloropterus e arara-híbrida) em área urbana em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entre 2011 e 2018. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A maior parte dos acidentes com A. ararauna ocorreu no outono, período 

em que os casais estão explorando e reformando as cavidades, no inverno que 

corresponde ao início da estação reprodutiva da espécie na capital e no verão, 

período em que os juvenis estão abandonando o ninho (Figura 3).  

 Ara chloropterus teve maior número de registro no verão e outono, período 

em que estão na cidade em busca de alimento. E, acidentes com as arara-

híbridas ocorreram no início do verão, período em que os juvenis abandonam os 

ninhos (Figura 3). 

 

  

Figura 3. Registro de acidentes e mortes de A. ararauna (AC), A. chloropterus 

(AV) e arara-híbrida (AH) na área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do 

Sul. 

 

 Em algumas estações do ano a ocorrência de acidentes aumentam devido 

período das chuvas, reprodução, migração e dispersão de juvenis (GARRIDO et 

al., 2009; VALVERDE et al., 2010; SOUZA et al., 2017). Ou seja, o 

comportamento também influencia os casos de acidentes, por isso deve ser 

estudado e analisado para que seus efeitos sobre a dinâmica populacional sejam 

identificados, possibilitando a criação de medidas mitigadoras para a 

conservação dessas espécies. 
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Eletrocussão 

 A eletrocussão foi o acidente com maior frequência de ocorrência em 

Campo Grande (68%) e o principal fator de morte de indivíduos de A. ararauna 

e A. chloropterus. Todos os indivíduos registrados foram a óbito. 

 As linhas de distribuição de energia elétrica causam diversos impactos 

sobre a biodiversidade, como a fragmentação, a descaracterização do habitat 

durante a sua implantação e a poluição do ar, que é causada devido ao campo 

magnético formado durante o transporte dessa energia e causa problemas de 

saúde, bem como alterações de comportamento. Estas linhas também provocam 

a poluição sonora e elevam os incêndios florestais, além da interação direta com 

a fauna que causa eletrocussões e colisões com as redes de distribuição elétrica 

(LEHMAN, 2007; APLIC, 2006, 2012; FERRER, 2012; PEREZ-GÁRCIA et al., 

2011). 

 No caso da A. ararauna a eletrocussão ocorreu principalmente durante o 

deslocamento entre as áreas de uso (54,2%); durante a defesa do ninho (8,3%) 

(Figura 4); na primeira tentativa de voo de juvenis (4,2%); e durante alimentação 

(8,3%). Em 25% dos registros não foi identificado a atividade da ave no acidente.  

 

 

Figura 4. Ninho natural de A. ararauna, próximo a rede de energia (esquerda). 

E o macho que morreu após bater na rede elétrica, durante defesa do ninho 

(direita). Fotos: Sabrina Appel, Neiva Guedes. 

 

 Dos 24 indivíduos que morreram, nove eram jovens (todos anilhados), 11 

eram adultos (quatro anilhados) e quatro não tiveram a idade determinada 

(Figura 5). A maioria (n=21) morreu ao tocar as asas em fios desprotegidos da 
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rede elétrica fechando o circuito, e três morreram ao se chocarem com o 

transformador de energia. Foi possível identificar o sexo de nove indivíduos, 

sendo seis fêmeas e três machos. É importante salientar que os indivíduos 

adultos estavam em período reprodutivo e as suas mortes resultaram na perda 

de ovos e filhotes, o que afetou o sucesso reprodutivo desta espécie no decorrer 

dos anos avaliados. 

 As lesões provocadas por este acidente variaram entre lesões externas 

leves, sem queimaduras (Figura 4), com queimaduras severas (Figura 5) e 

hemorragia. 

 Vale ressaltar que os ninhos de A. ararauna por estarem localizados em 

diferentes locais da área urbana como quintais de residências, calçadas, canteiro 

de avenidas, imóveis comerciais entre outros, cuja a proximidade com a rede 

elétrica é constante, é alto o risco de ocorrer acidente envolvendo estas aves 

(Figura 4 e 6).  

 Em postes próximos aos ninhos eles acabam sendo utilizados como locais 

de pouso, e este fator aumenta as chances de eletrocussão (Figura 4,6 e 7).  

 

 

Figura 5. Macho jovem de A. ararauna (anilhado/AA1032) morto em rede elétrica 

em 2014. Em destaque a anilha no pé direito. Note as queimaduras na face e pé 

do indivíduo. Foto: Nara Pontes. 
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Figura 6. Ninhos de A. ararauna próximos a rede elétrica: ninho n.86 (à 

esquerda) e ninho n.84 (à direita), em área urbana. Fotos: Aline Calderan e 

Sabrina Appel. 

 

 

Figura 7. Casal de A. ararauna do ninho n.103 pousado em poste (à esquerda). 

Fêmea do ninho n.16 (à direita), em área urbana de Campo Grande, MS. Fotos: 

Sabrina Appel e Edson Diniz. 

  

 Para A. chloropterus acidentes com rede elétrica foram a única causa de 

morte de adultos da espécie em Campo Grande (n=10). Cem por cento dos 

acidentes ocorreram durante alimentação.  

 A arborização nas vias urbanas está em constante conflito com a fiação 

elétrica. Os galhos das árvores se desenvolvem alcançando os fios, que ficam 

escondidos em meio a vegetação. Assim, durante o forrageio ou pouso para 
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descanso, os indivíduos encostam-se à fiação desprotegida, que ao fechar 

circuito causa a eletrocussão.  

 Em Campo Grande, no período em que os indivíduos de A. chloropterus 

estão na cidade, é comum observá-las se alimentando em espécies como 

Terminalia catappa L. e Inga laurina (Sw). Na maioria das vezes, a copa destas 

árvores encobre a fiação elétrica, fato que aumenta as chances de acidente com 

morte (Figura 8).  

 

 

Figura 8. A. chloropterus presa em fiação de uma rede de distribuição de 

energia, envolvida pela copa de Terminalia catappa, em Campo Grande, MS. 

Foto: Marcos Ermínio. Fonte: Jornal Campo Grande News, junho de 2017. 

 

 Espécies de médio e grande porte são mais suscetíveis à eletrocussão, 

devido ao tamanho corporal e envergadura das asas, porém a densidade 

populacional e a proximidade dos ninhos também aumentam as chances desse 

acidente (JANSS, 2000; CHEVALLIER et al., 2015; GODINO et al., 2016, 

SOUZA et al., 2017). Os riscos também variam de acordo com o comportamento 

ecológico das espécies (GARRIDO et al., 2009; VALVERDE et al., 2010; SOUZA 

et al., 2017).  

 Segundo APLIC (2006), a eletrocussão de aves é o resultado da interação 

entre a biologia, o ambiente e a engenharia. Os fatores de risco de eletrocussão 

correspondem também ao hábitat, ao número de presas, ao comportamento da 

espécie, a idade, a estação e o clima. 
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 No caso das alterações do ambiente, como por exemplo, a redução de 

árvores que é um elemento importante para as atividades das aves, estas são 

substituídas pelos apoios das redes elétricas que são utilizados para pouso, 

pontos de caça, dormitórios e locais de nidificação o que aumenta o risco de 

eletrocussão (SERGIO et al, 2004; GUIL et al., 2011; FERRER, 2012; PEREZ-

GÁRCIA et al., 2011). 

