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RESUMO 
 

Cracidae é a família de aves mais ameaçada da região neotropical e é representada pelos 

jacus, aracuãs, mutuns e jacutingas. Crax blumenbachii, espécie endêmica da Mata 

Atlântica e conhecida popularmente como mutum-de-bico-vermelho, está criticamente 

ameaçado de acordo com a lista nacional de espécies ameaçadas. Populações nativas 

podem ainda ser encontradas na Bahia e no Espírito Santo, mas o desmatamento e a 

pressão de caça são ameaças à permanência dessa ave na Mata Atlântica. Entre julho de 

2014 e agosto de 2015, eu medi 14 variáveis relacionadas à estrutura da floresta em 15 

fragmentos florestais com registros recentes e antigos de C. blumenbachii no sul da 

Bahia. Estes fragmentos florestais foram escolhidos quanto à frequência de registros da 

espécie previamente obtida com transecto linear e armadilha fotográfica, e por meio de 

entrevistas com moradores, funcionários e pesquisadores familiares com a mata. Em 

cada fragmento florestal, 10 parcelas aleatórias de 10x10m foram demarcadas para a 

coleta de dados da estrutura da floresta. Testei a multicolinearidade entre variáveis 

através da correlação de Spearman e as variance inflation factores (VIF). Sete variáveis 

não correlacionadas entre si foram utilizadas na comparação de modelos lineares 

generalizados para identificar quais variáveis influenciaram a frequência de registros da 

espécie. Com a Análise dos Componentes Principais, as variáveis foram reduzidas a 

duas dimensões e caracterizaram as áreas de registros recentes e antigos da espécie. A 

densidade de árvores mortas caídas, diâmetro à altura do peito das árvores, volume da 

serrapilheira e altura de emaranhados influenciaram positivamente a frequência de 

registro da espécie. A altura das árvores e densidade de sub-bosque influenciaram 

negativamente a frequência de registro da espécie. As áreas de registros mais frequentes 

de mutuns foram em sua maioria caracterizadas com árvores altas e finas e com locais 

propícios a recursos alimentares abundantes (i.e. árvores mortas caídas e bastante 

serrapilheira). A descrição da estrutura da floresta para uma espécie ameaçada é uma 

ferramenta poderosa para o manejo e conservação da espécie e seu ambiente.  

 

Palavras-chave: Ave, Ameaçado, Cracídeo, Estrutura da floresta, Habitat
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ABSTRACT 
 

Cracidae is the most threatened family of birds in the neotropical region and it is 

represented by guans, chacalacas, curassows and piping guans. Crax blumenbachii, an 

endemic species to the Atlantic forest and popularly known as red-billed curassow, is 

Critically Endangered according to the Brazilian national list of threatened species. 

Wild populations of red-billed curassoware still found in Bahia and Espírito Santo, but 

deforestation and hunting pressure are the main threats to the persistence of this bird in 

the Atlantic Forest. From July 2014 to August 2015, Is measured 14 variables related to 

forest structure in 15 forest patches with recent and past records of C. blumenbachii in 

southeastern Bahia. The forest patches were chosen according to the frequency of 

occurrence of the species previously recorded with line transect and camera-traps, and 

interviews with residents, employees and researchers familiar to the forest. In each 

forest patch, 10 random parcels of 10 x 10 m were delimited for collecting forest 

struture data. I tested multicolinearity of forest structure variables through Spearman 

correlation and the variance inflation factores (VIF). Seven non-correlated variables 

were used in generalized linear models to identify which variables influenced the 

frequency of occurrence of the species. Principal Component Analysis was used to 

reduce variables to two dimensions and characterized the areas of recent and past 

records of the species. Density of fallen trees, diameter at breast height of trees, volume 

of litter and height of tangles positively influenced the frequency of occurrence of the 

species. Height of trees and understorey density negatively influenced the frequency of 

occurrence of the species. The areas with high frequency of occurrence of curassows 

were mostly characterized by tall and thin trees and potential foraging places (i.e fallen 

trees and deep litter). The description of forest structure for an endangered species is a 

powerful tool to the management and conservation of the species and its environment. 

