
Ornithologia 6(1):22-35, dezembro 2013

Ocorrências da Arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus) no Estado 
do Tocantins: distribuição, implicações biogeográficas e conservação

INTRODUÇÃO

Considerada a maior espécie de psitacídeo do 
mundo, alcançando 1m de comprimento, a arara-azul-grande, 
Anodorhynchus hyacinthinus (Latham 1790), possui bico grande 
e forte e plumagem azul-cobalto, que em maiores distâncias, se 
confunde a uma coloração escura (ou preta) (SiCK 1997). De 
fácil detecção em campo, habita desde ambientes florestais até 

regiões com formações savânicas no Brasil, Bolívia e Paraguai 
(Munn et al. 1987, SiCK 1997, GueDes et al. 2008). 

Possui dieta altamente especializada, composta 
principalmente por cocos de palmeiras nativas, como piaçava 
(Attalea sp e Leopoldinia sp), tucum (Astrocaryum sp), 
macaúba (Acrocomia aculeata), buriti (Mauritia flexuosa) e 
acuri (Scheelea phalerata) (Munn et al. 1987, SiCK 1997, Antas 
2004, GueDes 2004), sendo consumidos frutos de no máximo 
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proposta de criação de um grande complexo de UC’s de Proteção Integral na porção leste do estado poderá aumentar 
significativamente o grau de proteção da espécie no Tocantins e da população dos Gerais e de um grande número de espé-
cies do Cerrado.
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duas ou três espécies de palmeira por região de ocorrência. O 
consumo de outras espécies vegetais pode ocorrer assim como a 
utilização de barreiros para ingestão complementar de minerais, 
contudo em frequência bem reduzida (GueDes et al. 2008). Além 
disso, é relatada uma especialização regional da espécie quanto 
à escolha dos locais de nidificação entre ocos de árvores (como 
do manduvi, Sterculia apelata; do buriti, Mauritia flexuosa; do 
axixá, Sterculia pruriens e da castanha-do-Pará, Bertholletia 
excelsa) ou cavidades em paredões (Munn et al. 1987, Jonhson 
et al. 1997; Pinho e NogueiRa 2003; GueDes 2004). 

Atualmente A. hyacinthinus encontra-se ameaçada 
de extinção (MaChaDo et al. 2005; BiRD LiFe 2012, IUCN 
2012), principalmente devido à perda de habitats e à captura 
de indivíduos da natureza que são ilegalmente comercializados 
(Munn et al. 1987, DeL HoYo et al. 1997, SiCK 1997, MaChaDo 
et al. 2005, GueDes et al. 2008). Em 1982, cerca de 1.000 
indivíduos da espécie saíram ilegalmente do Brasil (SiCK 1997), 
e ao longo da década 1980, talvez 10.000 indivíduos tenham 
sido retirados da natureza (DeL hoYo et al. 1997). Embora se 
acredite que o comércio ilegal da espécie tenha se reduzido 
atualmente comparado a década de 1980, a apreensão da espécie 
no Brasil em ações do IBAMA e polícias ambientais (Bastos et 
al. 2008, Pagano et al. 2009) assim como sua comercialização 
em feiras de animais domésticos na Bolívia (HeRReRa & 
HennesseY 2007), ainda são, infelizmente, práticas presentes 
neste início de século XXI.

A população de A. hyacinthinus estimada no Brasil, 
em 6.500 indivíduos é encontrada em três diferentes regiões: 
Pantanal, com cerca de 5.000 indivíduos; “Gerais”, região 
localizada no Brasil Central (estados de Tocantins, Piauí, 
Maranhão e Bahia), com 1.000 indivíduos; e Amazônica, 
com 500 indivíduos, entre os estados do Pará e Amazonas 
(GueDes 2004, GueDes et al. 2008). Embora se apresentem 
atualmente distribuídas em populações disjuntas, acredita-se 
que, possivelmente, essas três populações estariam interligadas 
(GueDes et al. 2008), porém evidências demonstrando essas 
conexões ainda não estão consolidadas (GueDes 2004, FaRia et 
al. 2008, PResti et al. 2009).

À exceção do Pantanal, onde trabalhos de conservação 
e biologia básica de A. hyacinthinus vêm sendo realizados a 
mais de 15 anos (GueDes 2004), estudos sobre as populações 
do Brasil Central e Amazônia praticamente inexistem, salvo 
apenas registros de ocorrência atrelados aos poucos estudos 
de inventariamento publicados nestas regiões (Munn et al. 
1987, Santos 2001, BRaz et al. 2003, PaCheCo & OLMos 2005, 
PaCheCo & oLMos 2006, LoPes & BRaz 2007, PaCheCo et al. 
2007, FavaRo & FLoRes 2009, PResti et al. 2009). A propósito, 
a descoberta da espécie no estado do Amazonas somente foi 
verificada recentemente (BaRReiRos & GoMes 2010).