 Em relação à faixa etária, deve-se considerar que a alta taxa de 

mortalidade de adultos de uma espécie de ave, diminui a população fértil e 

consequentemente o sucesso reprodutivo (PEREZ-GÁRCIA et al., 2011). Por 

isso, a mortalidade de adultos tanto de A. ararauna quanto de A. chloropterus 

influencia negativamente essas espécies em Campo Grande. 

 Tais resultados diferem de GODINO et al. (2016) que relatam a 

mortalidade em rapinantes por eletrocussão atingindo principalmente os jovens. 

Segundo os autores esse fator é influenciado pela área de ocupação dos 

indivíduos, pois se tratava de uma área de dispersão de juvenis e com elevada 

quantidade de presas, favorável para caça.  

 O mesmo foi observado por SÉRGIO et al. (2004) que estudaram uma 

espécie de coruja (Bubo bubo) nos Alpes italianos e estimaram que cerca de 

17% dos jovens que sobreviveram foram perdidos por eletrocussão pós-ninhada. 

Para os autores, esse fato em longo prazo, não afetaria o sucesso reprodutivo 

da espécie. Porém, é necessário considerar que esta perda não é natural. Logo, 

a população da espécie pode ser afetada a longo prazo, pois este fator reduz o 

crescimento populacional que considera o número da prole que chega a atingir 

a reprodução. 

 No caso de A. ararauna, a taxa de mortalidade de jovens e adultos em 

área urbana em Campo Grande indica estar relacionada principalmente à 

localização dos ninhos e dos pontos de alimentação que estão próximos da rede 

de distribuição elétrica. Mas ainda, a ausência de árvores para pouso aumenta 

as chances de ocorrência de acidente.  Em Campo Grande, podemos afirmar 

que a eletrocussão é um fator que afetou o sucesso reprodutivo da espécie, uma 

vez que ocasionou a morte principalmente de adultos reprodutores, responsável 

por inserir os jovens na população. A perda de jovens tem impacto negativo, pois 

reduz a manutenção do número de adultos no futuro da população. Estes 

resultados concordam com outros autores que estudaram os impactos da 
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eletrocussão sobre a dinâmica populacional de diversas espécies de aves, em 

outras partes do mundo (SÉRGIO et al., 2004; HUNT e HUNT, 2006; SCHAUB 

et al., 2010; GUIL et al., 2011; PEREZ-GÁRCIA et al., 2011; CHEVALLIER et al., 

2015; GODINO et al., 2016; SOUZA et al., 2017). Porém, se medidas para 

diminuição, prevenção e eliminação desses acidentes forem criadas, essas 

populações podem ser conservadas e/ou recuperadas (SCHAUB et al., 2010; 

GUIL et al., 2011; PEREZ-GÁRCIA et al., 2011; CHEVALLIER et al., 2015; 

GODINO et al., 2016; SOUZA et al., 2017). 

 Trabalho desenvolvido com a Águia de Bonelli (Aquila fasciata), 

demonstrou que após o isolamento de linhas de energia, a taxa de sobrevivência 

de todas as faixas de idade aumentou devido à diminuição da mortalidade por 

eletrocussão (CHEVALLIER et al., 2015). Além disso, os autores concluem que 

a sobrevivência dos adultos foi um parâmetro chave para esta espécie de águia, 

pois são eles que mantêm o número de jovens da população. Por isso, o 

isolamento das linhas é eficaz para a conservação de grandes espécies de aves 

e de suas populações. Essa medida aumenta a sobrevivência dos indivíduos em 

diversas fases de desenvolvimento, e consequentemente aumenta as taxas de 

crescimento populacional.  

 É sabido que além da perda irreparável para as aves, a eletrocussão 

ocasiona um grande prejuízo financeiro para as concessionárias, uma vez que 

danificam equipamentos e aumentam as chances de incêndios e interrupções no 

fornecimento de energia elétrica (SOUZA et al., 2017). Desta forma, ações de 

mitigação para esse tipo de acidente são viáveis e importantes para as 

concessionárias de energia, além de serem extremamente importantes para a 

conservação das espécies de aves. Em Campo Grande, a concessionária local 

realiza a poda de árvores que estão em conflitos com a rede de distribuição 

elétrica. Além disso, substitui equipamentos desprotegidos por fiação encapada 

e aparelhos protegidos e mais seguros. Porém, não há nenhum documento 

técnico que informe como essas substituições na rede são realizados e quais 

são os critérios adotados para cada ocorrência. 

 Através de comunicação pessoal com o responsável pelo setor, bem 

como, com os técnicos durante manutenção da rede em vias públicas, a 

informação é de que essa substituição ocorre quando é necessário fazer um 

reparo na rede. Além disso, tais substituições também começaram a ser 
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realizadas em locais de acidentes envolvendo as araras. Essa mediação é feita 

pela Instituto Arara Azul para a Concessionária de Energia, o qual envia uma 

equipe para as áreas informadas.  

 

Atropelamento 

 Foram registrados seis casos de atropelamento na área urbana de Campo 

Grande, todos envolvendo A. ararauna (Figura 9). Desses casos, três resultaram 

em morte imediata dos indivíduos e em três os animais foram levados para o 

CRAS.  

 

 

Figura 9. A. ararauna atropelada em rodovia. Foto: Polícia Militar Ambiental, 

editada pelo autor. Fonte: Jornal Diário Digital, setembro de 2016. 

 

 Dos indivíduos que foram para o CRAS, um foi solto após atendimento do 

médico veterinário, um ainda está em tratamento e o outro devido à gravidade 

das lesões foi submetido a eutanásia.  

 Quatro acidentes aconteceram em três estradas que passam pela área 

urbana e possuem grande tráfego de veículos, a BR-163 (n=2), BR-262 (n=1) e 

BR-060 (n=1). Todos os atropelamentos aconteceram envolvendo carretas. Não 

foi identificado o local do atropelamento de dois dos indivíduos.  

 Desses indivíduos que se acidentaram, dois foram atropelados logo após 

a saída do ninho. Os acidentes aconteceram no mesmo local com intervalo de 
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um mês entre o primeiro e o segundo acidente. O ninho era artificial, e foi 

instalado por uma empresa à beira da BR-163. Sua abertura ficava na direção 

da rodovia, por isso durante a saída do ninho, os indivíduos voavam sobre a 

pista, onde foram atropelados por carretas que trafegavam pelo local.  

 A morte ocasionada pelo atropelamento gera efeitos negativos sobre a 

dinâmica populacional das espécies, pois interfere na futura densidade, estrutura 

sexual, etária e genética dessas espécies (HUIJSER e BERGERS, 2000; GIBBS 

e STEEN, 2005). 

 CACERES et al. (2010) relatam que a ocorrência de atropelamentos não 

significa uma ameaça para a população de uma espécie da fauna, mas pode 

sugerir uma elevada densidade no local ou ampla distribuição espacial da 

população. No entanto, cada caso deve ser analisado para determinar as causas 

e consequências desse acidente de acordo com os fatores comportamentais das 

espécies.  

