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Matéria especial do Fantástico (Rede Globo) sobre a reintrodução do Mutum-de-
alagoas

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2019/10/20/primeira-especie-de-animal-
extinta-na-natureza-na-america-do-sul-sera-reintroduzida-em-alagoas.ghtml
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Matérias de divulgação Projeto Reintrodução do Mutum-de-alagoas

MPE integra plano para conservar ave ameaçada de extinção em Alagoas

http://mpal.mp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=377:mpe-integra-plano-para-conservar-ave-
ameacada-de-extincao-em-alagoas&catid=18:noticias-meio-ambiente&Itemid=6  

Núcleo do Meio Ambiente do MPE/AL oficializa entrega de Plano de Ação Estadual do Mutum-
de-Alagoas ao governo do Estado

http://mpal.mp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3362:nucleo-do-meio-ambiente-do-mpeal-
oficializa-entrega-de-plano-de-acao-estadual-do-mutum-de-alagoas-ao-governo-do-estado&catid=18:noticias-meio-

ambiente&Itemid=6  
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Ministério Público articula criação de mosaico de RPPN para proteção de recursos hídricos da
bacia do Rio Niquim

http://mpal.mp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3394:ministerio-publico-articula-criacao-de-
mosaico-de-rppn-para-protecao-de-recursos-hidricos-da-bacia-do-rio-niquim&catid=18:noticias-meio-

ambiente&Itemid=6  

Em defesa do meio ambiente, MPE/AL lança Mosaico de Reservas Particulares e apresenta
programa de reintrodução do Mutum-de-alagoas 

https://goo.gl/xPbMj9
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Ministério Público apresenta projeto de reintrodução do Mutum-de-alagoas para
magistrados da comarca de Rio Largo

http://mpal.mp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3701:ministerio-publico-apresenta-projeto-de-
reintroducao-do-mutum-de-alagoas-para-magistrados-da-comarca-de-rio-largo&catid=18:noticias-meio-

ambiente&Itemid=6  

Mutum-de-alagoas volta à terra natal e será apresentado à população nesta sexta-feira (22); ave
vai se tornar símbolo de Alagoas

http://mpal.mp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3751:mutum-de-alagoas-volta-a-terra-natal-e-sera-
apresentado-a-populacao-nesta-sexta-feira-22-ave-vai-se-tornar-simbolo-de-alagoas&catid=18:noticias-meio-

ambiente&Itemid=6  
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Em evento concorrido, Mutum-de-alagoas é oficialmente apresentado à população; ave retorna
ao habitat natural 42 anos depois

http://mpal.mp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3755:em-evento-concorrido-mutum-de-alagoas-e-
oficialmente-apresentado-a-populacao-ave-retorna-ao-habitat-natural-42-anos-depois&catid=27:noticias-

geral&Itemid=6  

MPE/AL realiza audiência pública para apresentar Plano de Conservação do Mutum-de-alagoas

http://mpal.mp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3871:mpeal-realiza-audiencia-publica-para-
apresentar-plano-de-conservacao-do-mutum-de-alagoas&catid=18:noticias-meio-ambiente&Itemid=6  
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Repercussões das matérias relacionadas ao Mutum-de-alagoas

Site G1 Natureza - 30 de setembro de 2012 - Plano em Alagoas prevê medidas para salvar ave
com risco de extinção

http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/07/plano-em-alagoas-preve-medidas-para-salvar-ave-com-risco-de-
extincao.html  

Site Agência Alagoas – 24 de outubro de 2016 - Bacia do Rio Niquim será protegida por
mosaico de Reservas Particulares

http://agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/10310-bacia-do-rio-niquim-sera-protegida-por-mosaico-
de-reservas-particulares
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Site Painel Notícias – 23 de fevereiro de 2017 - MPE/AL oficializa entrega de Plano de Ação
Estadual do Mutum-de-Alagoas ao governo do Estado

https://painelnoticias.com.br/geral/116177/mpe-al-oficializa-entrega-de-plano-de-acao-estadual-do-
mutum-de-alagoas-ao-governo-do-estado