Deste modo, com intuito de preencher parte desta 
lacuna de conhecimento sobre a espécie, apresentamos uma 
compilação de registros de A. hyacinthinus para o estado do 
Tocantins. Além da possibilidade de melhor compreender a 
distribuição geográfica e aspectos biogeográficos da espécie no 
Tocantins e na região dos “Gerais”, também foi objetivo deste 
estudo analisar o nível de proteção da espécie e seu risco de 
ameaça em território tocantinense.

MÉTODOS 

O Estado do Tocantins, com uma área de 277.620 
Km², representa 5,4% do território da Amazônia Legal 

(SEPLAN 2008). Contudo, 90% de seu território é formado 
pelo bioma Cerrado e o restante pertencem ao bioma Amazônia 
(FUNCATE 2007, SEPLAN 2008). A temperatura média 
anual varia entre 25ºC e 29ºC, com máximas atingindo 40ºC 
e mínimas de 14ºC. A pluviosidade média anual varia de 
1.300mm na região sudeste, a 2.100mm para a região centro-
oeste e a umidade tende a uma gradativa diminuição entre o 
eixo noroeste-sudeste do Estado (SEPLAN 2008). O Tocantins 
é banhado pelas bacias hidrográficas do rio Tocantins (62,3% 
do território) e do rio Araguaia (37,7% do território) (SEPLAN 
2008), duas das principais bacias hidrográficas do Brasil.

O Tocantins conta com 26 Unidades de Conservação 
(UC) entre jurisdição Federal, Estadual, Municipal ou particular, 
sendo sete delas UC’s de proteção integral e 13 UC’s de uso 
sustentável (SEPLAN 2008). As outras seis reservas formam o 
núcleo de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) 
que são de responsabilidade privada. Além dessas, ainda são 
verificadas no estado do Tocantins a presença de cinco áreas 
indígenas (SEPLAN 2008).

Para compilação dos registros de A. hyancinthinus no 
Estado do Tocantins, seguiram-se os seguintes passos: i) busca 
na literatura (artigos científicos, Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA), documentos oficiais, dissertações, teses, dentre outros); 
ii) visitas às coleções ornitológicas nacionais e da solicitação 
de registros aos curadores das coleções ornitológicas nacionais 
não visitadas; iii)  busca por registros em coleções estrangeiras 
através do portal ORNIS (http://www.ornisnet.org);  iv) 
observações em campo dos autores e demais ornitólogos 
consultados e v) busca por registros no portal fotográfico 
WikiAves (WA - http://www.wikiaves.com.br) e no banco de 
vocalizações de aves neotropicais Xeno-Canto (XC - http://
www.xenocanto.org).

Para visualização da distribuição geográfica da 
espécie no Tocantins os registros obtidos foram plotados em 
mapa com os limites políticos do Brasil. Foram consideradas 
as distribuições geográficas da espécie disponibilizada pela 
Nature Serve (http://www.natureserve.org/getData/birdMaps.
jsp) e a apresentada por GueDes et al. (2008). Para análise 
do nível de proteção da espécie de A. hyacinthinus os pontos 
de registros foram sobrepostos aos limites das unidades de 
conservação de proteção integral, de uso sustentável e áreas 
indígenas do Tocantins. Para a plotagem dos registros e a 
construção de mapas foi utilizado o software DIVA-GIS 7.3 
(http://www.diva-gis.org). A base cartográfica utilizada foi 
aquela disponibilizada pelo IBAMA (http://siscom.ibama.
gov.br/shapes/) e pela Secretaria Estadual de Planejamento–
SEPLAN/TO (http://www.seplan.to.gov.br/seplan/br/index2.
php?area=download&id_m=125).

RESULTADOS

Foram compilados 86 registros de ocorrência de 
A. hyacinthinus no Estado do Tocantins, provenientes de 72 
diferentes localidades distribuídas em 28 dos 139 municípios 
tocantinenses (Fig. 1; Tab. I). Uma análise histórica dos registros 
de ocorrência de A. hyacinthinus demonstra a primeira detecção 
da espécie no Tocantins há pelo menos 190 anos. Em 1819, 
John Emmanuel Pohl, naturalista alemão presente na comitiva 
austríaca à serviço da coroa portuguesa, relata o encontro de 
grandes e barulhentos bandos de arara-azul ao atravessar o rio 
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Figura 1.  Localidades onde ocorreram registros de A. hyacinthinus no Tocantins desde 1819, até os tempos atuais. A seta indica o registro referente 
à Cariri do TO.
Figure 1. Places where there were records of A. hyacinthinus in the Tocantins State since 1819, until the today. The arrow indicates the records 
regarding in Cariri do TO.
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Traíras (POHL 1976), atual divisa entre os estados de Goiás 
e Tocantins. Porém, o período com maior número de registros 
ocorreu após o ano de 1995, com 70 registros. Ao longo dos 175 
anos anteriores somaram-se apenas 16 registros da espécie no 
Tocantins (Fig. 1, Tab. I).

Com relação ao padrão espacial, os registros 
compilados de A. hyacinthinus predominaram entre o rio 
Tocantins e a região da Serra Geral, limite leste do Estado. 
Foram contabilizados 80 registros para essa região, onde três 
áreas se destacaram por concentrarem os registros da espécie: 
entorno da Terra Indígena Khrahô, Jalapão e confluência dos 
rios Tocantins e Paranã.