 Um exemplo a ser citado é o estudo realizado por ASCENSÃO et al. 

(2017) que demonstrou que o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) é 

a terceira espécie mais atropelada nas rodovias do Mato Grosso do Sul, 

perdendo apenas para o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e o Tatu-peba 

(Euphractus sexcinctu). Isto está relacionado com a ecologia da espécie e se 

considerarmos que este animal é classificado como vulnerável na lista da 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) e na lista do Ministério do 

Meio Ambiente, a população desta espécie é afetada rapidamente. 

 No caso da A. ararauna, a localização e posição da abertura do ninho 

artificial foi o fator que propiciou a exposição dos indivíduos ao acidente. 

Considerando-se que houve perda de ovos após a morte do primeiro indivíduo e 

a interrupção da reprodução de dois casais, o sucesso reprodutivo da arara-

canindé foi afetado. Neste caso, como medida de mitigação, o ninho artificial foi 

reinstalado, por sugestão da equipe do Projeto, com a abertura para a área do 

pasto, o que evitou novos casos no local. 

 CLEVENGER et al. (2003) relatam que as chances de atropelamento 

aumentam durante as atividades de voo e forrageio na estrada, pois as aves se 

tornam mais vulneráveis nestas situações. Neste sentido, a identificação das 

espécies mais frequentemente atropeladas em cada região e/ou paisagem e dos 
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padrões ecológicos envolvidos se mostra fundamental para definir a 

necessidade de implantação e quais medidas mitigadoras são mais adequadas. 

 Portanto, para evitar este tipo de acidente em ambiente urbano, é 

necessário conhecer os padrões ecológicos e comportamentais da espécie para 

assim planejar as medidas de mitigação mais adequada (DEFFACI et al., 2016). 

No caso da arara-canindé, a instalação de ninhos artificiais deve ser feita 

mediante estudo técnico que observe os riscos que o local pode oferecer, frente 

ao comportamento da espécie. 

 Também são necessárias ações educativas para que os motoristas 

respeitem os limites de velocidade indicados nas placas de sinalização. Além 

disso, implantar placas indicadoras nos locais de maior atividade pela A. 

ararauna, seja em áreas de ninhos, pontos de alimentação ou rotas de 

deslocamento que alertem os motoristas de riscos de conflito com essa espécie. 

 

Ataque por cães 

 Foram registrados três casos de ataque por cães que resultaram em morte 

dos indivíduos. Os acidentes ocorreram em áreas de ninhos envolvendo dois 

adultos de A. ararauna (uma era fêmea) e um juvenil de arara-híbrida (Figura 10 

e 11). Os dois indivíduos de A. ararauna morreram no mesmo local em um 

intervalo de 11 dias. Os ataques aconteceram quando os indivíduos desceram 

no chão, e a suspeita é de que as aves foram se alimentar da ração que é 

oferecida para os cães. Esses indivíduos foram atacados por cinco cães de raças 

não definidas e de porte variados.  

 Já o juvenil híbrido foi atacado quando caiu do ninho no quintal da 

residência durante a segunda tentativa de voo. O indivíduo teve a parte inferior 

do corpo consumida pelo cão, cuja raça e porte não puderam ser identificados. 

Devido à ausência da parte inferior e vísceras, não foi possível identificar o sexo 

dessa arara (Figura 11). 
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Figura 10. Adultas de A. ararauna mortas por ataques de cães ao descerem no 

chão, num intervalo de 11 dias entre os dois indivíduos, em Campo Grande, MS. 

Foto Sabrina Appel. 

 

 

Figura 11. Jovem de arara-híbrida morta por cães na tentativa de voo do ninho, 

em área urbana de Campo Grande, MS. Foto: Vinícius Santana. 
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 Este tipo de acidente envolvendo cães é apontado como uma das formas 

de predação e ameaça para cisnes selvagens na Grã-Bretanha (BROWN et al., 

1992). Na Tasmânia esses animais também são uma ameaça para a vida 

selvagem, pois prejudicam a alimentação e reprodução da fauna local 

(HOLDERNESS-RODDAM e MCQUILLAN, 2014). Nos Andes, é um fator que 

diminuiu a população do veado (Pudus puda), uma espécie ameaçada (SILVA-

RODRIGUEZ et al., 2010). No Brasil também ameaçam a fauna silvestre 

principalmente de mamíferos e aves que nidificam no solo, como a batuíra bicuda 

(Charadrius wilsonia) (DINIZ et al., 2016; LESSA et al., 2016).  

 Portanto, os cães representam significativa ameaça para toda a fauna 

nativa que coabita com eles nesses ecossistemas urbanos e rurais 

(HOLDERNESS-RODDAM e MCQUILLAN, 2014; LESSA et al., 2016; 

DOHERTY et al., 2017). Por isso, as atenções devem se voltar para este conflito, 

que pode ser mitigado por meio do isolamento das áreas de matas ou o manejo 

de cães em áreas públicas. 

 Porém, devido a dinâmica desse tipo de acidente, cada caso deve ser 

analisado para evitá-lo. Após as ocorrências em Campo Grande, a medida 

preventiva para este acidente foi camuflar e manejar o pote de ração oferecida 

para os cães, isolar os cães da área do ninho e orientar os proprietários. Este 

acidente também afetou o sucesso reprodutivo da A. ararauna em Campo 

Grande, pois os dois indivíduos que morreram estavam no período de 

preparação da cavidade para a postura dos ovos. 

 

Linha de pipa com material cortante 

 Foram obtidos cinco registros de acidente com linha de pipa com material 

cortante. Os acidentes envolveram três adultos e um juvenil de A. ararauna e um 

adulto de A. chloropterus. Desses indivíduos, apenas um veio a óbito, que foi um 

adulto de A. ararauna. O animal foi encontrado com a linha presa a asa 

esquerda, a qual estava lesionada gravemente (Figura 12).  

 Os demais indivíduos foram resgatados com uma das asas lesionadas, 

mas com vida e foram encaminhados para o CRAS aonde recebeu tratamento 

para posterior soltura (Figura 12). 

 



 
 

91 

 

Figura 12. Acidentes com linha de pipa com material cortante: A. ararauna morta 

(à esquerda) e A. chloropterus resgatada (à direita), em Campo Grande, MS. 

Fotos: Sabrina Appel e Lucas Cazati. 

 

 Em Campo Grande, geralmente o ato de soltar pipa se torna mais intenso 

em períodos de férias escolares, em que as crianças e adolescentes passam 

boa parte do dia competindo. Apesar de ser proibido por lei o uso de cerol, linha 

chilena ou qualquer outro material cortante em pipas (DIOGRANDE, 2016). Os 

dois registros de acidentes com cerol envolvendo as araras, ocorreram no mês 

de janeiro e junho.  

 Estes dados são semelhantes ao registrado por LADEIRA et al. (2012), 

que mostram que os riscos de lesões com “cerol” envolvendo seres humanos 

aumentam entre os meses de junho e julho, meses com fortes ventos, o que 

propicia a prática de soltar pipas e coincide com o período de férias escolares. 

