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INTRODUÇÃO 

A redução das populações de animais silvestres no planeta (defaunação) é uma das 

principais preocupações para conservação da biodiversidade (CEBALLOS et al., 2017). 

Esse processo está relacionado principalmente a modificação da paisagem natural por 

atividades humanas (CEBALLOS et al., 2015). De fato, algumas espécies sofrem 

pressões tão severas que chegam a serem extintas na natureza (CEBALLOS et al., 2017), 

o que muitas vezes pode levar a redução ou perda de interações ecológicas vitais para 

diversos ecossistemas (VALIENTE-BANUET et al., 2015). 

Nesses casos, a refaunação de ecossistemas alterados tem sido indicada como uma 

alternativa capaz de reestabelecer relações ecológicas perdidas com o desaparecimento 

de espécies (FERNANDEZ et al., 2017). Através desse processo, espécies extintas são 

reintroduzidas com base nas funções ecossistêmicas que desempenham (FERNANDEZ 

et al., 2017). No Brasil, a Mata Atlântica se destaca como ecossistema que, apesar de 

extremamente biodiverso (MYERS et al., 2000), passa por um processo severo de 

defaunação (GALETTI et al., 2017). Sendo assim, a reintrodução de espécies com papéis 

ecológicos fundamentais para manutenção desse ecossistema torna-se fundamental 

(FERNANDEZ et al., 2017). 

Nessa perspectiva, chamamos atenção para o caso do mutum-de-alagoas Pauxi mitu 

(Linnaeus, 1766), uma das aves mais raras, ameaçadas e misteriosas do mundo 

(SILVEIRA et al., 2004). Historicamente, esse animal era encontrado em uma faixa de 



Mata Atlântica conhecida como Centro de Endemismo Pernambuco, que se estende do 

norte da foz do Rio São Francisco em Alagoas até o estado do Rio Grande do Norte 

(SILVA et al., 2004). A caça e a degradação da mata nativa levaram o mutum-de-alagoas 

a extinção na natureza, sendo os últimos exemplares da espécie em vida livre capturados 

no final da década de 70 (SILVEIRA et al., 2008).  

Depois de grande esforço para manutenção e reprodução da espécie em cativeiro 

(COSTA et al., 2017; AZEREDO & SIMPSON, 2014; SOUSA et al., 2013), o Plano de 

Ação para a Conservação do mutum-de-Alagoas eluciou a importância de propiciar a 

reintrodução da espécie em sua área de distribuição (SILVEIRA et al., 2008). Um dos 

aspectos mais importantes a serem considerados para a reintrodução de uma espéicie é o 

monitoramento pós-soltura (IUCN, 2013). Atualmente, dipositivos de rastreamento via 

GPS vêm sendo cada vez mais utilizados para avaliar o processo de reintrodução (KAYS 

et al., 2015; BERGER-TAL & SALTZ, 2012), principalmente por permitirem uma 

abordagem adaptativa no que diz respeito ao processo de tomada de decisão para ações 

de manejo que aumentem o sucesso desse tipo de programa (SARMENTO et al., 2019; 

MCCARTHY et al., 2012). 

 

METODOLOGIA 

Os animais foram reintroduzidos na RPPN Mata do Cedro, área de Mata Atlântica 

localizada a 9º31’56.3’’S 35º54’51.5’’O (Datum SIRGAS2000) no município de Rio 

Largo/AL (Fig. 1). Possuindo cerca de 1.000 ha, a área já sofreu corte seletivo no passado, 

antes de ser transformada em uma UC, mas encontra-se em estágio de plena recuperação, 

contando inclusive com árvores emergentes que chamam a atenção e com registros 

históricos da espécie de mutum (SILVEIRA et al., 2008). A UC é cortada pelo Rio da 

Conceição, que deságua formando um grande açude em seu interior (SILVEIRA et al., 



2008). As ações de reintrodução vêm sendo realizadas em parceria com o Ministério 

Público de Alagoas (MPAL), além de ONG’s (Instituto para Preservação da Mata 

Atlântica – IPMA), responsáveis por apoio logístico e de fiscalização na área de soltura. 

