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ABSTRACT. Corn consumption by Lear´s Macaw, Anodorhynchus leari (Bonaparte, 1856) (Aves: Psittacidae) in
its area of occurrence, in the Sertão da Bahia. When exposed to low availability of licuri palm tree (Syagrus coronata)
coconuts, its main alimentary source, the Lear’s macaw, Anodorhynchus leari, consumes alternative sources of food, of which
corn (Zea mays) stands out. This study had the objective of assessing the damage caused by A. leari to corn plantations,
aiming to describe the birds’ pattern of attack. In 2004 and 2005, assessments in the area of occurrence of the species
were performed, to analyze the level of damage caused on corn crops, the presence of tall trees, the methods used for
keeping birds away, among other factors. In 2004, the damage varied from 1.5 to 92%, while in 2005 they varied from
33 to 73%. Overall, the attack was more intense in areas containing tall trees in its interior or surroundings. Such tall
trees are used as feeding sites after the macaws collect the corn spike. The methods used to fend off macaws, such as
colorful bags spread throughout the plantations and scarecrows, had some initial effect, but the birds got used to them
shortly after, ignoring the artifacts. The production of noise by people in the plantation demonstrated better effects. The
low production of the licuri palm trees and the population growth of the species have caused the Lear’s macaw to attack
corn plantations in search of food.
KEY WORDS. feeding behavior, corn plantation.
RESUMO. Predação de milho por arara-azul-de-Lear, Anodorhynchus leari (Bonaparte, 1856) (Aves: Psittacidae) em sua
área de ocorrência no Sertão da Bahia. Quando da baixa disponibilidade de cocos da palmeira licuri (Syagrus coronata),
principal fonte alimentar da arara-azul-de-Lear, Anodorhynchus leari, fontes alternativas são consumidas, dentre estas merece
destaque o consumo de milho (Zea mays). O presente trabalho teve o objetivo de levantar os danos causados por arara-azulde-Lear em plantio de milho, procurando-se descrever o padrão de ataque das aves. Foram feitas avaliações em plantios
de milho na área de ocorrência da espécie nos anos de 2004 e 2005, verificando-se a intensidade dos danos causados nas
plantações, presença de árvores altas, métodos de espanto utilizados, entre outros fatores. Em 2004, os danos variaram
de 1,5 a 92% nas plantações verificadas. Já em 2005, estes variaram de 33 a 73%. De maneira geral, o ataque foi mais
intenso em áreas que apresentaram árvores altas no seu interior ou nas redondezas. São nestas arvores onde as araras se
alimentam após retirar a espiga. Os métodos de espanto como sacos coloridos espalhados pelas plantações e espantalhos
apresentam algum efeito no inicio, mas logo as aves se acostumam passando a ignorar os espantos. A presença de pessoas
emitindo sons pela plantação tem demonstrado os melhores efeitos. Devido à baixa produção dos licurizeiros, adicionado
a um evidente crescimento populacional da espécie, tem feito com que araras-azuis-de-Lear ataquem plantios de milho em
busca de alimento.
PALAVRAS-CHAVE. Comportamento alimentar, psitacídeos, milharais.

INTRODUÇÃO
A
arara-azul-de-Lear Anodorhynchus leari
(Bonaparte, 1856) é endêmica do sertão da Bahia, ocorrendo
nos municípios de Campo Formoso, Canudos, Euclides da
Cunha, Jeremoabo, Paulo Afonso, Sento Sé e Uauá (IBAMA
2006). É atualmente considerada espécie criticamente em perigo
(MMA 2003) e criticamente ameaçada de extinção (IUCN
2004). Também encontra-se inserida no Anexo I da Convenção
Internacional sobre o Comércio de Espécies da Flora e Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), por sofrer pressão
do tráfico internacional. Em censos populacionais realizados