 No Brasil não há na literatura registros de acidentes ou lesões provocadas 

por material cortante (cerol ou linha chilena) envolvendo as aves. Porém, foi 

encontrado alguns relatos sobre empinar pipas e o seu impacto sobre as aves 

na Índia, com uma mistura conhecida popularmente como “manja” (DAS e 

OTHMAN, 2009; ROY e SHASTRI, 2013; TRIVEDI, 2014). 

 Segundo TREVIDI (2014) o uso da “manja”, material semelhante ao 

“cerol” utilizado no Brasil, é amplamente utilizado nos festivais de pipa na Índia, 

apesar de ser proibido.  O autor relata que o uso desse material nas linhas é 

responsável pela morte de um grande número de aves, inclusive espécies 

endêmicas e migratórias. Durante o festival de Makar Sankranti, em Gujrat, na 

Índia, diversas espécies de aves como pombos, corvos e abutres-de-rabo-

branco (Gyps bengalensis), sendo que esta última, é uma espécie criticamente 
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ameaçada de extinção, são feridas, principalmente nas asas por linhas de pipa 

com “manja”. A maioria desses indivíduos morrem devido à gravidade das lesões 

(DAS e OTHMAN, 2009; ROY e SHASTRI, 2013).  

 Nota-se a gravidade das lesões que a prática de empinar pipas utilizando 

materiais cortantes nas linhas ocasiona sobre os seres humanos e também às 

aves, podendo em inúmeros casos, levar à morte. Por isso, para diminuir os 

casos desse conflito, além de proibir e fiscalizar os locais de venda, é importante 

sensibilizar as crianças, jovens e famílias através de campanhas e mídias sociais 

para alertar sobre o perigo que o cerol e materiais semelhantes causam sobre a 

população humana e das aves (JORGE e MARTINS, 2013). 

  

Colisão com edificações 

 Houve apenas dois registros de acidentes com edificações em Campo 

Grande. Um indivíduo adulto de A. ararauna colidiu durante o voo em um edifício 

que estava em construção na área central da capital, o qual veio a óbito em 

instantes (Figura 13). O outro individuo colidiu contra um edifício de andares 

durante voo. O animal ficou desorientado cerca de 40 minutos, foi avaliado e 

solto em Parque próximo ao local do acidente, pois o par do indivíduo estava no 

local (Figura 13). Pelas informações adquiridas, não foi possível identificar se os 

indivíduos colidiram em fachadas de vidro ou nas paredes dos 

empreendimentos. 
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Figura 13. Colisões com edificações: A. ararauna morta (à esqueda) e A. 

ararauna resgatada pelos moradores (à direita), em área urbana. Fotos: Polícia 

Militar Ambiental, Eduardo. Fonte: Campo Grande News, fevereiro de 2013. 

 

 A colisão em edificações causa a morte de muitos indivíduos da avifauna 

(APLIC, 2006; LOSS et al., 2014). Os acidentes em janelas de vidro é um dos 

principais e ocorre principalmente porque as aves não conseguem identificá-lo 

com um obstáculo, devido a refletância ao redor do vidro (KLEM e SAENGER, 

2013; LOSS et al., 2014). 

 No Brasil, as publicações são quase que inexistentes, mas BARROS et 

al. (2010) e STOLK et al. (2015) trazem informações sobre esse conflito e 

relatam que há uma relação entre sexo, idade e tamanho populacional para 

acidentes em janelas de vidros.  

 Porém, nenhum destes trabalhos trata sobre o impacto sobre o sucesso 

reprodutivo de uma espécie, mas se considerarmos que o fato da mortalidade 

de um grande número de exemplares de uma determinada espécie, prejudicará 

o seu sucesso reprodutivo. 

 Geralmente, a mitigação feita para evitar a colisão em janelas é realizada 

através de decalques de aves aplicados nos vidros, que de fato diminuem a 

incidência de acidentes (BRISQUE et al., 2017). 

 Mas como em Campo Grande, os casos registrados carecem de 

informações sobre como foram os acidentes que envolveram as duas araras, 

não é possível sugerir mitigação. Porém, torna-se necessário a continuidade dos 

estudos para uma análise mais detalhada e específica sobre o assunto.  
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Conclusão 

- A eletrocussão, o atropelamento, o ataque por cães, a linha de pipa com 

material cortante e a colisão com edificações são fatores que afetam a 

sobrevivência das grandes araras (A. ararauna, A. chloropterus e arara-híbrida) 

na área urbana de Campo Grande;  

- A. ararauna foi a espécie mais afetada com 45 indivíduos envolvidos em algum 

tipo de acidente, de um total de 58; 

- A eletrocussão é o principal fator de morte de indivíduos de A. ararauna e de 

A. chloropterus; 

- A longo prazo este acidente pode afetar a população de A. ararauna, pois 

ocasiona na perda de adultos reprodutores e de jovens que seriam 

acrescentados a população reprodutiva, afetando desta forma, o seu sucesso 

reprodutivo.   

- Além disso, os fatores não são aleatórios, uma vez que diferem entre espécies, 

período do ano e fase da vida. 

- Desta forma, novos estudos, inclusive em parceria com a concessionária da 

rede de distribuição de energia deverá ser realizado para determinar os fatores, 

avaliar e desenvolver novas técnicas e medidas de mitigação.  

- Em relação aos demais acidentes é necessário realizar oficinas de educação 

ambiental para informar aos moradores das medidas que podem ser tomadas 

quando observarem o risco de acidentes com os animais. 
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Artigo III 

Dinâmica da disponibilidade de ninhos da arara-canindé (Ara ararauna) na 

área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul 

 Larissa Tinoco Barbosa 

 

Resumo 

A disponibilidade de ninhos é um fator crítico para muitos Psitacídeos, podendo 

afetar o tamanho da população reprodutiva e o sucesso reprodutivo. Este 

trabalho tem como objetivo avaliar a dinâmica de utilização dos troncos das 

palmeiras mortas como ninhos pelas araras durante sete estações reprodutivas 

na área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este trabalho está 

dentro da linha de pesquisa Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Regional 

Sustentável. Os dados foram coletados entre os anos de 2011 e 2017. Foram 

registrados o número de ninhos cadastrados e ninhos perdidos, bem como a 

espécie arbórea e a localização dos ninhos. A taxa de perda de ninhos foi 

calculada a partir do número de ninhos perdidos pelo número de ninhos 

cadastrados. Foram registrados 146 ninhos naturais, localizados principalmente 

em quintais de residências (55,5%) e áreas públicas (32,9%). Os ninhos foram 

construídos em palmeiras mortas de cinco espécies arbóreas: bocaiúva 

(Acrocomia aculeata), buriti (Mauritia flexuosa), palmeira-rabo-de-peixe (Caryota 

urens), palmeira-imperial (Roystonea oleracea) e babaçu (Attalea speciosa). Foi 

registrada a perda de 46 ninhos naturais, o que correspondeu a 31,5% dos 

ninhos cadastrados, variando de 4,3% a 18,7% nas sete estações reprodutivas 

da A. ararauna. Metade dos ninhos foi removido pelos moradores (58,7%) e 

41,3% caíram naturalmente. Portanto, se considerarmos que filhotes não 

nascerão e deixaram de ser acrescentados à população, o sucesso reprodutivo 

e consequentemente a população da A. ararauna será afetado. Considerando a 

importância da vegetação presente nos quintais e áreas públicas, sobretudo das 

palmeiras para alimentação e reprodução da A. ararauna, é necessário 

conservar as palmeiras mortas e incentivar o plantio de palmeiras nativas na 

cidade.  