Os animais reintroduzidos na área de soltura passaram por um período de 

aclimatação de cerca de 10 dias em recinto de pré-soltura construido no interior da mata, 

quando os machos foram equipados com dispositivos rastreadores GPS (Tigrinus ©) 

acoplados a pequenas mochilas (Figura 1) apresentando menos de 5% do peso do animal 

(BOITANI & FULLER, 2000). As mochilas foram construídas seguindo o modelo e 

método de instalação recomendado por Bernardo et al. (2011) 

 

Figura 1. Detalhes da mochila GPS Tigrinus © acoplada aos machos de mutum-de-alagoas 

durante a fase de adaptação no recinto de pré-soltura. Fonte: Autor. 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO DO MONITORAMENTO 

Desde a data de soltura dos animais em setembro/2019 e o presente momento, 

confirmou-se o óbito de quatro dos seis animais reintroduzidos, sendo três machos e uma 

fêmea. Os primeiros dois machos vieram a óbito logo no início do processo de 

reintrodução (até 10 dias após a soltura), quando os riscos associados a exploração do 

novo ambiente são aumentados. O exame da carcaça e dos vestígios deixados no local do 

óbito revelaram fortes indícios de predação como causa da morte, o que é esperado 

durante o processo de reintrodução. Após alguns meses, identificou-se a carcaça de uma 

das fêmeas (não monitorada com a mochila GPS) em um plantio de cana-de-açúcar 

adjascente a RPPN Mata do Cedro, onde não foi possível inferir a causa mortis. 

Após o óbito desses animais, os esforços foram destinados a manutenção do último 

macho monitorado com a mochila GPS, uma vez que as visualizações das fêmeas 

passaram a ser mais escassas. Esse animal foi monitorado durante um ano e três meses 

(setembro/2019 a dezembro/2020), e era frequentemente avistado utilizando os arredores 

da trilha principal da área de soltura, além das fontes suplementares de alimentação e água 

colocadas ao redor do recinto de soltura e abastecidas entre intervalos que foram de um a 

três dias com o apoio do IPMA. Muitos moradores locais, frequentadores da área de 

soltura ou pessoas próximas ao IPMA relataram conhecer a história do projeto e 

identificaram-se com o macho referido acima, principalmente pelo animal não 

demonstrar medo de seres humanos, que muitas vezes inclusive buscava aproximação. A 

partir do início de dezembro de 2020, quando visitas frequentes (de duas a quatro vezes 

por semana) pelos pesquisadores o associados do IPMA eram realizadas, o macho parou 

de ser avistado, e sua mochila GPS parou de emitir sinal. Ressalta-se que a causa do 

desaparecimento do animal da área ainda não foi identificada. De qualquer forma, a 

avaliação dos padrões de movimento e comportamentais do indivíduo foram suficientes 



para levantar discussões importantes relacionadas as futuras reintroduções. Esse macho 

passou mais de um ano no local, tendo sido visto se alimentando de algumas espécies 

nativas e utilizando diversas áreas da mata, e a análise dos dados obtidos pelo rastreador 

do animal trouxe muito aprendizado. 

A partir da metade de 2021, uma das fêmeas reintroduzidas em 2019 passou a ser 

avistada por moradores locais utilizando uma área de mata nas proximidades da RPPN 

Mata do Cedro. Ainda não foi possível obter registro fotográfico do animal, porém, o fato 

de mais de um morador ter relatado avistamento do animal durante os últimos meses é 

forte indício de que o animal esta utilizando a área. Alguns dos moradores, inclusive, 

relataram conhecer a morfologia do mutum-de-alagoas devido aos frequentes 

avistamentos do macho mencionado no parágrafo acima, o que reforça a vericidade das 

informações. Essa fêmea avistada encontra-se desde 2019 consumindo os recursos das 

áreas florestais da região, uma vez que a mesma não utilizava as áreas com fontes de 

alimentação e água suplementares que ficavam ao redor do recinto de soltura (os locais 

eram frequentemente monitorados com armadilhas fotográficas). Essa informação prova 

a capacidade da paisagem em que a RPPN Mata do Cedro está inserida em prover recursos 

para o mutum-de-alagoas, mostrando que indivíduos podem adaptar-se as áreas 

fragmentadas do Centro de Endemismo Pernambuco em Alagoas.  

 

CONCLUSÃO 

Ressalta-se a importância da continuidade do esforço para levar de volta indivíduos 

às áreas naturais do estado, e a necessidade de investigar a paisagem da RPPN Mata do 

Cedro, além de possíveis novas áreas para reintrodução do animal, no que diz respeito a 

disponibilidade de recursos para a espécie e causas antrópicas que possam colocar em 



risco a sobrevivência de animais reintroduzidos. Espera-se que novos casais possam 

chegar nos primeiros meses de 2022 para continuidade do processo de reintrodução, já 

que indivíduos não puderam ser reintroduzidos desde o início de 2020 devido a pandemia 

do Covid-19. 
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