Site Gazetaweb– 17 de julho de 2017 - Mutum de Alagoas é escolhido símbolo do estado e
será reintroduzido na natureza

http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/07/mutum-de-alagoas-e-escolhido-simbolo-do-
estado-e-sera-reintroduzido-na-natureza_36905.php
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Site G1 Alagoas - 20 de setembro de 2017 – Uma das aves mais raras do mundo, Mutum-de-alagoas
retorna ao Estado

https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/uma-das-aves-mais-raras-do-mundo-mutum-de-alagoas-retorna-ao-
estado.ghtml  

Site Catraca Livre - 29 de setembro de 2017 – Depois de 30 anos extinto, mutum-de-alagoas volta à
natureza

https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/depois-de-30-anos-extinto-mutum-de-alagoas-volta-natureza/  
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Site Tribuna Hoje – 13 de Novembro de 2017 - MPE realiza audiência pública para discutir
conservação do Mutum-de-alagoas

http://tribunahoje.com/noticias/cidades/2017/11/13/mpe-realiza-audiencia-publica-para-discutir-conservacao-do-mutum-
de-alagoas/  

Site Terra; Jornal do Brasil – 16 de Novembro de 2017 - Ave extinta na natureza retorna ao seu
estado de origem

http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2017/09/16/ave-extinta-na-natureza-retorna-ao-seu-estado-de-origem  
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Vídeos Projeto Reintrodução do Mutum-de-alagoas

Facebook do Ministério Público do Estado de Alagoas

https://www.facebook.com/mpalagoas/videos/871617309682804/

Instagram do Ministério Público do Estado de Alagoas

https://www.instagram.com/p/BZJhaMoB99J/?hl=pt-br&taken-by=mpealagoas  

11

https://www.instagram.com/p/BZJhaMoB99J/?hl=pt-br&taken-by=mpealagoas
https://www.facebook.com/mpalagoas/videos/871617309682804/


ESTADO DE ALAGOAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL
Rua Pedro Jorge Melo e Silva, nº 79, 2º andar, Poço, Maceió-AL, CEP: 57025-400. Fone: (82) 2122-3529 e 2122-3530.

LINKS DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PUBLICADAS DESDE O 2º SEMESTRE
DE 2019 SOBRE O MUTUM-DE-ALAGOAS

Matéria veiculada pelo programa Fantástico, da Rede Globo:

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2019/10/20/primeira-especie-de-
animal-extinta-na-natureza-na-america-do-sul-sera-reintroduzida-em-
alagoas.ghtml

Demais matérias:

https://www.mpal.mp.br/mutum-de-alagoas-faltam-tres-dias-para-que-
animal-extinto-da-natureza-volte-ao-seu-habitat-natural/

https://www.youtube.com/watch?v=OlcVfhKE5IU

https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/09/mutum-de-alagoas-
sera-reintroduzido-na-natureza-nesta-quarta-feira-25_86358.php

https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/mutum-de-alagoas-ave-
considerada-extinta-volta-ao-ambiente-natural-apos-30-anos/

https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/01/10/bpa-prende-homem-
armado-com-espingarda-dentro-da-reserva-mata-do-cedro-em-rio-largo-
al.ghtml
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https://www.cadaminuto.com.br/noticia/2020/01/31/atuar-se-aprende-
atuando-2020-a-arte-como-forma-de-expressao

https://brasil.mongabay.com/2019/11/mutum-de-alagoas-ave-quase-
extinta-volta-a-natureza-e-testa-capacidade-de-sobrevivencia/

https://conexaoplaneta.com.br/blog/mutum-de-alagoas-sera-
reintroduzido-na-natureza-depois-de-extinto-ha-mais-de-40-anos/

http://agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/31053-mutuns-de-alagoas-
voltam-a-natureza-apos-mais-de-40-anos

https://revistapesquisa.fapesp.br/de-volta-para-a-mata-atlantica/

https://www.researchgate.net/publication/273379142_Plano_de_acao_pa
ra_a_conservacao_do_mutum-de-Alagoas_Mitu_mitu_Pauxi_mitu

https://aquiacontece.com.br/noticia/meio-
ambiente/24/09/2019/mutumdealagoas-ave-considerada-extinta-volta-
ao-ambiente-natural-apos-30-anos/145492

http://www.marechalnoticias.com.br/noticias/meio-ambiente/mutum-de-
alagoas-ave-extinta-em-seu-habitat-natural-retornara-para-as-matas-do-
estado/

https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/06/prefeitura-de-
maceio-cria-area-de-protecao-permanente-mutum-de-alagoas-
_108152.php
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RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 