 

 

Keywords: bird, Threatened, Cracid, forest structure, Habitat 
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1. INTRODUÇÃO 

A família Cracidae é representada pelos jacus, mutuns, aracuãs e jacutingas e Crax 

blumenbachii (Spix, 1825) é um dos representantes dos mutuns. C. blumenbachii é uma ave 

de grande porte (84 cm de comprimento, 3,5 kg), popularmente conhecida como mutum-de-

bico-vermelho, endêmico da Mata Atlântica (ICMBIO, 2004). A International Union for 

Conservation of Nature o coloca na categoria “Em perigo de extinção” e é classificado como 

“Criticamente em Perigo” de acordo com a “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 

Ameaçada de Extinção” (Brasil, 2014).  

A Mata atlântica é o habitat original de muitas espécies, inclusive C. blumenbachii 

(ICMBIO, 2004). É sabido que C. blumenbachii compartilha o habitat com muitas outras 

espécies ameaçadas, que assim como o mutum, são vulneráveis a fatores como a caça e/ou 

drásticas alterações dos habitats (Sick, 1997). Atualmente é considerada espécie-bandeira e 

um importante indicador da qualidade do ecossistema, principalmente porque é muito sensível 

à caça (Silveira et al., 2008). 

C. blumenbachii conta com um plano de ação nacional desde 2004, tendo sido o 

primeiro publicado no Brasil. Tem por objetivo definir e realizar estratégias que protejam esta 

ave e eliminem os fatores que a ameaçam, garantindo a conservação da espécie. Após os 

cinco anos da implementação do plano de ação, constatou-se que dados precisos sobre o 

habitat e ecologia da espécie eram ainda necessários, incluindo características do habitat. Por 

isso, o objetivo desta pesquisa foi descrever as características da estrutura da floresta em áreas 

com diferentes frequências de registros da espécie nos fragmentos de Mata Atlântica no sul da 

Bahia e fornecer informações que são fundamentais para estimular o cumprimento de alguns 

dos objetivos que são citados no plano de ação e que tratam da relação da espécie e seu 

habitat.  

O objetivo proposto no presente trabalho abrange três ações inclusas no Plano de Ação 

de C. blumenbachii (ICMBIO, 2004): (1) Estimular a criação de UCs de domínio privado 

abrangendo remanescentes florestais na área de distribuição de C. blumenbachii; (2) Realizar 

estudos sobre a autoecologia da espécie em sua área de ocorrência; (3) selecionar novas 

localidades potenciais para reintrodução, sempre precedidas de uma avaliação da viabilidade 

de projetos. 
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Conhecer quais características têm influência na permanência da espécie pode ajudar 

em programas de manejo de áreas, estimular a proteção de áreas particulares sem proteção 

legal, auxiliar na seleção de áreas de futuras reintroduções, além da recomendação de um 

método eficiente no levantamento de dados do habitat. Ainda, pode ser útil para outras 

espécies de cracídeos, particularmente as pertencentes ao gênero Crax, das quais se carece de 

dados sobre a ecologia e sua relação com as características do habitat.  

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Família Cracidae 

 

O Brasil abriga uma parcela importante da avifauna junto com outros países da 

América Latina, como Colômbia e Peru (Piacentini et al., 2015) e possui a segunda maior 

diversidade de cracídeos, perdendo apenas para a Colômbia (Silveira et al., 2008; Brooks & 

Strahl, 2000). O Brasil possui 24 espécies de cracídeos e sete delas são espécies endêmicas 

(Piacentini et al., 2015). São aves neotropicais pertencentes à ordem dos galiformes e estão 

distribuídas desde o Sul do Texas até o norte da Argentina e do Uruguai (Sick, 1997; Brooks 

& Strahl, 2000; Grau, 2008). Muitas das espécies existentes no Brasil sofrem algum nível de 

ameaça, e, de acordo com a “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de 

Extinção”, 3 espécies estão na categoria “Vulnerável” (Penelope jacucaca, Penelope 

ochrogaster e Penelope pileata), 2 espécies “Em perigo de extinção” (Aburria jacutinga e 

Crax globulosa), 4 espécies “Criticamente em perigo” (Penelope superciliaris alagoensis, 

Crax blumenbachii, Crax fasciolata pinima e Ortalis remota) e 1”Extinta na natureza” (Pauxi 

mitu) (Brasil, 2014).  

