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Os municípios de Sento Sé, Campo Formoso e Uauá, figuram como
região de ocorrência histórica da Arara-azul-de-Lear, Anodorhynchus leari.
Com o intuito de verificar a situação atual da população de A. leari, foi
realizada no período de 22 de agosto a 01 de setembro de 2005, uma
expedição para verificação da existência de possíveis locais de descanso,
alimentação e/ou reprodução de Araras-azuis-de-Lear nestas localidades.
Foram constatados que os paredões da região de Uauá correspondente à
Serra da Borracha e Serra do Jerônimo, apesar de serem de arenito, apresentam-se muito expostos, não constituindo a estrutura de sacos, normalmente preferida por estas aves. Nos municípios de Sento Sé e Campo Formoso, foram observados 02 exemplares desta espécie se alimentando em um
roçado com abundância de pés de licuri (Syagrus coronata), as quais, provavelmente, utilizam-se das formações de paredões que constituem reentrâncias
comumente utilizadas por esta espécie. Este baixo registro possivelmente
deve-se a ação do tráfico. A Arara-azul-de-Lear é muito visada por aqueles
que capturam estas aves para abastecer o comercio ilegal de animais silvestres. A continuidade de buscas e identificações da área de dormitório destes remanescentes da população que, possivelmente difere daquela encontrada em Canudos e Jeremoabo, deve ser continuada até que sejam cobertas todas as reentrâncias presentes na área, além disso, faz-se necessárias
ações de vigilância mais constante nesta área.
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