Em contrapartida, apenas seis registros foram 
verificados para o interflúvio Tocantins-Araguaia sendo 
que destes, apenas o registro em Cariri do Tocantins, sul do 
Estado, está significativamente distante algumas dezenas de 
quilômetros das calhas dos rios Tocantins e Araguaia (Fig. 1). 
O registro verificado em Filadélfia, no Monumento Natural 
das Árvores Fossilizadas, está bem próximo à calha do rio 
Tocantins. Os outros quatro registros foram feitos junto à calha 
do rio Araguaia; de norte a sul as localidades foram: Araguatins, 
entorno da Terra Indígena Xambioá, Couto de Magalhães e Ilha 
do Bananal.

A presença de registros de A. hyacinthinus em unidades 
de conservação do Estado do Tocantins mostrou que dentre as 
sete UC’s de proteção integral, quatro apresentaram ocorrência 
da espécie: Parque Estadual do Jalapão (PEJ), Monumento 
Natural das Árvores Fossilizadas (MNAF), Parque Nacional 
do Araguaia (PARNA do Araguaia) e Estação Ecológica Serra 
Geral do Tocantins (ESEC Serra Geral). Dentre as 13 unidades 
de conservação de uso sustentável, foram constatados registros 
em apenas quatro destas.

Na Área de Proteção Ambiental (APA) Lago de 
Peixe-Angical e na APA do Jalapão foi verificada uma grande 
concentração de registros de A. hyacinthinus. Nas duas restantes 
(APA da Serra da Tabatinga e APA rio Taquari) se constatou 
apenas um único registro em cada (Tab. I), efetuados antes 
dos decretos de criação de todas essas UC’s mencionadas. Há 
ainda um registro de A. hyacinthinus exatamente entre a APA 
do Lajeado e a APA Lago de Palmas, região central do Estado, 
o que reflete a possibilidade da espécie ocupar uma ou ambas 
as APA’s. Importante salientar que dentre as seis Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) do Estado, obteve-
se o registro da espécie em duas, a RPPN Minnehaha (745,00ha) 
e a RPPN Serra da Catedral (365,25ha). Ambas não têm seus 
limites representados na figura 2, mas estão representadas 
por pontos junto a suas respectivas coordenadas geográficas. 
Nenhum registro recente foi efetivamente efetuado no interior 
de Terras Indígenas, exceto para a TI Khrahô, onde há registros 
imediatamente no seu entorno. Francis de Castelnau, naturalista 
francês, em 1844, aponta a ocorrência da espécie na área que 
hoje corresponde a TI Xambioá, em Santa Fé do Araguaia 
(Castelnau 2000).

DISCUSSÃO

Distribuição e Biogeografia
A partir dos registros compilados percebe-se que a 

população mais representativa de A. hyacinthinus no Tocantins 

é aquela denominada “Gerais”. Essa condição é corroborada 
pela concentração de registros da espécie entre o rio Tocantins 
e a Serra Geral em detrimento aos poucos registros obtidos 
no oeste do Tocantins. O surgimento desta concentração 
somente foi evidenciado após 1989 quando criado o Estado 
do Tocantins, pois cerca de 83% dos registros da espécie 
no Estado foram feitos a partir desta data (Fig. 1). Obras de 
infra-estrutura conseqüentes da criação do novo Estado foram 
implantadas, e deste modo, inventários ornitológicos de EIAs 
resultantes da pavimentação de rodovias e construção de usinas 
hidrelétricas, por exemplo, foram responsáveis por vários dos 
registros hoje existentes, sobretudo aqueles na porção leste do 
estado (Tab. I). Após 1989, políticas ambientais também foram 
implementadas, por meio da criação de unidades de conservação 
e reconhecimento de áreas prioritárias de conservação do então 
novo estado da federação, cujas demandas de pesquisas de 
inventário da fauna contribuíram para novos achados da espécie 
no Tocantins.

O volume de registros compilados em três diferentes 
regiões na porção leste do Tocantins é um reflexo da influência 
dos estudos demandados após a criação do Estado. O grande 
acúmulo de registros de A. hyacinthinus na região do baixo rio 
Paranã e rio Tocantins ocorreu principalmente, devido uma série 
de EIAs e estudos de monitoramento de fauna decorrentes dos 
processos de licenciamento para a abertura de rodovias federais 
e estaduais na região. Não diferentemente, o mesmo se refletiu 
através da construção de grandes usinas hidrelétricas (UHE), 
como a UHE Peixe/Angical, no município de Peixe e a UHE 
São Salvador, no município de São Salvador. 