As ameaças aos cracídeos são a destruição dos habitats e a pressão de caça, que agem 

em conjunto, e levam ao declínio dos cracídeos, nos locais onde ocorrem esses fatores. O 

declínio acelerado das populações dessa família pode influenciar os processos ecológicos 

desenvolvidos por esses cracídeos nos ecossistemas, pois a dieta pautada em frutos, 

invertebrados, pequenos vertebrados, flores e/ou folhas e sementes de diferentes tamanhos 

contribui para a regulação de populações de invertebrados e plantas (Brooks & Strahl, 2000; 

Brooks & Fuller, 2006). Esses cracídeos agem na predação e dispersão de sementes (Brooks 
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& Strahl 2000; Brooks & Fuller, 2006). Aves frugívoras de grande porte são importantes no 

processo de dispersão de sementes encontradas principalmente em mata primária, 

particularmente as sementes de tamanhos maiores que necessitam de animais de maior porte 

para a sua dispersão efetiva (Galetti et al., 2006).  

Existe uma variação entre os itens alimentares consumidos pelos cracídeos, com 

algumas preferências entre as espécies terrícolas e arborícolas. As frutas e sementes no solo 

são mais consumidas por espécies terrícolas, que incluem também invertebrados e pequenos 

vertebrados em sua dieta (Sick, 1997; Brooks & Strahl 2000; Silveira et al., 2008). As 

arborícolas permanecem mais no alto das árvores para se alimentar dos frutos, mas também se 

alimentam de invertebrados no solo (Sick, 1997; Brooks & Strahl 2000; Silveira et al., 2008). 

É característico da família dos cracídeos construírem ninhos bem elaborados formando 

uma cesta protetora (Sick, 1997; ICMBIO, 2004), e são os únicos representantes dos 

galiformes a construírem os ninhos nos altos das árvores (Sick, 1997; ICMBIO, 2004; Silveira 

et al., 2008). O ninho é construído com folhas, galhos, lianas e/ou cipós presentes na árvore 

usada para o ninho. Existem variações na duração do período reprodutivo das espécies (Sick, 

1997). Nas espécies arborícolas, a maturidade sexual ocorre mais cedo (1 a 2 anos) e as 

fêmeas colocam até 4 ovos. Já nas espécies terrícolas, a maturidade ocorre um pouco mais 

tarde (3 anos) e as fêmeas colocam até 2 ovos (Silveira et al., 2008). A eclosão ocorre 

geralmente entre 20 a 32 dias (Sick, 1997). Os filhotes são protegidos pelos pais e passam a 

noite em árvores mais baixas ou no próprio ninho construído. No solo andam junto aos pais 

protegidos pelas asas e se alimentam sozinhos e também no bico dos pais (Sick, 1997; 

Silveira et al., 2008). 

Usualmente os cracídeos utilizam diversas formações florestais como as florestas 

primárias e secundárias, matas de galeria, áreas de bordas de mata e áreas abertas (Sick, 

1997). Algumas espécies dos gêneros Penelope e Ortalis demonstram maior resistência às 

alterações dos habitats, no entanto espécies do gênero Crax e Pauxi são mais vulneráveis às 

drásticas alterações dos habitats, desaparecendo dos locais que passaram por intenso processo 

de desmatamento (Silveira et al., 2008). 

O Pauxi mitu (mutum-de-alagoas) é um exemplo de espécie que não suportou a 

intensa perda de habitat, levando-o ao ponto de extinção na natureza (Silveira et al., 2008; 

MMA, 2010). Além dos fatores ligados à fragmentação e às perdas do habitat que ameaçam 
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as espécies de cracídeos, também existem os efeitos das ações dos caçadores (Brooks & 

Strahl, 2000; Brooks & Fuller, 2006). 