Palavras-chave: Vegetação, Área urbana, Perda de ninhos. 
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Abstract 

The availability of nests is a critical factor for many species of Psittacidae and 

may affect reproductive size and reproductive success. This work aims to 

evaluate the dynamics of utilization of dead palm tree trunks used as nests by 

macaws during seven breeding seasons in the urban area of Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul. This work is within the research line Society, Environment 

and Regional Development Sustainable. The data were collected between the 

years of 2011 and 2017. The number of registered nests and lost nests was 

recorded, as well as the tree species and the nest location. The nest loss rate 

was calculated from the number of nests lost by the number of nests registered. 

It was registered 112 natural nests, located mainly in backyards of residences 

(55.5%) and public areas (32.9%). The nests were built on dead palm trees of 

five tree species: bocaiúva (Acrocomia aculeata), buriti (Mauritia flexuosa), 

fishtail palm (Caryota urens), imperial palm tree (Roystonea oleracea) e babassu 

(Attalea speciosa).  The loss of 46 natural nests was recorded, corresponding to 

31.5% of the nests registered, varying from 4.3% to 18,7% in the seven breeding 

seasons of A. ararauna. Half of the nests were removed by the residents (58.7%) 

and 41.3% fell naturally. Therefore, if we consider that chicks will not be born and 

will no longer be added to the population, the reproductive success, and 

consequently the population of A. ararauna was affected. Considering the 

importance of the vegetation present in backyards and public areas, especially 

palm trees for food and reproduction of A. ararauna, it is necessary to conserve 

dead palm trees and encourage the planting of native palm trees in the city. 

Keywords: Vegetation, Urban Area, Nest loss. 

 

Introdução 

As áreas urbanas têm aumentado progressivamente nas últimas décadas 

e a expectativa é que essas áreas tripliquem até 2030 (SCDB, 2012). A 

urbanização provoca a perda de biodiversidade através da redução e 

fragmentação de hábitat, convertendo os ambientes naturais em ambientes 

construídos. A medida que as áreas nativas diminuem e as cidades crescem, a 

paisagem dos ambientes urbanos tornam-se mosaicos de ambientes 

constituídos por espécies exóticas e nativas (MARZLUFF et al., 2001; 

MARZLUFF, 2001, SCDB, 2012). 
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Neste processo de urbanização, a vegetação fragmentada afeta diversas 

espécies da fauna, devido à diminuição dos recursos alimentares e sítios 

reprodutivos (LIM e SODHIB, 2004). Entretanto, estudos têm demonstrado que 

os fragmentos de vegetação e a própria estrutura do ecossistema urbano 

favorecem a fauna presente neste ambiente, como por exemplo o grupo das 

aves (EVANS et al., 2009; TRYJANOWSKI et al., 2015). Portanto, a conservação 

da vegetação é fundamental para a manutenção de espécies da fauna urbana 

(BRUN et al., 2007). 

A reprodução é uma fase importante no ciclo de vida para a continuidade 

das espécies de aves, por isso os indivíduos reprodutores escolhem os 

ambientes e os recursos disponíveis que potencializam o sucesso reprodutivo 

(BAILEY e THOMPSON, 2007). 

Quando os recursos se tornam indisponíveis, de baixa qualidade ou 

insuficientes, a densidade de muitas espécies, principalmente aquelas mais 

exigentes, têm as suas populações afetadas (CODY, 1985). Espécies 

generalistas, menos exigentes quanto aos recursos, podem se beneficiar nos 

ambientes urbanos, pois tais espécies utilizam os recursos que estão 

disponíveis, podendo resultar em níveis populacionais superiores às áreas 

naturais (STRACEY e ROBINSON, 2012). 

A indisponibilidade de cavidades para nidificação é indicada como fator 

limitante para as aves, afetando o sucesso reprodutivo e consequentemente o 

tamanho populacional de uma determinada espécie (GUEDES e ALMEIDA, 

1993; BIANCHI e MACÊDO, 1998; GUEDES, 2004; RENTON e SALINAS-

MELGOZA, 2004; GUEDES e DONATELLI, 2009). 

A arara-canindé (Ara ararauna – Linnaeus, 1758) pertence à família 

Psittacidae, é generalista na alimentação e possui ampla distribuição geográfica, 

ocorrendo em países da América Central e do Sul, incluindo o Brasil (GWYNNE 

et al., 2010). 

Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, A. ararauna chegou 

no final da década de 1999, após queimadas e desmatamentos na área do 

entorno da cidade (GUEDES, 2012). Acabou se estabelecendo devido a 

vegetação presente na cidade, que é constituída por muitas espécies de plantas 

(GUEDES, 2012). Neste contexto, a vegetação presente na área urbana de 

Campo Grande é importante para sobrevivência da A. ararauna, pois fornece 
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alimento e locais para a reprodução (MONTAÑO et al., 2009; BARBOSA et al., 

2015). 

A. ararauna se reproduz anualmente, com o pico de casais nidificando 

entre agosto e dezembro (BARBOSA et al., 2015). A nidificação ocorre em ocos 

localizados no tronco principal de palmeiras mortas e os reutiliza por várias 

estações reprodutivas (BIANCHI e MACÊDO, 1998; BRIGHSMITH e BRAVO, 

2006; GUEDES, 2012; PEREIRA e GUEDES, 2012; BARBOSA et al., 2015).  

Portanto, considerando-se a importância das cavidades para a 

reprodução da A. ararauna, este trabalho tem como objetivo avaliar a dinâmica 

de utilização dos troncos das palmeiras mortas como ninhos pelas araras 

durante sete estações reprodutivas na área urbana de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul.  

 

Material e Métodos  

 Este estudo foi realizado na área urbana de Campo Grande, Mato Grosso 

do Sul com área total estimada de 35.903,53 ha (Figura 1) (PLANURB, 2016). 

 A cidade é considerada uma das mais arborizadas do país, segundo o 

Censo de 2010 realizado pelo IBGE. A pesquisa indica que a cada 100 

residências, 96 são arborizadas (IBGE, 2010). São ao todo 161 espécies da 

flora, entre nativas do Cerrado e exóticas (SEMADUR, 2010).  

  

 

Figura 1. Localização de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com destaque 

para a área urbana. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Coleta de dados 

 Os dados foram coletados entre 2011 e 2017 durante as estações 

reprodutivas da A. ararauna, principalmente entre os meses de agosto e 

dezembro (BARBOSA et al., 2015). 