entre 2001 e 2003 nos dois principais dormitórios conhecidos,
foi registrado como maior valor médio das contagens realizadas
um total de 435 ( + 55,88) araras (Menezes et al. 2006).
A oferta de recursos alimentares, especialmente cocos
de licuri (Syagrus coronata (Martius) Beccari), pode ser um
fator limitante para o crescimento da população atual de A. leari,
a menos que os grupos passem a ocupar outros dormitórios e
outras áreas afastadas (Brandt & Machado 1990). Fator que
além de colocar as araras mais expostas à ação de traficantes,
dificulta as estratégias de manejo da espécie.
O licuri é nativo dos estados de Pernambuco e da
Bahia, tendo o rio Jequitinhonha como limite meridional de
sua distribuição. Esta palmeira produz frutos durante todo o
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ano, havendo um pico de floração após a ocorrência de chuvas,
sendo este mais ou menos definido em cada uma das regiões
de sua área de ocorrência (Sick et al. 1987). Na região em que
A. leari busca seu maior sustento, a maior disponibilidade de
cocos de licuris ocorre nos meses de fevereiro a abril (Sick et
al. 1987). O coco do licuri é bastante calórico, apresentando alto
teor de proteína e lipídio principalmente na amêndoa (Crepaldi
et al. 2001).
Quando há baixa disponibilidade de cocos de licuri,
fontes alternativas têm sido relatadas como utilizadas pela
arara. São apontados como fontes alimentares esporádicas da
arara-azul-de-Lear, o pinhão (Jatropha pohliana Müll. Arg.,
1864), a flor do sisal (Agave sp.) e o milho (Zea mays L.,
1753), enquanto verde (Brandt & Machado 1990).� Sick et al.
(1987) registraram também o consumo de baraúna (Schinopsis
brasiliensis Engl.), umbu (Spondias tuberosa Arruda, 1816) e
mucunã (Dioclea sp.).
Dentre estas merece destaque o consumo de milho
verde cultivado ainda no campo, pela repercussão negativa junto
aos produtores rurais, que podem utilizar métodos agressivos
contra as araras, devido aos danos causados nas lavouras.
Existem casos de araras que morreram decorrentes de tiros
por agricultores ou que tiveram parte de seu corpo amputado,
não apresentando assim condições de sobrevivência em vida
livre, sendo encaminhadas para instituições que integram o
Programa de Cativeiro da espécie. Outro fator preocupante é
a possibilidade de ligação de agricultores com traficantes de
animais silvestres, capturando araras nos milharais, em virtude
de sua alta cotação no comércio internacional.
O presente trabalho teve o objetivo de levantar os danos
causados por arara-azul-de-Lear em plantios de milho na região
de ocorrência da espécie, procurando-se descrever os métodos
de espanto utilizados pelo agricultores e as características das
plantações preferencialmente atacadas.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudos
Os estudos ocorreram nos municípios de Jeremoabo,
Canudos, Euclides da Cunha, Uauá, Sento Sé e Campo Formoso.
A região encontra-se no domínio morfoclimático das caatingas
(Ab’Saber 1977) em uma chapada com altitudes de 380 a 800
metros (Yamashita 1987),
O regime de chuvas na região caracteriza-se por
torrencialidade e irregularidade, com amplitudes anuais entre
400 e 600 mm, concentradas no período mais frio do ano. As
temperaturas variam entre 15 e 45ºC (Yamashita 1987).
Os municípios Euclides da Cunha, Canudos,
Jeremoabo, e Uauá se incluem na região conhecida como “Raso
da Catarina”, situada na porção mais seca do território baiano.
O relevo na área é plano, em forma de tabuleiro, marcadamente
cortado por vales secos.
A vegetação em toda a área estudada é de Caatinga
sobre areia, com vegetação predominantemente arbustiva densa
entrelaçada com áreas de Caatinga arbórea e afloramentos
rochosos.