Em muitas regiões, incluindo o sul da Bahia, os cracídeos são fonte de proteínas e, por 

disponibilizarem muita biomassa, são alvos de caçadores (Galetti et al.,1997; Brooks & 

Strahl, 2000).  De fato, as espécies de cracídeos são mais suscetíveis à extinção local em 

habitats com intensa sobre-exploração (Thiollay, 1994; Brooks, 1999; Brooks & Fuller, 2006; 

Silveira et al., 2008). 

 

2.2 Crax blumenbachii 

 

O gênero Crax é composto por oito espécies (C. alberti, C. daubentoni ,C. fasciolata, 

C. pinima, C. globulosa, C. blumenbachii, C. rubra e C. alector) (BirdLifeinternational, 

2015). No Brasil ocorrem cinco espécies desse gênero: Crax globulosa (que também ocorre 

na Colômbia, Bolívia e Perú), Crax fasciolata (incluindo a Bolivia, Paraguai e Argentina), 

Crax pinima, que ocorria nas regiões do Maranhão e Pará, e da qual atualmente só há 

registros no MA, Crax alector (Amapá, Roraima, Amazonas, além das Guianas, Colômbia e 

Venezuela) (BirdLifeinternational, 2015) e Crax blumenbachii (mutum-de-bico-vermelho), 

endêmico da Mata Atlântica, que ocorria em florestas de baixada e de tabuleiros desde o Rio 

de Janeiro até as áreas do Sul Bahia, leste de Minas Gerais e Espírito Santo (Figura 1). 

Populações nativas podem ainda ser encontradas nos estados da Bahia e do Espírito Santo 

(Silveira et al., 2008). A sua distribuição está relacionada a florestas em baixas altitudes, 

geralmente em locais abaixo de 500m do nível do mar (ICMBIO, 2004).  

Ocorreram reintroduções de C. blumenbachii em quatro locais nos estados de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro. A fundação Crax (Contagem, MG) forneceu os indivíduos que foram 

reintroduzidos em todos os projetos de reintrodução de C. blumenbachii. Em Minas Gerais a 

espécie foi reintroduzida em três áreas diferentes, sendo que reintroduções ocorrem desde 

1990 na Fazenda Macedônia (Ipatinga) (CENIBRA, 2016). A reintrodução de mutuns ocorreu 

em 1996 em Nova Lima e na Estação Ambiental de Peti (São Gonçalo do Rio Abaixo) 

(ICMBIO, 2004). Em Cachoeiras de Macacu (RJ), (53) indivíduos foram reintroduzidos na 

Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) de 2006 a 2009, com o monitoramento de todos os 

indivíduos atraves da telemetria (Bernardo et al., 2011). Isso possibilitou o levantamento de 
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dados de comportamento, padrões de uso e seleção do habitat, taxas de sobrevivência, 

tamanho da área de vida e reprodução, e atualmente são utilizados na conservação da espécie, 

bem como servem de base científica para futuras reintroduções (Bernardo et al., 2011).  

 

Figura 1. Distribuição histórica, populações atuais nativas e reintroduzidas de Crax 

blumenbachii 
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C. blumenbachii forrageia em solo, passando grande parte do tempo em busca de 

frutos, sementes, invertebrados e pequenos vertebrados (Sick, 1997). A sua capacidade de voo 

é limitada, não conseguindo permanecer muito tempo neste estado, pois se cansam muito 

rápido, porém mesmo o voo curto é fundamental na fuga de predadores (Sick, 1997; Silveira 

et al., 2008). Possuem algumas reações peculiares quando percebem que estão ameaçados, 

como vocalizar e levantar voo rapidamente para empoleirar-se, o que os torna alvos fáceis 

para caçadores (Sick, 1997; Silveira et al., 2008). Apresentam dimorfismo sexual bem notável 

(Figura 2) (ICMBIO, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Crax blumenbachii (macho à esquerda e fêmea à direita) (Foto: João Marcos Rosa) 

 

No período reprodutivo (agosto a fevereiro) o canto grave do macho (“booming”) é 

utilizado para atrair as fêmeas durante a corte e pode ser ouvido a longas distâncias (ICMBIO, 

2004). As fêmeas colocam dois ovos em média e o período de incubação dura cerca de 30 

dias. Os ninhos são construídos nos altos das árvores utilizando materiais como lianas, cipós, 

folhas, galhos, dentre outros, encontrados nas árvores escolhidas para construir os ninhos 