 A procura dos ninhos ocorreu de forma sistemática ao longo dos anos e o 

monitoramento foi semanal a partir da postura dos ovos até o voo dos juvenis. 

 Os ninhos ativos, ou seja, que foram encontrados com ovos ou filhotes 

foram cadastrados e georeferenciados (Figura 2).  Para estes ninhos foi 

registrado a espécie arbórea e a localização dos ninhos (residências, áreas 

públicas (calçada, passeio público, canteiro central), estabelecimentos 

comerciais e áreas verdes, representadas pelas praças, parques e reserva). 

 Foi registrado o número de ninhos perdidos para cada ano, a causa 

(natural ou removido) e se estava ativo ou não. 

A taxa de perda foi calculada a partir do número de ninhos perdidos pelo 

o número de ninhos que estavam cadastrados (ativos ou não) por ano. 

A taxa de incremento foi calculada a partir do número total de ninhos 

cadastrados pelo o número de ninhos que estavam cadastrados (ativos ou não) 

por ano. 

  

Resultados e Discussão 

 Foram registrados 146 ninhos naturais de A. ararauna durante as sete 

estações reprodutivas analisadas (Figura 2). Os ninhos foram localizados em 

diversas áreas na cidade, mas principalmente em quintais de residências 

(55,5%) e áreas públicas (32,9%), o restante localizam-se em áreas verdes e 

estabelecimentos comerciais. 

 Os ninhos foram construídos em troncos mortos de cinco espécies de 

palmeiras: bocaiúva (Acrocomia aculeata), buriti (Mauritia flexuosa), palmeira-

rabo-de-peixe (Caryota urens), palmeira-imperial (Roystonea oleracea) e babaçu 

(Attalea speciosa) (Figura 3). Ressalta-se que as palmeiras rabo-de-peixe 

(Caryota urens) e imperial (Roystonea oleracea) são exóticas e as demais são 

nativas do Cerrado, bioma em que Campo Grande está localizada. 
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Figura 2. Ninhos cadastrados e perdidos de A. ararauna na área urbana de 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul entre 2011 e 2017. Fonte: Elaborado pelo 

autor. 

 

 

Figura 3. Espécies de palmeiras utilizadas como ninhos por A. ararauna em área 

urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entre 2011 e 2017. 

 

Segundo BARBOSA et al. (2015) A. ararauna utiliza cavidades em 

diversas espécies de palmeiras para nidificar. Essa diversidade de palmeiras 

está relacionada com a ampla utilização da família das Arecaceae na 

arborização da cidade, sendo a palmeira-imperial a mais utilizada na nidificação 

0

20

40

60

80

100

120

Babaçu Bocaiuva Buriti Imperial Rabo-de-peixe

N
ú

m
e
ro

 T
o

ta
l



 
 

109 

das A. ararauna. Estes resultados diferem do encontrado por BIANCHI e 

MACÊDO (1998) que observaram a A. ararauna se reproduzindo exclusivamente 

em palmeiras da espécie buriti no Parque Nacional das Emas (GO). O fato delas 

utilizarem mais espécies de palmeiras no ambiente urbano que em ambientes 

naturais demonstra que a A. ararauna é uma espécie com alta plasticidade 

genética o que permite um melhor ajustamento em ambientes mais 

heterogêneos, ou seja, que se adequa ao ambiente e utiliza o que está 

disponível. 

Logo, a arborização urbana presente nas vias públicas e quintais das 

residências constituídas por espécies nativas e exóticas são importantes para a 

manutenção da A. ararauna e da biodiversidade local (GUEDES, 2012; 

BARBOSA et al., 2015). 

 Os resultados encontrados neste trabalho concordam com o citado por 

OLIVEIRA e FERREIRA (2017) que estudaram a ecologia da Diopsittaca nobilis, 

(maracanã-nobre) na cidade de São Paulo (SP) e observaram o uso dos quintais 

urbanos e áreas verdes que conectam entre si para alimentação e reprodução 

da espécie. Os autores atribuem à vegetação urbana como fator para a 

distribuição da espécie no munícipio.  

 As manchas de vegetações na área urbana embora sejam fragmentadas, 

estão interligadas como uma rede, fato importante para biodiversidade que 

habita nesse ambiente, pois facilita seu descolamento ao longo desse gradiente 

(SMITH et al., 2006; ANGEOLETTO et al., 2015; PENA et al., 2017). Isso é 

observado em Campo Grande, pois a vegetação presente nas vias públicas 

serve como ponte de ligação para as áreas maiores, o que permite o 

deslocamento da A. ararauna, além de alimento e ninhos para a espécie em 

todas as regiões da cidade. 

Dos ninhos cadastrados, 46 foram perdidos ao longo desses sete anos, 

sendo que 58,7% removidos e 41,3% caíram naturalmente (Figura 2). No geral, 

os ninhos cadastrados e que caíram naturalmente após serem cadastrados 

duraram de um a sete anos, mas a média foi de quatro anos. A taxa de perda 

total foi de 31,5% dos ninhos cadastrados (n=146), com variação anual entre 

4,3% (n=4) em 2016 e 18,7% (n=23) em 2017.  As remoções dos ninhos 

ocorreram para desocupar a área para construção civil, por risco de cair e afetar 

pedestres, e também por ocupação de abelhas (Apis melífera). Desses ninhos 
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removidos apenas um estava ativo, e a sua remoção causou a perda total dos 

filhotes e, consequentemente afetou o sucesso reprodutivo naquela estação.   

O ano com maior número de ninhos perdidos foi 2017 (n=23), essa perda 

representou 50% dos ninhos perdidos em todos os anos analisados. Dos 23 

ninhos perdidos nesta estação reprodutiva 14 foram removidos e apenas nove 

caíram naturalmente. Ressalta-se que dos ninhos removidos apenas quatro 

ofereciam risco de cair e causar acidente. A remoção de ninhos viáveis para 

utilização ou que ainda estão em uso pelas A. ararauna causa um impacto 

negativo para estes casais que precisarão encontrar outra cavidade disponível e 

ideal para se reproduzirem, aumentando a disputa interespecífica e 

intraespecífica e reduzindo o sucesso reprodutivo da espécie.  

Recentemente foi criada a Lei Municipal n. 6.075, sancionada em 28 de 

agosto de 2018 que proíbe o corte, a derrubada ou remoção de árvores, onde 

estão localizados ninhos de arara-canindé (A. ararauna) (DIOGRANDE, 2018). 

Quando houver necessidade de remover um ninho, o interessado deverá entrar 

com pedido de autorização junto ao órgão competente (SEMADUR - Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbano). Apesar de existir esta lei e os 

moradores receberem orientação de se tratar de crime ambiental a remoção de 

ninho sem autorização do órgão competente, e principalmente da importância de 

manter uma palmeira ninho para as espécies que nidificam em cavidades, a 

prática é recorrente.  

 A vegetação presente na via pública gera conforto térmico, melhora a 

qualidade de vida da população humana e está diretamente relacionada com a 

diversidade da fauna, sobretudo das aves (ANGEOLETTO et al., 2015; 

RAMALDES, 2015; OLIVEIRA e FERREIRA, 2017; PENA et al., 2017; 

PINHEIRO e SOUZA, 2017). Portanto, a conservação da vegetação é 

fundamental para o bem-estar humano e da fauna presente no ambiente urbano. 