Ornithologia 2 (1):41-46, julho 2007

METODOLOGIA
Os estudos ocorreram entre os meses de maio e agosto
dos anos de 2004 e 2005. Foram percorridos os povoados
localizados na área de ocorrência da espécie, procurando-se
levantar os plantios de que se teve relatos de predação por araraazul-de-Lear.
Através de visita aos plantios de milho e conversa com
os produtores procurou-se levantar as seguintes informações:
vestígios de predação, como pé de milho quebrado, resto de
espigas espalhadas, palha de milho pendurada nas árvores;
presença de licurizeiros e outras árvores no interior e redondeza
das plantações; métodos de espanto utilizado, verificando-se a
eficácia dos mesmos.
Quando havia presença de araras durante a observação
dos milharais, o número de indivíduos era anotado, procurandose descrever o comportamento apresentado pelos mesmos ao se
alimentarem.
Como forma de estimar os prejuízos causados pelas
araras, foi realizado um quadrante de 10m X 10m, com o
auxílio de trenas, dentro do qual foram quantificados as plantas
atacadas em relação às plantas não atacadas, obtendo-se, assim,
uma estimativa do percentual de danos.
Com o auxílio da Empresa Baiana de Desenvolvimento
Agropecuário (EBDA), foi realizado um levantamento da média
de produção da região com base em dados de anos anteriores.
Utilizando-se de GPS (Garmin III plus), os pontos
foram marcados e plotados em mapas utilizando-se dos
programas de geo-referenciamento GPS Track Macker-PRO e
ArcGIS 9. Desta maneira pôde-se levantar as distancias entre os
dormitórios das araras e os ataques às plantações de milho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliações realizadas em 2004
Em 2004, foram verificados ataques a plantações de
milho em nove propriedades, distribuídas pelos municípios
de Jeremoabo, Canudos e Euclides da Cunha. Nos demais
municípios da área de ocorrência da espécie não foram
verificados ataques a milharais por arara-azul-de-Lear. Os
ataques ocorreram desde propriedades localizadas a apenas 7
km do dormitório da Serra Branca, município de Jeremoabo, até
uma distancia de 55 km da Toca Velha (Figura 1), área utilizada
pela espécie como dormitório no município de Canudos.
Os ataques na região de Canudos e Euclides da Cunha
ocorreram principalmente no mês de junho. Já no município de
Jeremoabo, estes ocorreram nos meses de julho e agosto.
As plantações avaliadas tiveram um tamanho médio
de 4,19 hectares e apresentaram dano médio de 37,1%, sendo
que os danos variaram de 1,5% a 92%. Considerando que,
segundo a EBDA, a região produz em média 12 sacos de 60 kg/
ha, a produção média esperada era de 50,28 sacos por plantio. A
produção média ficou em 31,62 sacos por plantio, representado
assim um prejuízo médio de 18,66 sacos de milho por plantio
atacado. A maioria das propriedades apresentou perda de
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produção também por falta de chuvas e não apenas pelo ataque
das araras.
Foi possível observar bandos de até 45 araras-azuisde-Lear forrageando ao mesmo tempo em um plantio.