Reintrodução do mutum-de-alagoas nas florestas do Centro de 

Endemismo Pernambuco 

Thiago da Costa Dias, Doutorando em Ecologia e Recursos Naturais (UFSCar) 

15/08/2020 

 

No início de 2020, identificamos idas do indivíduo de mutum-de-alagoas (Pauxi mitu) 

a áreas frequentemente utilizadas por pescadores dentro da RPPN Mata do Cedro, além 

de saídas ocasionais do animal às plantações de cana-de-açúcar que circundam a área 

protegida onde os animais estão sendo reintroduzidos. Esse comportamento foi 

identificado como responsável por colocar em risco o animal em questão, uma vez que 

dois dos indivíduos reintroduzidos em 2019 que vieram a óbito foram encontrados em 

meio aos talhões de cana-de-açúcar. Identificado este problema, começamos a refletir 

sobre as possíveis causas que estariam levando esses animais a se exporem aos riscos de 

deixarem a mata para áreas de matriz adjacentes. A principal hipótese levantada referia-

se a falta de alimentação na mata durante o período seco, o que estava fazendo com que 

os animais buscassem alimento em outros locais, se expondo a predadores. Dessa 

maneira, buscamos, com auxílio de um dos funcionários do Instituto para Preservação da 

Mata Atlântica (IPMA), aumentar a disponibilidade de alimentação suplementar nos 

coxos localizados próximos ao recinto de soltura. Desde março/2020, o animal vem sendo 

alimentado com ração, frutas e legumes três vezes por semana. Esse aumento na 

frequência com que o alimento suplementar é oferecido, pareceu surtir efeito nos 

movimentos e uso do espaço pelo animal que vêm sendo monitorado, afastando-o das 

bordas da mata e de áreas agrícolas. Dessa maneira, acreditamos que o resultado dessas 

ações são positivas e devem ser mantidas. Ainda, ressaltamos a necessidade de estudos 

mais aprofundados sobre a flora da RPPN Mata do Cedro, principalmente relacionados a 

disponibilidade de frutos no local. 

Abaixo, estão apresentados os dados de movimento referentes ao mês de julho/agosto 

de 20202, de um indivíduo macho reintroduzido em setembro de 2019. As áreas florestais 

estão destacadas em cor verde, áreas agrícolas na cor caqui e corpos d’água em azul. 

Ainda, o triângulo vermelho refere-se ao recinto de soltura e as linhas brancas as trilhas 

de acesso. 
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Fig. 1. Visualização dos pontos-GPS referentes ao período diurno de um indivíduo macho 

de mutum-de-alagoas (Pauxi mitu) reintroduzido em setembro de 2019. Os pontos fazem 

alusão ao período que vai da metade de julho a metade de agosto de 2020. 

Através da visualização dos dados diurnos, período em que o animal tem maior 

atividade e forrageia a procura de alimento, é possível identificar áreas mais utilizadas 

pelo animal em questão. Há um grande acúmulo de pontos ao redor do viveiro de soltura 

(triângulo vermelho), o que indica a dependência do animal das fontes de alimentação 

suplementar. Além disso, o animal vêm explorando áreas principalmente próximas as 

trilhas de acesso, porém, essas áreas não são muito frequentadas por pessoas. Também é 

possível identificar a utilização de áreas adjacentes ao açude pelo indivíduo, o que indica 

que esse animal pode estar utilizando o local como fonte d’água. 
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Fig. 2. Visualização dos pontos-GPS referentes ao período noturno de um indivíduo 

macho de mutum-de-alagoas (Pauxi mitu) reintroduzido em setembro de 2019. Os pontos 

fazem alusão ao período que vai da metade de julho a metade de agosto de 2020. 