Na região do Jalapão, a abundância de registros está 
ligada a vocação dessa região a conservação dos recursos 
naturais e potencialidades turísticas. Essas circunstâncias 
incentivaram a execução de vários estudos e pesquisas 
preocupados em identificar a fauna e flora presentes, revelando 
assim a importância conservacionista da região e sua 
necessidade de conversão em UC’s. A terceira região com maior 
concentração de registros, entorno da Área Indígena Khrahô, 
foi identificada através de uma mescla entre EIAs e pesquisas 
ambientalistas. A pavimentação da rodovia federal BR-010, 
em especial no trecho entre Itacajá e Goiatins, região leste do 
Estado, demandou uma série de estudos de monitoramento 
da fauna regional de modo que sucessivos registros de A. 
hyacinthinus foram realizados. Além destes estudos, a região 
foi alvo de pesquisas de avaliação de áreas prioritárias para 
conservação, os quais também permitiram um incremento de 
novos registros de A. hyacinthinus.

A condição de que a população dos “Gerais”, 
encontrada em solo tocantinense, estaria subdividida em três 
diferentes grupos populacionais em função desta concentração 
de registros não deve ser cogitada; pois este padrão espacial 
tri-parcionado é resultante da concentração de estudos em três 
diferentes áreas desta faixa leste do Tocantins. Deste modo, os 
registros verificados para a região da APA e Parque Estadual 
do Lajeado e adjacências ao sul, somados aos registros da 
região intermediária entre a Área Indígena Khrahô e a APA 
e Parque Estadual do Jalapão, assim como aqueles registros 
intermediários entre o extremo sul da ESEC Serra Geral e a 
região do baixo rio Paranã (Fig. 2), apóiam a idéia de ocupação 
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Figura 2.  Localidades com registros de A. hyacinthinus entre as unidades de conservação do Estado do Tocantins. Em amarelo UC’s de Uso 
Sustentável, em verde UC’s de Proteção Integral e em marrom Terras Indígenas. As novas UC’s de Proteção Integral previstas para serem criadas 
no estado, polígonos quadriculadas, poderão aumentar significativamente a proteção e conservação de A. hyacinthinus no Tocantins.
Figure 2. Protection Areas where there are records of A. hyacinthinus in the Tocantins State. In yellow, PA´s of Sustainable Use, in green PA´s of 
Full Protection and in brown Indigenous Park. The new PA´s planned to be created in the state, squared polygons, may significantly increase the 
protection and conservation of A. hyacinthinus in Tocantins State.
1 - Reserva Extrativista do Extremo Norte do Estado do Tocantins; 2 - APA do Rio Taquari; 3 - Terra Indígena Apinajé; 4 - APA Lago de Santa 
Isabel; 5 - APA Sapucaia; 6 - APA Nascente de Araguaína; 7 - Terra Indígena Xambioá; 8 - Parque Monumento Estadual Árvores Fossilizadas; 9 - 
Terra Indígena Khraô; 10 -  APA Ilha do Bananal-Cantão; 11 - Parque Estadual do Cantão, 12 - Parque Nacional do Araguaia; 13 - Terra Indígena 
do Araguaia; 14 - APA Meandros do Araguaia; 15 – Terra Indígena Xerente; 16 - APA Serra do Lajeado; 17 - Parque Estadual do Lajeado; 18 - APA 
Lago de Palmas; 19 - APA Foz do rio Santa Tereza; 20 - APA Lago de Peixe Angical; 21 - APA Lago de São Salvador, Paranã e Palmeirópolis; 22 
- APA do Jalapão; 23 - Parque Estadual do Jalapão; 24 - Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins; 25 - Parque Nacional Nascentes do Parnaíba; 
26 - APA Serra da Tabatinga. Triângulo verde - RPPN Minehaha; Triângulo azul - RPPN Serra da Catedral.

da espécie ao longo de toda faixa leste do Estado do Tocantins 
ao longo da encosta oeste da Serra Geral, indicando portanto 
uma população aparentemente contínua.  

Condição reforçada devido à dieta da espécie na 
região dos “Gerais” ser predominantemente marcada pelo 
consumo de cocos de piaçavas. Munn et al. (1987) destaca 
Attalea funifera como principal espécie de palmeira de piaçava 
utilizada na alimentação, entretanto é oportuno destacar que 
a distribuição geográfica de A. funifera é restrita a costa do 
nordeste brasileiro, entre a Bahia e Sergipe (GLassMan 1999, 
LoRenzi et al. 2010). Portanto, A. geraensis, A. barreirensis e A. 

eicheleri são as espécies de piaçavas ocorrentes no interior dos 
limites propostos como região dos “Gerais” no Brasil Central 
(gLassMan 1999, LoRenzi et al. 2010) e consequentemente 
consumidas pela espécie.

Por outro lado, a presença de indivíduos da população 
amazônica, embora evidenciada através de alguns poucos 
achados mais antigos é representada em território tocantinense 
pelos registros ao longo da calha do rio Araguaia (Fig. 1). As 
formações florestais outrora predominantes na porção norte e 
oeste do Tocantins, acompanhando toda a calha e adjacências 
do rio Araguaia, apresentam fitofisionomia similar à cobertura 
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vegetal das florestas ombrófilas densa e aberta do leste do Pará 
(IBGE 2004), um habitat distinto das formações savânicas do 
leste do Estado, onde ocorre a população dos “Gerais”.