Avaliações realizadas em 2005
Foram verificados ataques por A. leari a 17 plantios
de milho no ano de 2005. Os ataques se concentraram nos
povoados do Rasinho, município de Canudos, que dista cerca de
20 km da Toca Velha, e Água Branca, município de Jeremoabo,
distando cerca de 16 km do dormitório da Serra Branca (Figura
1). Nas demais áreas de ocorrência da espécie, não houve relato
de ataque a milharais por A. leari.
Foi observado no ano de 2005 que os ataques
ocorreram primeiro no município de Canudos nos meses de
junho e julho, e mais tarde na região de Jeremoabo, período de
agosto e setembro. Em 2004 foi feita a mesma observação.
O povoado do Rasinho está envolvido por uma
grande área de concentração de licurizeiros e árvores altas
utilizadas pelas “sentinelas” durante a alimentação do bando. A
baixa produtividade nesta área, no ano de 2004, devido à falta
de chuva, pode ter forçado as araras a atacarem plantações mais
distantes, chegando ao município de Euclides da Cunha, onde
não foi relatado ataque em 2005.
Segundo relatos dos agricultores, a região de Água
Branca, município de Jeremoabo, já apresentou alta densidade
de licurizeiros, representando importante local de alimentação
das araras. Contudo, a preparação da terra para plantações fez
com que a grande maioria dos licurizeiros fosse cortada ou
queimada, dando lugar a culturas, dentre as quais, o milho é a
principal.
Comparando com o que foi observado em 2004,
tivemos áreas que apresentaram novo ataque em 2005, áreas
onde não houve relato de ataque e área onde os agricultores
não plantaram devido às perdas do ano anterior, sendo que estas
ocorreram principalmente pela falta de chuva.
As plantações atacadas em 2005 apresentaram um
tamanho médio de 2,55 hectares e um dano que variou de 33
a 73%, com média de 53%. As plantações apresentariam uma
produtividade média de 30,6 sacos de 60 kg de milho, se não
houvesse ataque pelas araras. Com a incidência dos ataques
a produção média estimada foi de 14,38 sacos por plantação,
apresentando assim um prejuízo médio de 16,28 sacos de milho
por plantio.
Neste ano foi possível observar bandos de até 89
araras forrageando ao mesmo tempo numa mesma plantação de
milho.
Os resultados das observações nos dois anos do estudo
estão sumarizados na Tabela I.
Em plantios situados em áreas próximas a licurizeiros
frutificando, foi possível perceber que as araras forrageavam
nestas palmeiras sem atacar o milho, ou atacando este muito
esporadicamente. Albornoz & Fernandez-Badillo (1994), por
outro lado, ao estudar o comportamento alimentar de Aratinga
pertinax, observou uma maior freqüência de indivíduos sobre
cultivos agrícolas que sobre outras plantas.
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Apesar de serem relativamente próximos, os plantios
apresentaram intensidades diferentes de ataques. Observouse que as plantações que apresentavam mais árvores altas,
mesmo secas ou com licurizeiros no seu interior ou redondeza,
tiveram as maiores incidências de ataque. Yamashita (1987), ao
descrever o comportamento de forrageamento em áreas de licuri,
expõe a utilização de árvores altas pelos indivíduos que ficam
como sentinela durante a alimentação do grupo. Este padrão
de comportamento foi igualmente observado na alimentação
das araras nos milharais, onde, além das árvores mais altas,
os próprios licurizeiros serviram como árvores pousios das
“sentinelas”.
Dentre as espécies de árvores mais comumente
utilizadas como local de pouso para as araras se alimentarem
do milho ou mesmo como local das sentinelas, estão a baraúna
(Schinopsis brasiliensis), aroeira (Myracroduon urundeuva),
umbu (S. tuberosa) e a caraibeira (Tabebuia caraiba), além do
próprio licurizeiro (S. coronata). Um fato comum observado foi
a presença de palhas de milho presas nos galhos ou espalhadas
pelo chão abaixo destas árvores (Figura 2). As araras utilizam
estas pelo fato do pé de milho não suportar seu peso, bem como
não proporcionar a segurança adequada. Foi possível também
observar indivíduos se alimentando de milho no chão. Sempre
que isso ocorreu havia “sentinelas” no alto das árvores, as quais
emitiam vocalização de alarme ao primeiro sinal de perigo.
Grande parte do grão é consumida quando o milho
ainda está verde. Contudo, à medida que o grão vai endurecendo,
apenas a parte branca da semente que corresponde ao embrião,
é ingerida, sendo abandonado todo o restante. Resultados
semelhantes foram observados por Albornoz & FernandezBadillo (1994) ao descrever a predação por Aratinga pertinax
a cultivos de milho na Venezuela.
Os métodos de espanto mais comumente utilizados
pelos agricultores foram: o uso de sacos plásticos coloridos
amarrados a pedaços de madeira espalhados pelas plantações,
instalação de espantalhos, queima de fogos de artifício e
barulhos causados pelos proprietários e/ou seus familiares no
meio das plantações.
Estes métodos surtiram algum efeito no início, mas
logo as araras se habituaram e os mesmos não apresentaram
mais resultado. Com isso, o método que apresentou maior
eficiência foi a presença de pessoas afugentando as araras de
suas plantações, emitindo sons e movimentos bruscos, atividade
que demandou muito tempo e esforço por parte dos produtores e/
ou de seus familiares. Como este método nem sempre mostrouse viável, alguns agricultores simplesmente abandonaram os
plantios em virtude dos ataques pelas araras. Habituação de
psitacídeos a métodos de espantos também foi verificada por
Albornoz & Fernandez-Badillo (1994). Estes constataram que
o envolvimento da espiga com papel foi o método mais eficiente
contra predação por A. pertinax. Este método não foi observado
como proteção das espigas a predação por A. leari.
Outros Psitacídeos têm sido comumente observados
alimentando-se em plantações e pomares, como a caturrita
(Myiopsitta monachus), as tirivas (Pyrrhura frontalis),
maritacas (Pionus maximiliani), e até mesmo outras araras (Ara
e Anodorhynchus) (Galetti 1993).
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Figura 1. Área de distribuição da espécie e locais de incidência de predação em milho por arara-azul-de-Lear nos anos de 2004 e
2005.
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Figura 2. Palhas de milho espalhadas pelo chão abaixo de uma baraúna - vestígios de predação por A. leari.

Tabela I. Parâmetros levantados nos ataques por arara-azul-de-Lear a plantios de milho nos anos de 2004 e 2005.

* Segundo a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) a região produz em média 12 sacos de milho por hectare.
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