Através da visualização dos pontos noturnos do animal, é possível identificar três 

principais sítios utilizados pelo animal para repouso durante a noite, todos localizados 

próximos ao recinto de soltura. É interessante destacar que o animal têm sido visto 

empoleirado próximo a esses locais. 
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Mutum-de-alagoas (Pauxi mitu)

O mutum-de-alagoas (Pauxi mitu, Linnaeus 1766) é uma das aves mais

raras e ameaçadas do mundo, tendo sido extinta em sua área de origem

devido, principalmente, a caça e degradação da Mata Atlântica, sendo os

últimos cinco exemplares encontrados em seu estado de vida livre no final

dos anos 70 (SILVERA et al., 2008). Esses últimos indivíduos foram

recolhidos da natureza e inseridos em um programa de conservação ex situ

visando a criação de uma população viável em cativeiro,, num último esforço

para salvar a espécie. Atualmente, a espécie já conta com mais de 100

indivíduos nascidos em cativeiro, graças aos esforços de diversos

pesquisadores, colaboradores, e criadouros conservacionistas, sendo o

principal a CRAX, localizada no estado de Minas Gerais.

1.2. Plano de ação nacional para a conservação do mutum-de-alagoas

O Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade

(ICMBio), juntamente com um grupo multidisciplinar composto por

pesquisadores, criadouros conservacionistas, ONGs e proprietários de terra

do Estado de Alagoas, elaborou em 2007 o Plano de Ação Nacional (PAN)

para a Conservação do Mutum-de-alagoas (PAN, 2008). O PAN do

mutum-de-alagoas é um documento que reúne diversas informações sobre a

espécie e estabelece uma série de metas e ações prioritárias para sua

conservação. As ações contidas no PAN do mutum-de-alagoas estão

organizadas dentro de três objetivos: (i) assegurar permanentemente a

manutenção das populações em cativeiro; (ii) promover o aumento tanto do

efetivo populacional quanto do número de populações; e (iii) propiciar a

reintrodução da espécie nos remanescentes florestais dentro de sua provável

área de distribuição original (SILVEIRA et al., 2008; GAMA, 2015).
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1.3. O projeto ARCA-CEP

Alinhado, dentre outras coisas, aos objetivos do PAN

mutum-de-alagoas, o projeto intitulado “Avaliação, Recuperação e

conservação da Fauna Ameaçada de Extinção do Centro de Endemismo de

Pernambuco” foi recentemente aprovado pela FAPESP (Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), visando contribuir com o

processo de reintrodução do mutum-de-alagoas. Desde 2019, casais dessas

aves ameaçadas vêm sendo reintroduzidos na unidade de conservação

conhecida como RPPN Mata do Cedro, área protegida localizada na usina

Utinga Leão, no município de Rio Largo/AL (Fig. 1).

Essa área vem sendo regularmente patrulhada pelo Batalhão da Polícia

Ambiental (BPA), visando aumentar a segurança do local contra,

principalmente, a ação de caçadores. Além disso, todas as ações de

reintrodução estão ocorrendo com o apoio do Ministério Público do Estado

de Alagoas (MPAL), responsável pela fiscalização e disponibilização de

recursos, e desde 2020, pela contratação de estagiários para auxílio nas

atividades de monitoramento dos animais reintroduzidos. Além disso, a ONG

Instituto para Preservação da Mata Atlântica (IPMA), também tem destaque

no projeto, fornecendo apoio logístico, de material e mão de obra.
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Fig. 1. RPPN Mata do Cedro, Usina Utinga Leão, Rio Largo/AL.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Com a retomada das atividades do Ministério Público em agosto,

retomamos nossas idas à Mata do Cedro também, para monitorar um dos

mutuns reintroduzidos em 2019. A frequência de idas ao campo foram

reduzidas devido a continuação da pandemia. Seguimos monitorando o

mutum através do GPS até dezembro, quando o indivíduo desapareceu.