(Sick, 1997; Silveira et al., 2008). São territorialistas e exigem distância de dois a três 

quilômetros por casal (Sick, 1997). Esse comportamento também foi observado por mutuns 

reintroduzidos no Rio de Janeiro (Bernardo et al., 2011). C. blumenbachii são considerados 
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monogâmicos em vida livre (Sick, 1997) e poligínicos em cativeiro (ICMBIO, 2004). Porém, 

a poliginia foi recentemente registrada na Reserva Vale – ES, e as fotos de armadilhas 

fotográficas indicam que indivíduos nem sempre são monogâmicos e que podem ser 

poligínicos também em vida livre (Srbek-Araújo, 2012).  

2.3 Ameaças à Crax blumenbachii 

 

Perda e fragmentação dos habitats  

 

Os cracídeos geralmente são sensíveis aos efeitos da perda e fragmentação dos habitats 

e a pressão de caça. Alterações que ocorrem na Mata Atlântica devido, por exemplo, ao 

desmatamento, queimadas, em áreas de distribuição da espécie C. blumenbachii, interferem 

na composição e estrutura da floresta. A substituição de remanescentes contínuos em 

fragmentos menores e mais isolados diminui a capacidade de sobrevivência das populações, 

pois o isolamento dificulta as taxas de recolonização (Metzger, 2006). Fragmentos florestais 

com menos perturbações facilitam os animais utilizarem as paisagens de forma efetiva devido 

a uma maior permeabilidade da paisagem (Metzger, 2006). A fragmentação florestal também 

ocasiona o aumenta na taxa de mortalidade de árvores, incluindo aquelas de maior porte que 

são responsáveis por maior estocagem de carbono, que é convertido em biomassa, importante 

no controle do efeito estufa (Laurance & Vasconcelos, 2009). A Fragmentação também leva à 

defaunação, que por sua vez ameaça serviços ecossistêmicos. Grandes vertebrados que fazem 

a dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração da floresta, têm desaparecido cada 

vez mais rápido, e tem levado à  diminuição de plantas de grande porte capazes de armazenar 

maior quantidade de carbono. Em consequência disso, o valioso serviço ecossistêmico 

“sequestro de carbono” também está ameaçado com os efeitos da defaunação nas florestas 

(Bello et al, 2015). 

Manter a integridade ecológica e proporcionar maiores áreas de vida são ações que 

favorecem a viabilidade populacional de espécies, particularmente as de grande porte como os 

cracídeos. A ausência dessas características nos remanescentes atuais de Mata Atlântica tem 

sido uma preocupação para a permanência das espécies (Marsden et al., 2005). Por isso, a 

degradação, fragmentação, perda do habitat, formação de bordas e fortes mudanças nos 
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habitats são ameaças à fauna sensível a esses fatores que modificam a estrutura e composição 

das florestas (Laurance & Vasconcelos, 2009). 

As mudanças na estrutura da floresta ocorrem principalmente devido à expansão das 

atividades econômicas, como por exemplo, produções agrícolas e áreas de pastagens que são 

bastante suscetíveis a incêndios frequentes (ICMBIO, 2004). O impasse do desenvolvimento 

econômico e uso sustentável dos recursos da natureza sempre foram e será um problema de 

políticas públicas. A falta de planejamento, gestão e fiscalização dos empreendimentos 

econômicos, evidenciam a necessidade de assegurar através de ações mais eficientes a 

conservação das áreas incluindo ações que minimizem e compensem os impactos causados 

nas áreas de ocorrência da espécie (ICMBIO, 2004).  

Algumas estratégias de conservação podem ser utilizadas para a manutenção da qualidade do 

habitat, a fim de que as espécies sensíveis a distúrbios consigam sobreviver mesmo com o 

quadro atual de perda e a fragmentação da Mata Atlântica (Ribeiro et al., 2009). Algumas 

delas são: (1) o gerenciamento de fragmentos florestais pequenos, permitindo que esses 

estejam conectados a outros fragmentos; (2) a matriz que circunda os fragmentos florestais 

deve proporcionar condições que minimizem os efeitos de borda e aumentem a 

permeabilidade da paisagem (Laurance & Vasconcelos, 2009, Ribeiro et al., 2009). 