Dos ninhos que caíram naturalmente apenas dois estavam com filhotes. 

Os filhotes de um ninho foram manejados para um ninho artificial, os quais 

sobreviveram e voaram. Já o filhote do terceiro ninho foi manejado para outro 

ninho que tinha filhote com idade semelhante, porém não sobreviveu. 

A taxa de incremento variou de 300% em 2011 a 37,1% em 2013. 

Observa-se que ao longo dos anos, o número de ninhos incrementados foi maior 

do que o número de ninhos perdidos (Figura 4). Por isso, a disponibilidade de 
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ninhos não diminuiu neste período. Os casais dos ninhos que foram perdidos 

provavelmente encontraram outra palmeira para nidificar (Figura 4).  

No entanto, 2017 o incremento líquido foi pequeno devido à alta perda de 

ninhos. 

 

 

Figura 4. Número de ninhos perdidos e incrementados de A. ararauna e o 

incremento líquido na área urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entre 

2011 e 2017. 

 

 Para muitas espécies de Psitacídeos que utilizam cavidades arbóreas 

para se reproduzir, a oferta de ninhos é um fator crítico (GUEDES e ALMEIDA, 

1993; COLLAR, 1997; BIANCHI e MACÊDO, 1998; GUEDES, 2004, 

BRIGHTSMITH e BRAVO, 2006; GUEDES e DONATELLI, 2009).  

 A taxa total de perda de ninhos observada neste estudo (31,5%) foi menor 

do que a observada para Anodorhynchus hyacinthinus durante dez estações 

reprodutivas, no Pantanal (49%) (GUEDES e DONATELLI, 2009). A elevada taxa 

de perdas de ninhos de arara-azul foi atribuída pela autora principalmente pelas 

intempéries e modificação, fragmentação e perda de habitat. A perda de ninhos 

afeta diretamente na reprodução araras-azuis no Pantanal, pois aumenta a 

competição entre casais da mesma espécie e com outras aves que também se 

reproduzem em cavidades arbóreas, reduzindo o número de casais nidificando 

em uma dada estação e consequentemente o seu sucesso reprodutivo 

(GUEDES e ALMEIDA, 1993; GUEDES, 2004; GUEDES e DONATELLI, 2009). 

 O impacto desta perda de ninhos para a população de arara-canindé em 

Campo Grande pode ser considerável se levarmos em conta que um ninho 

quando é perdido equivale a perda de dois ou três filhotes que não nascerão e 
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não serão acrescentados à população. Além disso, o casal de A. ararauna, que 

é fiel ao sítio reprodutivo, teve que buscar outro local ideal para nidificação. 

 Além da perda de ninhos outros fatores podem influenciar na 

disponibilidade de ninhos para A. ararauna. Segundo BIANCHI e MACÊDO 

(1998) no Parque Nacional das Emas, a baixa taxa de mortalidade de palmeiras 

vivas é um dos fatores que afetam a disponibilidade de cavidades para 

nidificação da espécie naquela região. Em Campo Grande, a disponibilidade de 

ninhos é maior porque os moradores têm cortado a copa das palmeiras vivas 

(principalmente a palmeira-imperial) para propiciar ninhos, além de facilitar o 

manejo realizado pela população humana, pois existe a necessidade de 

sistemas de proteção e as folhas da palmeira ao cair disparam a cerca elétrica, 

provocando alarmes falso, estragando equipamentos e gerando alto custo de 

manutenção. 

 O fato dos moradores cortarem a copa das palmeiras-imperiais (Figura 5) 

influencia inclusive na disponibilidade de cavidades nesta espécie de palmeira e 

pode explicar a alta taxa de uso pelas A. ararauna para nidificação (Figura 3). Já 

as demais espécies de palmeira utilizadas como ninho pelas A. ararauna, se 

originaram após a morte natural da palmeira (Figura 5). Este processo de morte 

natural é lento e pode estar relacionado com a menor disponibilidade de 

cavidades em palmeiras como babaçu, buriti, rabo-de-peixe e bocaiuva e, 

consequentemente menor utilização pelas A. ararauna para nidificação.  

 

  

Figura 5. Causa da morte de palmeiras cadastradas e utilizadas como ninhos 

pelas A. ararauna em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fonte: Elaborado 

pelo autor. 
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Após o corte da copa, a palmeira morre e se torna disponível para a A. 

ararauna construir o ninho e se reproduzir. Porém, a taxa de decomposição das 

palmeiras mortas também é alta, o que acelera a perda dos ninhos (BIANCHI e 

MACÊDO, 1998). Segundo BRIGHTSMITH e BRAVO (2006) a vida útil de uma 

palmeira morta varia de quatro a sete anos. Entretanto, como visto, o tempo de 

uso da palmeira como ninho após a sua morte é bem reduzida e a longo prazo 

a elevada taxa de mortalidade de palmeiras vivas deve atingir um limite. Nessa 

situação, a taxa de reposição de plantas adultas com diâmetro adequado para 

comportar um ninho não será equivalente ao número de perdas, podendo afetar 

a nível populacional dessa espécie. 

BRIGHTSMITH e BRAVO (2006) avaliaram a eficácia do manejo de 

palmeiras buriti (Mauritia flexuosa) para aumentar o sucesso reprodutivo da A 

ararauna no Peru. Os autores constataram que se cinco palmeiras forem 

cortadas a cada estação reprodutiva, esse manejo resultaria em um suporte de 

20 palmeiras mortas e estariam disponíveis como ninhos para seis ou mais pares 

reprodutivos de A. ararauna por ano. Porém, esse manejo é planejado para longo 

prazo, com gestão de rotação em 100 anos. 

As palmeiras, sobretudo a palmeira-imperial, são importantes para outras 

espécies de psitacídeos presente no ambiente urbano que utilizam essas 

árvores presentes nas residências e em outros locais para pernoite, alimentação 

e reprodução. Esse resultado também foi relatado por OLIVEIRA e FERREIRA 

(2017).  