Ainda no leste do Pará há constatações que a nidificação 
de araras-azuis ocorreu exclusivamente no tronco principal de 
Sterculia pruriens (PResti et al. 2009), popularmente chamada 
de axixá, enquanto que em outras regiões da Amazônia sua 
reprodução também ocorre em fendas da castanheira-do-Pará, 
Bertolettia excelsa (Munn et al. 1987) e ainda que a alimentação 
da espécie na Amazônia consistiu principalmente de cocos de 
Inajá, Attalea maripa (Munn et al. 1987, PResti et al. 2009). 
Essas constatações são indicativos alimentares e reprodutivos 
adicionais de que a população de A. hyancithinus no oeste do 
Tocantins pode ser considerada como de padrão amazônico de 
uso de recursos. Todas as espécies arbóreas citadas possuem 
uma distribuição tipicamente amazônica (LoRenzi 2002, 
Esteves 2010). DaMBRós et al. (2005) aponta a ocorrência de 
Sterculia sp. e Bertolettia excelsa como árvores testemunhas 
dos grandes remanescentes de floresta ombrófila densa, outrora 
dominantes na região ocidental do estado. Por sua vez, OLMos 
et al. (2004) e DaMBRós et al. (2005) confirmam a ocorrência de 
Attalea maripa ao longo desta região amazônica no Tocantins. 
Todas essas evidências fitogeográficas exaltam o quanto as 
florestas do oeste e norte tocantinense eram similares aquelas 
do leste do Pará, onde é reconhecida a ocorrência da população 
amazônica de A. hyacinthinus.

Contudo, a reprodução de indivíduos da população 
dos “Gerais” também pode ser cogitada para a região norte e 
oeste do Tocantins, devido a existência de formações savânicas 
nesta porção do estado, onde é reconhecida a presença do 
buriti (Mauritia flexuosa), palmeira abundante nas regiões 
dos “Gerais”, cujas cavidades são mencionadas como sítio 
reprodutivo da espécie nesta região leste do Tocantins (Munn 
et al. 1987). Embora não haja nenhum estudo conclusivo, a 
disponibilidade deste recurso é abruptamente maior na porção 
leste comparado a porção norte e oeste do estado (milhares 
de hectares contra dezenas de hectares para uma mesma 
área de 100 mil hectares conforme constatado pelos autores 
através de prospecções ornitológicas em todas as três regiões). 
Considerando-se o conjunto alimentação/reprodução (buriti, 
palmeiras acaules, cavidades reprodutivas e substituição natural 
das cavidades perdidas) associado à capacidade e disposição 
a grandes deslocamentos como fatores determinantes para 
presença da espécie, haveria indícios relevantes para apontar 
a ausência de indivíduos da população dos “Gerais” no norte 
e oeste do Tocantins. A presença de buritis na Amazônia em 
meio às formações florestais é comprovado (HenDeRson 1995, 
LoRenzi 2002, LoRenzi et al. 2004), no entanto, ainda não 
há qualquer conhecimento do uso desta espécie vegetal na 
reprodução da população amazônica de A. hyachithinus. Caso 
essa condição venha a ser descoberta, em parte nunca constatada 
devido à carência de estudos com a Arara-azul-grande na região 
amazônica, poderá representar um fator de ligação entre as 
populações da Amazônia e “Gerais” no Tocantins. O mesmo 
também pode ser relacionado à Sterculia sp. cuja presença foi 
anteriormente constatada para o interflúvio Araguaia-Tocantins.

Todavia, a reprodução em cavidades nas chapadas 

de arenito pela população amazônica no estado Tocantins 
também não podem ser descartadas, pois a presença destas 
formações geomorfológicas é confirmada, ainda que em 
menores extensões, para alguns trechos da Chapada do Meio 
Norte, como na região da Serra do Estrondo, entre Axixá do 
Tocantins e Ananás (Casseti et al. 2004). A confirmação de tal 
comportamento reprodutivo para esta porção norte e oeste do 
Tocantins comprovaria a capacidade da espécie, na totalidade 
de sua distribuição geográfica, de utilizar essas cavidades 
areníticas. Tal condição não se trata de uma exclusividade da 
população dos “Gerais” (Revisor anônimo, com. pess.).

Outra evidência da síntese de registros deste estudo 
foi à ausência de ocorrências significativamente afastadas da 
espécie das calhas dos rios Tocantins e Araguaia, no interior 
do interflúvio Tocantins-Araguaia, o que de fato, presume uma 
disjunção entre as populações amazônicas e dos “Gerais”, 
conforme apresentado na literatura (GueDes et al. 2008). Com o 
passar dos anos, com destaque para o século XX, imprimiu-se 
um forte avanço na construção de estradas e da urbanização para 
região central do Brasil, sobretudo após a construção de Brasília 
na década de 1950, quando se percebe uma forte alteração da 
paisagem do interflúvio Tocantins-Araguaia, principalmente 
com a construção da rodovia federal BR-153, que liga regiões 
centrais e norte do país. 