É preciso que seja avaliada a intensidade das alterações que ocorrem nos habitats, pois 

mutuns-de-bico-vermelho reintroduzidos utilizaram habitats não florestados como áreas 

cultivadas e pastos, desde que próximos à mata, o que demonstra que, apesar da espécie 

necessitar de habitats bem conservados, ela pode usar esses locais (Bernardo et al., 2011). Do 

mesmo modo, populações nativas de mutuns utilizaram áreas cultivadas de pequena extensão 

em busca de alimentos, como plantações de mamão no entorno do Parque Nacional do 

Descobrimento (BA), além de cultivos de cacau e seringas na Fazenda Cupido (ES) e sistemas 

agroflorestais diversos, com mandioca e feijão, na Reserva Michelin (BA) (Alvarez & 

Develey, 2010). Outras espécies de cracídeos utilizaram áreas de plantações e pastos, 

geralmente, em busca de alimentos, particularmente frutos (Bertsch & Barreto, 2008; Rios et 

al., 2008).  Desta forma, o conhecimento da matriz que circunda os fragmentos florestais é 

essencial neste sentido, pois as espécies de acordo com suas necessidades podem apresentar 

diferentes respostas à essas áreas (Laurance & Vasconcelos, 2009). 
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Caça 

 

A população brasileira tem influência de costumes herdados da cultura europeia, 

indígena e africana. A caça é um dos costumes praticados desde a época da colonização pelos 

portugueses. Praticada entre os índios, é um dos costumes passado por gerações e ainda hoje é 

praticada, seja como forma de subsistência ou lazer (IBGE, 2007). 

A atividade de caça é documentada nas florestas tropicais do mundo, e tem por 

finalidade uso para subsistência, lazer e comércio (Begazo & Bodmer, 1998). Os cracídeos, 

devido à grande biomassa e quantidade de proteína fornecida, sempre foram alvos dos 

caçadores, sendo denominados animais cinegéticos (Silveira et al., 2008). Dentre os animais 

cinegéticos, os cracídeos foram apontados com maior preferência dos caçadores, além de 

algumas espécies serem mais caçadas que outras, e o principal motivo é a maior 

disponibilidade de biomassa, superior a alguns outros animais cinegéticos (Brooks, 1999). 

Esse interesse dos caçadores pela espécie já foi relatado por naturalistas que, por volta de 

1820, reportaram que índios usaram penas da espécie em São Fidelis no RJ e oito mutuns 

foram caçados utilizando mundéus em Mucuri na BA. Além disso, foi reportado o encontro 

de penas de mutuns e jacutingas nas aldeias de índios Camacãs, próximo ao munícipio de 

Ilhéus (BA) (ICMBIO, 2004).  

Em áreas de Mata Atlântica no Espírito Santo, incluindo as áreas protegidas, foi 

evidenciado que a caça ilegal é muito frequente, e que C. blumenbachii está dentre as espécies 

caçadas (Chiarello, 2000). Nas áreas que apresentam fiscalizações mais eficientes, as espécies 

de cracídeos são mais frequentes e por isso houve maior abundância de espécies cinegéticas 

na Reserva Florestal de Linhares comparada a outras áreas da pesquisa (Chiarello, 2000). As 

aves da família Cracidae estão entre as espécies cinegéticas que têm desaparecido das 

localidades de sua distribuição original quando ocorre intensa pressão de caça (Chiarello, 

2000; Barrio, 2011). Em áreas próximas a povoados na Amazônia peruana, cracídeos também 

têm diminuído a sua abundância, o que mostra que a caça não ocorre de forma sustentável. 

Num raio de 5 km do entorno do povoado, a densidade de cracídeos foi inferior comparado ao 

interior da floresta (Begazo & Bodmer, 1998).  