Em Campo Grande a nidificação da A. ararauna em palmeiras-imperiais 

está associada ao emprego desta espécie no paisagismo da cidade e ao corte 

da copa de palmeiras adultas que propicia a construção do ninho pelas araras, 

ou seja, a alta disponibilidade de ocos nesta espécie de palmeira. Outro fator é 

a característica biométrica das palmeiras-imperiais que possuem diâmetro da 

base do ninho superior as demais espécies de palmeira utilizada para 

reprodução, resultando inclusive em maior sucesso de juvenis (Artigo I). Esse 

fator indica que apesar do manejo humano aumentar a disponibilidade de 

cavidades para a reprodução da A. ararauna, esta espécie parece ter preferência 

em se reproduzir nas palmeiras-imperiais, provavelmente por serem ninhos 

grandes e que resulta em maior sucesso de reprodução. 
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Os psitacídeos em geral, necessitam de cavidades/ocos para se 

reproduzirem. Normalmente se reproduzem em cavidades arbóreas, as quais 

possuem características que influenciam no sucesso reprodutivo, como a altura 

do ninho e o diâmetro da abertura principal (RENTON et al., 2015). De acordo 

com RENTON et al. (2015), algumas espécies de psitacídeos possuem 

plasticidade em relação as espécies arbóreas que utilizam para nidificar e que 

pode estar relacionada com a disponibilidade de cavidades nestas árvores. Esta 

relação tem sido discutida em outros estudos (MONTERRUBIO-RICO et al., 

2009; DE LA PARRA-MARTÍNEZ et al., 2015). No entanto, a escolha de uma 

determinada espécie arbórea para nidificar, seja pelas características que 

potencialize o sucesso reprodutivo ou pela disponibilidade de cavidades, vai 

depender dos requisitos específicos de cada espécie de psitacídeo 

(MONTERRUBIO-RICO et al., 2009; DE LA PARRA-MARTÍNEZ et al., 2015; 

RENTON et al., 2015). 

Apesar do incremento de ninhos ser maior do que o número de perdas 

dos ninhos, é necessário considerar os fatores que ocasionam na perda e 

disponibilidade deste recurso para A. ararauna em Campo Grande. Portanto, é 

necessário conservar as palmeiras mortas que sejam viáveis e incentivar o 

plantio de novas palmeiras. Mas que esse incentivo seja feito sob orientação, 

informando o tipo e local adequado, dando prioridade as espécies nativas do 

Cerrado (bocaiuva, buriti e babaçu), bioma de domínio da capital.  

 

Conclusões 

- Ara ararauna se reproduz em troncos de palmeiras mortas. Na área urbana de 

Campo Grande utilizam cinco espécies, mas por ser amplamente empregada na 

arborização, a palmeira-imperial é a mais comum. Consequentemente, os ninhos 

estão localizados principalmente em quintais de residências, calçadas de 

passeio público e em imóveis comerciais.  

- A durabilidade média dos ninhos foi de quatro anos e a perda anual variou de 

um a 23 ninhos. E em sete anos houve a perda total de 46 dos ninhos 

cadastrados (n=146), a maioria foram removidos pelos moradores. 

- O fato de 2017 ter sido o ano com maior número de perdas foi devido ao 

aumento no número de remoções. Isso evidencia a necessidade de intensificar 
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as orientações aos moradores sobre a importância de conservar estes ninhos no 

ambiente urbano. 

- Com a criação da Lei Municipal nº6.075 que proíbe o corte e remoção de ninhos 

de arara-canindé, espera-se reduzir as perdas de ninhos naturais da espécie e 

contribuir para a sua conservação na área urbana de Campo Grande.  

- Assim é necessário conservar as palmeiras mortas que são viáveis para a 

reprodução das araras e continuar a trabalhar com políticas públicas orientando 

e incentivando o plantio de palmeiras e espécies frutíferas em áreas públicas 

como parque e reservas, bem como em recuperação de áreas degradas.  

- Portanto são necessários novos estudos sobre a disponibilidade de palmeiras 

e cavidades para nortear futuras ações. E acompanhar as variações e 

disponibilidades deste recurso no ambiente urbano são dos fatores fundamentais 

para conservar a espécie na cidade de Campo Grande. 
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7. Conclusão Geral 

 A Ara ararauna pode ser vista facilmente durante todo ano e em qualquer 

horário do dia. Pessoas visitam a cidade para a observar a espécie e sua 

interação com o ambiente urbano. A visibilidade da espécie para a cidade é tão 

positiva, que em 2015 com a articulação de instituições ela foi eleita pela 

população da cidade, como a ave símbolo de Campo Grande.    

 Em Campo Grande as grandes araras fazem parte do cotidiano da cidade. 

Além da A. ararauna, a Ara chloropterus migra para a cidade em janeiro e 

permanece até junho e as araras híbridas (resultado do cruzamento entre as 

duas espécies) demonstram a possibilidade da convivência entre o meio urbano 

e exemplares da fauna.  

 As araras são aves que conseguem se ajustar rapidamente a novos 

ambientes e vieram para a área urbana em função da degradação que houve no 

entorno da cidade, conseguiram colonizar este ambiente facilmente, fato 

comprovado pelo número crescente de ninhos ativos observados até 2017. 

Podemos dizer que Campo Grande está sendo um centro de reprodução da A. 

ararauna, e, em sete anos já foram observados um total de 348 juvenis voando 

com sucesso. 

 O fato delas estarem conseguido ser reproduzir com sucesso na cidade 

pode estar associado a baixa predação, grande oferta de alimento e por 

enquanto a oferta de sítios reprodutivos. No entanto existe uma série de fatores 

que influenciam no sucesso reprodutivo da espécie como a pluviosidade, 

temperatura, localização dos ninhos, características e espécie da palmeira 

utilizada para nidificação e os ruídos sonoros provenientes de veículos e demais 

ruídos presentes na área urbana. Além disso, a sobrevivência das grandes 

araras é afetada pela eletrocussão, o atropelamento, o ataque por cães, a linha 

de pipa com material cortante e a colisão com edificações. A perda de ninhos 

(principalmente por remoção) tem se mostrado acelerada e isso é preocupante, 

principalmente pelo fato de serem removidos pelos moradores. Mesmo assim, a 

durabilidade de um ninho tem se mostrado baixa, em média são quatro anos 

disponíveis para reprodução. Todos estes fatores influenciam o sucesso 

reprodutivo da A. ararauna em Campo Grande.   

 Foi observado que até 2017 a população da A. ararauna foi crescente, 

mas observa-se que está havendo na cidade um rearranjo das áreas verdes, 
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com alta perda de árvores frutíferas especialmente as nativas e as palmeiras 

sadias e mortas. Porém, as palmeiras mortas têm uma durabilidade curta. E se 

não houver um planejamento e incentivo por parte do Poder Público do plantio 

de árvores frutíferas e palmeiras, com preferências as nativas em áreas públicas 

como Parques e Praças, é provável que quando chegar ao limite de uso do 

habitat, a população de A. ararauna reduza drasticamente e talvez deixe de ser 

conhecida como a capital as araras. 

 Portanto, a conservação dessas espécies no ambiente urbano está 

associada com evitar os acidentes que causam a morte das aves, incentivar o 

plantio de palmeiras, reduzir a remoção de ninhos viáveis para nidificação, 

envolver o Poder Público par fomentar políticas públicas e a educação dos 

moradores. Estas ações devem ser fomentadas no sentido de evitar os 

acidentes, proporcionar sítios reprodutivos e alimento para que estas aves 

sobrevivam neste ambiente antrópico. E considerando que este ambiente é 

coabitado por outras espécies da fauna e que também são afetadas por estes 

fatores, as ações empregadas também beneficiarão e conservarão estas 

espécies no ambiente urbano. 

 Continuar os estudos sobre as relações ecológicas entre as espécies, 

elaborar um plano de manejo para palmeiras e espécies frutíferas e analisar o 

uso da paisagem pelas espécies são algumas sugestões que contribuirão para 

a conservação da biodiversidade em Campo Grande. 

  