O período pós-finalização, inclusive, é aquele que 
promoveu a mais acentuada mudança na paisagem do interflúvio 
Tocantins-Araguaia em território tocantinense, com reflexos 
percebidos até os dias atuais. O desmatamento em escala e 
velocidade descomunais, a intensa urbanização e o advento 
da agricultura e pecuária promoveram uma enorme perda da 
cobertura vegetal do interflúvio, reconhecidamente, uma faixa 
significativa desta zona de transição entre os biomas Cerrado e 
Amazônia. 

Por conseguinte, os habitats e as espécies vegetais-
chave para A. hyancithinus - como castanheiras-do-pará, 
requisito reprodutivo e cocos de piaçavas, requisito alimentar 
- devem ter se tornando continuamente mais escassos. 
Desta forma, em conseqüência desta drástica transformação 
ambiental presume-se um decréscimo vertiginoso da espécie 
no interflúvio Tocantins-Araguaia, cujas condições ambientais 
não comportariam o estabelecimento de indivíduos residentes 
ou mesmo vagantes originários das regiões nucleares de ambas 
as populações. 

Este cenário resultante de descaracterização ambiental 
demonstra o quanto será mais difícil confirmar a presença da 
espécie no interior do interflúvio, tanto para o passado quanto 
para o futuro. Quando há séculos atrás existiu uma integridade 
ambiental, o interior do interflúvio Tocantins-Araguaia não 
foi alvo dos naturalistas do século XIX. Jonh Emanuel Pohl, 
Wilhian Burchel, George Gardner e Francis de Castelnau, que 
adentraram ao território tocantinense no início do século XIX 
(CasteLnau 1949, gaRDneR 1975, PohL 1976, PiCKeRing 1998) 
e tinham singular admiração por psitacídeos, principalmente 
araras. Porém, as passagens dos mesmos por terras do 
interflúvio Tocantins-Araguaia se deram somente pelas margens 
dos respectivos rios, sendo apenas notificado registros por J. E. 
Pohl, em regiões da margem leste da calha do rio Tocantins, 
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hoje limites municipais de Paranã, e por Francis de Castelnau, 
na calha do rio Araguaia, hoje nas proximidades da TI Xambioá, 
em Santa Fé do Araguaia. 

Já nos tempos atuais, sobretudo após décadas de 1950 
e 1960, com a significativa perda de habitat, nenhum registro da 
espécie foi percebido nos respectivos estudos de inventariamento 
que se seguiram ao longo dos anos no interior do interflúvio 
Tocantins-Araguaia. Em 1956, a expedição científica Machris 
Expedition, patrocinada pelo milionário Maurice Machris e 
organizada pelo Museu de Historia Natural de Los Angeles 
dos Estados Unidos, em parceria com pesquisadores brasileiros 
do Museu Nacional do Rio de Janeiro, tinha como objetivo 
inventariar fauna e flora de considerável faixa do território do 
Brasil Central. A corrente ornitológica da expedição, chefiada 
por Kenneth E. Stager (LACM) e Herbert Berla (MNRJ), 
inventariou áreas desde as cabeceiras do rio Tocantins, entre 
Anapólis e a região de São João da Aliança, na Chapada dos 
Veadeiros em Goiás, passando pela Serra Dourada, região de 
Formosa, norte de Goiás, até alcançar a região de Peixe, cidade 
localizada as margens do rio Tocantins, no sul do estado do 
Tocantins (DeLaCouR 1957, StageR 1961). 

Durante o percurso da expedição é relatada o 
avistamento de A. hyacinthinus em pequenos bandos de três a 
seis indivíduos, ao longo do trecho entre Serra Dourada e Peixe, 
sem maiores detalhes e exatidão sobre localidades de contato, 
apenas que as aves se encontravam próximas aos cursos d´água 
tomados por buritizais (StageR 1961). Levando-se em conta que 
três espécimes de A. hyacinthinus foram coletados próximos a 
Peixe (Tab. I), em áreas de notáveis buritizais (StageR 1961), 
é de se suspeitar, portanto, que os avistamentos relatados 
teriam ocorrido nas várzeas do rio Santa Tereza, afluente do rio 
Tocantins que deságua poucos quilômetros a jusante de Peixe, 
onde é característica a presença de grandes e extensos buritizais 
(observação pessoal dos autores) e foi obrigatoriamente 
transposto pelos expedicionários naquela época. 

Não diferentemente, nenhum registro de A. 
hyacinthinus no interior do interflúvio Tocantins-Araguaia se 
consolidou com as passagens do ornitólogo húngaro, radicado 
no Brasil, José Hidasi, cuja coleta de aves ocorreu intensamente 
no Tocantins entre as décadas de 1960 a 1990, tendo como 
pontos de coleta, várias localidades inseridas entre os rios 
Tocantins e Araguaia (DoRnas 2009). José Hidasi, assim como 
seus demais antecessores, salvo os supostos avistamentos no rio 
Santa Tereza pelos membros da Machris Expedition, somente 
registrou a espécie ou na calha do rio Araguaia, neste caso em 
Araguatins, ou em regiões da margem direita do rio Tocantins, 
em Porto Nacional. Por fim, destacam-se alguns recentes 
inventários sistematizados realizados no interflúvio Tocantins-
Araguaia, os quais também não detectaram a espécie (OLMos et 
al. 2004, oiKos 2006, PinheiRo & DoRnas 2009), enfatizando 
sobremaneira a ausência da mesma nessa região.