Entre novembro e dezembro/2020, realizamos o levantamento de

parâmetros relacionados à estrutura da vegetação na Mata do Cedro em

locais utilizados pelo mutum monitorado e em pontos aleatórios dentro da

RPPN. Esse levantamento teve como objetivo levantar dados para realização

de análise de seleção de microhabitat pela espécie, buscando compreender

quais áreas na mata eram preferidos pelo mutum, de acordo com as
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características da vegetação no local. Durante esse período, foram

levantadas as seguintes variáveis ambientais, em 16 pontos da Mata do

Cedro:

1. uso: ponto de uso (1), referente aos dados da mochila-gps, ou

ponto aleatório (0);

2. cob_dossel: porcentagem de cobertura do dossel florestal, medido

com o aplicativo CanopyCapture (norte, sul, leste, e oeste);

3. h_dossel: altura do dossel florestal, estimada com auxílio de trena

laser;

4. DAP: quantidade de árvores em um raio de 5m do ponto de coleta

com DAP (Diâmetro a Altura do Peito) < 10, DAP de 10 a 30, e DAP

> 30;

5. n_emaran: quantidade de grandes emaranhados de galhos e cipós

em um raio de 5m do ponto de coleta (somente emaranhados que

possam dificultar o movimento dos mutuns);

6. n_arv_mortas: quantidade de árvores mortas ainda de pé em um

raio de 5m do ponto de coleta;

7. n_troncos: quantidade de troncos caídos (diâmetro mínimo de

10-cm) em um raio de 5m do ponto de coleta;

8. q_frutos: quantidade de plantas frutificando;

9. n_sub_b: quantidade de toques na trena (5m) de elementos do

sub-bosque, medidos a altura do peito (trena virada para o norte,

sul, leste e oeste);

10.n_reg: quantidade de toques na trena (5m) de regenerantes

florestais, medidos a altura do joelho (trena virada para o norte, sul,

leste e oeste);

11. h_serr: altura da serrapilheira para quatro direções no ponto de

coleta (norte, sul, leste e oeste) e a 1m para cada uma das

direções.
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Esse projeto, de análise de seleção de microhabitat, teve que ser

interrompido devido ao desaparecimento do único mutum que estava

sendo monitorado, pois o projeto depende exclusivamente da exploração

da mata por esses animais, ou seja, dos pontos-GPS de uso do mutum.

Contudo, espera-se retomar o projeto com a reintrodução de novos

indivíduos em 2021.

Todavia, continuamos indo para mata, não só para procurar vestígios

do mutum, mas também para dar suporte a um projeto de outra estagiária

do IFAL, que está fazendo um levantamento de frutos da Mata do Cedro

para ofertar a mutuns cativos do IPMA. O objetivo deste trabalho é avaliar

o comportamento de interação dos mutuns e capacidade de dispersão de

frutos nativos do Centro de Endemismo Pernambuco, uma vez que pouco

se sabe sobre a dieta e capacidade dispersora da espécie. Espera-se

gerar uma publicação científica com esse trabalho com minha co-autoria.

3. AÇÕES FUTURAS

Estão previstas a chegada de 3 casais de mutum-de-alagoas durante o

ano de 2021. Assim que os novos indivíduos forem reintroduzidos,

espera-se continuar com o monitoramento e a coleta de dados relacionados

à estrutura da vegetação na RPPN Mata do Cedro para análise de seleção

de microhabitat pelo mutum-de-alagoas.

Ainda, visando dar continuidade às ações da estagiária mesmo com a

falta de mutuns monitorados na Mata do Cedro, iniciaremos o delineamento

de novos experimentos com o casal cativo de mutuns sob responsabilidade

do IPMA. O projeto será utilizado como Trabalho de Conclusão de Curso da

estagiária futuramente, e trata-se do uso de enriquecimento ambiental

reprodutivo para estimular o casal em conjunto com análises de

comportamento através da confecção de etogramas. O enriquecimento

ambiental pode ser definido como atividades que promovem melhoria no

funcionamento biológico de animais em cativeiro resultantes das alterações
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ao seu ambiente (RIVERA, 2016). Essas evidências de melhoria do

funcionamento biológico incluem aumento do sucesso reprodutivo, vida e

aptidão do animal, além da melhoria da saúde (NEWBERRY, 1995).