Contudo, em 2009, um registro de A. hyacinthinus, 
realizado em Cariri do Tocantins, região sul do Estado, foi o 
único compilado para o interflúvio Tocantins-Araguaia em que 
se verificou um afastamento significativo das calhas dos rios 
Tocantins e Araguaia (Fig. 1, Tab. I - WA 128480, Eduardo 
Maciel). A região do registro está equidistante cerca 70 km do 
rio Araguaia e Tocantins. Como a região do baixo rio Paranã e 

rio Tocantins mostraram-se, tanto histórica, quanto atualmente 
mais abundantes em registros de A. hyacinthinus comparados 
ao rio Araguaia e Ilha do Bananal, suspeita-se que o registro 
de Cariri do Tocantins seja de indivíduos oriundos da porção 
oriental do estado.

Esse registro possivelmente se deve ao deslocamento 
da ave em busca por locais de nidificação e/ou novos sítios de 
alimentação, motivado por seus requerimentos ecológicos ou 
como conseqüência das ações antrópicas. A supressão de habitat 
para a espécie é bastante evidente como constatado na área de 
enorme alagamento de veredas e buritizais no rio Tocantins e 
baixo rio Paranã, na região dos municípios de Peixe, Paranã e 
São Salvador, onde foram construídas Usinas Hidrelétricas e 
seus respectivos reservatórios.

De qualquer forma, este registro em Cariri do 
Tocantins evidencia a necessidade de monitoramento do 
interflúvio Tocantins-Araguaia à procura de novos registros 
da espécie. Embora a síntese de registros e a discussão sobre 
a disponibilidade e ocorrência de recursos alimentares e 
reprodutivos apresentadas não evidenciem esse fluxo entre as 
populações, o registro de Cariri do Tocantins é uma relevante 
evidência para apoiar uma suposta conexão entre populações da 
Amazônia e dos “Gerais” tanto no passado quanto no presente. 
Em épocas mais pretéritas aos eventos históricos descritos 
esperava-se uma integridade ambiental plena do interflúvio 
Tocantins-Araguaia que poderiam de alguma forma promover 
essa conexão, ainda mais que atualmente estudos com rádio-
telemetria no Pantanal mostram deslocamentos com quase 
40 km de extensão (Antas et al. 2010), apoiando um suposto 
deslocamento dos indivíduos do registro efetuado em Cariri do 
Tocantins até as proximidades do rio Araguaia.

Análises do material genético demonstraram 
diferenciação na estrutura genética entre as populações do 
Pantanal e do “Gerais” (FaRia et al. 2008). Dados desta mesma 
natureza comparando preliminarmente ambas as populações à 
população amazônica foram testados, mas os resultados não 
foram conclusivos, pois houve implicações contraditórias entre 
os testes realizados, indicando ora sim, ora não, à disjunção da 
população amazônica à população dos “Gerais” (PResti 2010).  
Porém dados mais precisos devem ser relatados em breve já que 
houve uma considerável coleta de tecido de alguns indivíduos 
da espécie no leste do Pará (PResti et al. 2009, PResti 2010). 
Deste modo, a expectativa por registros de A. hyacinthinus no 
interflúvio Tocantins-Araguaia, motivado pelo avistamento em 
Cariri do Tocantins, e os resultados mais consistentes da análise 
genética entre as três populações da espécie são ansiosamente 
aguardados. Ambos fornecerão subsídios imprescindíveis para 
esclarecer sobre a existência de uma possível conexão entre as 
populações de arara-azul da Amazônia e dos “Gerais” no Estado 
do Tocantins.

Conservação
Considerada globalmente em perigo de extinção 

(BIRD LIFE 2012, IUCN 2012) e vulnerável a extinção 
em nível nacional (MaChaDo et al. 2005, GueDes et al. 
2008), Anodorynhchus hyacinthinus encontra-se até então 
relativamente protegida no Estado do Tocantins em função dos 
diversos registros efetuados em áreas protegidas. No entanto, em 
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uma perspectiva de médio e longo prazo, essa relativa proteção 
pode tomar rumos distintos: caso os esforços de preservação 
da espécie mantenham-se nulos, essa relativa proteção deverá 
ser drasticamente reduzida afetando a sobrevida da espécie no 
Tocantins, ou por outro lado, caso medidas pró-conservação da 
espécie sejam tomadas, esta relativa proteção poderá aumentar 
substancialmente conforme descrito a seguir.