Os etogramas serão utilizados em duas etapas, uma qualitativa para

observar, descrever e categorizar os comportamentos. Seguida por uma fase

quantitativa, onde os comportamentos serão quantificados, ou seja, quantas

vezes o mutum se exibe em um determinado intervalo de tempo, por

exemplo.

4. PERCEPÇÃO DA ESTAGIÁRIA

Ocorreram alguns percalços, mas seguimos firmes na luta para

reintroduzir o Mutum-de-Alagoas em seu habitat natural. Infelizmente,

perdemos no final de 2020 o último mutum monitorado com a mochila-GPS,

porém o mesmo foi um grande professor para nós pesquisadores, sobreviveu

com uma expectativa bastante boa para a primeira soltura. Sabemos que

esse processo de perda faz parte de qualquer processo de reintrodução,

principalmente para uma espécie bastante fragilizada e vulnerável, tentando

voltar e se adaptar a um outro ambiente, enfim, seguimos na expectativa da

vinda dos três casais de mutuns ao estado, para continuarmos com os

projetos, e estudar ainda mais essas aves.
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1. OBJETIVO  

O presente relatório tem como objetivo participar ao Ministério Público Estadual 

acerca das atividades de fiscalização desenvolvidas por este Batalhão de Polícia 

Ambiental, ora estabelecidas pelo Plano de Ação Estadual do Mutum-de-Alagoas – PAE 

Mutum, na RPPN Mata do Cedro no período de agosto de 2019 a julho de 2020. 

 

  

2. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO 

A localidade objeto da fiscalização é denominada RPPN Mata do Cedro, criada 

através da Portaria IMA nº 07/2014, conta com 978,76ha (novecentos e setenta e oito e 

setenta e seis hectares) de extensão e está localizada no Município de Rio Largo/AL, 

conforme imagem abaixo: 

 

 

 

3. CONDIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização é realizada diariamente por uma guarnição motorizada em horários 

pré-determinados, conforme Ordens de Policiamento Ambiental designadas pelo 
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Comando do Batalhão. O policiamento é feito tanto no interior quanto no entorno da 

Unidade de Conservação, no intuito de coibir crimes ambientais na região.  

São realizadas abordagens a pessoas e veículos que transitam na região, com os 

quais, ao final da abordagem, é feito o trabalho de Educação Ambiental, informando sobre 

a reintrodução do Mutum-das-Alagoas na Mata do Cedro e orientando sobre os crimes 

ambientais. 

Ao término da fiscalização é preenchido o Relatório de Serviço Diário, onde os 

policiais informam da ocorrência ou não de ilícitos, ou quaisquer outras alterações 

encontradas durante a fiscalização. 

 

 

4. RESULTADOS OBTIDOS 

No período de agosto de 2019 a julho de 2020 foram registradas 23 (vinte e três) 

Comunicações de Ocorrências Policiais, das quais foram gerados o Auto de Prisão em 

Flagrante de nº 3656/2020 e o Termo Circunstanciado de Ocorrência de nº 3489/2019. 

 

4.1 Quadro Estatístico 

 
TIPO PENAL 

 
QTD 

PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA 03 

CAUSAR DANO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 02 

RESGATE DE ANIMAL SILVESTRE 03 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 02 

TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO 
COMPETENTE 
 

09 

CORTAR ÁRVORES EM FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
01 

PENETRAR ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PORTANDO INSTRUMENTOS PRÓPRIOS 
PARA A CAÇA 

01 
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4.2 Apreensões 

 
ANIMAL/OBJETO 

 
QTD 

ESPINGARDA CALIBRE .32 01 

ESPINGARDA ARTESANAL 03 

CANOS DE ESPERA (ARMADILHA) 02 

FACÃO 01 

PÓLVORA, CHUMBINHO E ESTOJOS 
NÃO 

ESPECIFICADO 

MADEIRA NATIVA 0,7m³ 

VEÍCULO AUTOMOTOR 01 

AVES SILVESTRES 44 

 

 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Durante o patrulhamento, no período de referência, as guarnições relataram ter 

encontrado pelo menos um dos exemplares de Mutum-das-Alagoas nas vias de acesso à 

Mata do Cedro por 04 (quatro) vezes. 