As unidades de conservação, por serem territórios 
de uso restritos comprometidos à preservação dos ambientes 
naturais têm se mostrado como principal ferramenta na 
proteção da espécie no Tocantins. A região do Jalapão, onde 
se verificou uma grande concentração de registros, possui um 
mosaico contíguo de UC’s, tanto de proteção integral quanto 
de uso sustentável, que juntas somam mais de 2 milhões de 
hectares. No interior dessa extensa área tem se detectado a 
presença de recursos alimentares e reprodutivos da espécie. 
Entretanto, considerando que a população de A. hyacinthinus 
da porção leste do Tocantins seja caracterizada como contínua, 
com conseqüentes contatos entre os indivíduos e fluxo gênico 
entre os dois extremos e a região central desta faixa leste do 
estado, a perda de áreas intermediárias deixa a espécie ilhada 
em subgrupos sem contato, implicando no incremento futuro 
de consanguinidade e deriva genética. Deste modo, esta 
contigüidade da população encontra-se vulnerável devido 
à carência  de áreas de conservação em regime de proteção 
integral na porção leste do Tocantins e a intensa implantação 
de atividades agrícolas com alto potencial de transformação dos 
cerrados nesses extremos. 

À norte, a proteção da espécie é verificada pela 
existência do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, 
em cujos limites há registro de A. hyacinthinus e na Área 
Indígena Khrahô. Embora não haja registros no interior desta 
área indígena, os vários registros compilados no entorno 
evidenciam a existência da espécie no interior da mesma 
(Fig. 2). Por outro lado, em virtude dos barramentos previstos 
ao longo dos rios Tocantins e Manuel Alves Grande para 
aproveitamento hidrelétrico, e da utilização dos cerrados da 
região para ampliação de monoculturas de soja e dos grandes 
projetos de silvicultura em fase de implementação, uma extensa 
área de vegetação nativa será suprimida e junto dela recursos 
alimentares e reprodutivos dos quais depende a espécie na 
região.

Na porção sul, a situação é ainda mais drástica. Não 
há nenhuma UC de proteção integral implantada na região e 
aquelas de uso sustentável, que embora existam, apresentam 
seus limites políticos quase que por completo coincidentes 
aos limites da lâmina d’água dos reservatórios das respectivas 
UHEs construídas no rio Tocantins nesta região: APA Lago 
de Peixe/Angical e APA Lago de São Salvador. Efetivamente, 
essas APAs não estão protegendo nenhum ambiente natural 
anterior a construção das hidrelétricas, apenas restringem o 
uso das áreas marginais ao reservatório. Além disso, a maioria 
dos registros de A. hyacinthinus no baixo rio Paranã provém 
de estudos realizados nas áreas que foram alagadas pelos 
barramentos dessas usinas hidrelétricas. Consequentemente, 
extensas formações de veredas, ricas em buritis (Mauritia 

flexuosa), habitat selecionado pela espécie para sua alimentação 
e reprodução, foram suprimidas e/ou inundados.

Também nesta mesma região sul é observado um 
grande interesse em investimentos em silvicultura, cuja 
implantação na região depende da retirada da cobertura vegetal 
nativa para plantio das espécies exóticas e com a pavimentação 
das rodovias federais e estaduais locais, a atividade carvoeira, 
com intuito de fornecer carvão vegetal às siderúrgicas do 
sudeste do país, cresce vertiginosamente na região. A supressão 
iminente de vegetação nativa na região certamente irá reduzir 
de forma drástica a disponibilidade de recursos alimentares para 
A. hyacinthinus, comprometendo diretamente na sua capacidade 
de sobrevivência.

Por outro lado, grande parte desta faixa leste do 
Tocantins é considerada nacionalmente prioritária para 
conservação da biodiversidade e altamente indicada à 
criação de novas UC de proteção integral (MMA 2007). 
Concomitantemente, o estado do Tocantins financiou uma série 
de pesquisas, com intuito de designar as áreas prioritárias para 
a implantação de novas UC’s de proteção integral no Estado, 
e pelos menos oito delas foram indicadas para o eixo leste-
sudeste do Tocantins, totalizando quase 1.200.000 ha (oLMos 
2007, sePLan 2008, oLMos & souza, 2008).

Caso esse novo complexo de UC’s seja, de fato, 
criado e implantado, o Estado do Tocantins terá um dos maiores 
blocos contínuos de cobertura vegetal protegidos no mundo em 
UC’s, com mais de 3.300.000 ha (Fig. 2). Conseqüentemente, 
as espécies vegetais-chave para alimentação e/ou nidificação 
de A. hyacinthinus serão conservadas ao longo desta enorme 
faixa de terra (ADP detectou um ninho ativo em uma estrada no 
município de Lizarda, onde é proposta criação de uma UC de 
Proteção Integral), de modo que, a população da espécie presente 
neste eixo leste-sudeste permanecerá conectada, favorecendo o 
fluxo gênico. Desta forma se perceberá um substancial aumento 
da proteção e conservação em nível estadual e nacional deste 
singular, ameaçado e admirado psitacídeo, que neste caso em 
especial, poderá atuar como importante espécie-bandeira, 
promovendo a conservação da diversificada biodiversidade do 
bioma Cerrado na região, formada tanto por espécies endêmicas 
quanto ameaçadas de extinção.
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