Por vezes foi relatado pelas guarnições sobre a dificuldade, e em algumas delas a 

impossibilidade, de se fazer o patrulhamento devido ao péssimo estado de conservação 

das estradas de acesso, chegando a causar avarias nas viaturas, se fazendo necessário um 

veículo adequado para terrenos difíceis (4x4). 
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4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL
Rua Dom Antônio Brandão, Empresarial 203 Offices, 1º andar, Sala 105, Farol, Maceió-AL, CEP: 57031-000. 

Fone: (82) 2122-3530 / E-mail: 4pj.capital@mpal.mp.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REINTRODUÇÃO DO MUTUM-DE-ALAGOAS (2017-2021)

Maceió/AL, 2021.
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4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL
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Fone: (82) 2122-3530 / E-mail: 4pj.capital@mpal.mp.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES

Reuniões do PAE Mutum-de alagoas / Centro de Educação Ambiental Pedro Nardeli –
IPMA

Presidente do IPMA – Fernando Pinto
Ago de 2017.

Apresentação do Cel. Ascânio Cmt. do BPA 
– Ações de fiscalização.

Audiência Pública do PAE Mutum-de-alagoas.

Sede do IPMA – Nov de 2017. Divulgação no MPE/AL da Aud. Púb. do
PAE Mutum.
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Fone: (82) 2122-3530 / E-mail: 4pj.capital@mpal.mp.br

Inauguração do Centro de Educação Ambiental  “Pedro Nardeli”,  localizado na Usina
Utinga – Rio Largo, e volta do primeiro casal de Mutum-de-alagoas ao estado.

O Governador Renan Filho assinou o decreto que tornou o Mutum-de-alagoas a ave
símbolo do estado. Jul/2018.

Volta  do casal  de  Mutum-de-alagoas  para  o  estado,  colocados  no viveiro  de  400
metros quadrados para visitação.
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Fone: (82) 2122-3530 / E-mail: 4pj.capital@mpal.mp.br

Reuniões PAE Mutum-de-alagoas nas Sedes do MPE e IPMA.

MPE e BPA, discutem protocolos de 
fiscalização – Set de 2018.

Apresentação  do  Projeto  da  CRAX,
discutem  protocolo  de  soltura  e
translado – Jun de 2019.

4

44



ESTADO DE ALAGOAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL
Rua Dom Antônio Brandão, Empresarial 203 Offices, 1º andar, Sala 105, Farol, Maceió-AL, CEP: 57031-000. 

Fone: (82) 2122-3530 / E-mail: 4pj.capital@mpal.mp.br

Viveiro dos Mutuns-de-alagoas no IPMA.

Viveiro. Mutum-de-alagoas.

Primeiro casal de Mutuns. Mutum-de-alagoas.
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Reprodução ex situ / Criatório CRAX-MG.

6
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Soltura Experimental – Mutum-de-alagoas em 21 de set de 2019.

Primeiros animais reintroduzidos na mata.

Pesquisadores observam a reintrodução dos animais na mata.
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Fone: (82) 2122-3530 / E-mail: 4pj.capital@mpal.mp.br

Soltura Oficial – Mutum-de-alagoas em 25/09/2019.

Solenidade do evento. Cobertura jornalística.

Equipe no local de soltura. Animal já reintroduzido em mata.
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Fone: (82) 2122-3530 / E-mail: 4pj.capital@mpal.mp.br

Monitoramento dos animais reintroduzidos na mata do Cedro 2020-2021.

Marcação dos pontos GPS de localização
dos animais. 

Estagiário de biologia do MPE/AL. 

Coleta  de  frutos  para  alimentação  dos
mutuns em cativeiro.

Pesquisadoras  monitoram as  áreas  onde
os animais se alimentam.
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