O desaparecimento das aves frugívoras de grande porte tem sido uma preocupação à 

conservação, pois elas são fundamentais na dispersão de plantas, inclusive das espécies 
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endêmicas. Com a ausência dos frugívoros, principalmente das aves de maior porte, a 

dispersão é limitada (Galetti et al, 1997; Holbrook & Loiselle, 2009; Galetti et al., 2013). Há 

um tempo, pesquisadores alertaram sobre o problema das “florestas vazias” e esse termo tem 

sido debatido por pesquisadores preocupados com o desaparecimento da fauna, mesmo em 

florestas que possuem um bom estado de conservação da vegetação (Redford, 1992). É 

possível encontrar florestas defaunadas, com ausência de predadores de topo, o que representa 

um desequilíbrio da cadeia trófica (Redford, 1992). Os trabalhos mais atuais têm evidenciado 

que as consequências da defaunação são uma forte ameaça às florestas tropicais e que esse 

problema pode se tornar irreversível (Galetti et al., 2013, Dirzo et al., 2014).  

Vários autores reforçam que o declínio populacional das espécies de cracídeos e de 

outros animais cinegéticos é maior em áreas em que existe maior pressão de caça quando 

comparadas à áreas com moderada ou pouca pressão de caça (Chiarello, 2000; Cullen Jr. et 

al., 2000; Barrio, 2011). Os trabalhos de fiscalização, monitoramento e controle dessas 

atividades são muitas vezes precários, principalmente quando se referem à caça de 

subsistência (Bodmer & Robinson, 2006). Comparações na comunidade Tamshiyacu-

Tahuayo (Perú) entre os locais com alta e baixa pressão de caça evidenciaram que mamíferos 

com taxa reprodutiva mais alta, longevidade mais curta e menor tempo de geração não são tão 

vulneráveis aos efeitos da caça (Bodmer & Robinson, 2006). Já as espécies de aves e 

mamíferos, geralmente de maior porte, com baixa taxa reprodutiva, maior longevidade e 

maior tempo de geração são mais sensíveis à caça (Chiarello, 2000).  Nesse contexto, os 

mutuns apresentam uma taxa reprodutiva baixa, colocando em média 2 ovos a cada estação 

reprodutiva, por isso a caça intensa pode levar ao declínio populacional muito rapidamente 

(Brooks & Strahl, 2000).  

 A caça em locais onde a maioria são populações de indígenas e rurais, os cracídeos é 

uma importante fonte de proteína, devido a sua vulnerabilidade aos efeitos da pressão de caça, 

esses locais e toda sua área de ocorrência deve ser monitorada e controlada, além de ser 

provida uma fonte alternativa de subsistência (Brooks & Strahl, 2000). A caça no sul da Bahia 

é tão comum que a região pode ser considerada como pressão de caça crônica, praticada por 

alguns agricultores e grupos de assentados de projetos de reforma agrária (ICMBIO, 2004). 

Essa prática é uma forma de subsistência ou interesse comercial para muitas comunidades 

(Silveira et al., 2008) e é uma característica, juntamente com a tradição cultural de caça, que 
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ameaça a persistência, não só de C. blumenbachii, mas de outras espécies cinegéticas 

ameaçadas de extinção no sul da Bahia (ICMBIO, 2004).  

Foram realizadas 40 entrevistas no Parque Nacional do Boqueirão da Onça (BA), para 

avaliar a atividade de caça praticada pela comunidade quilombola e os resultados apontaram 

que 67.5% dos entrevistados admitiram realizar atividades de caça, 55.17% para subsistência 

e 37.39% por lazer (Dantas-Aguiar et al., 2011). Em áreas de distribuição de C. blumenbachii 

também é comum a caça tanto para subsistência quanto para o lazer (ICMBIO, 2004). A 

presença de comunidades tradicionais (indígenas e colonizadores) em áreas de ocorrência de 

cracídeos causa uma drástica diminuição dessas aves que são o principal alvo de caçadores 

dessas comunidades (Silveira et al., 2008). A região do Parque Nacional Monte Pascoal (BA) 

é marcada por intensos conflitos devido às comunidades indígenas que exigem a revisão dos 

limites territoriais (MMA, 2010), e provavelmente C.blumenbachii está extinto localmente 

devido à caça indiscriminada (ICMBIO, 2004). A comunidade de índios “Tupinambá de 

Olivença”, localizada na região Sul da Bahia, foi entrevistada e 48 caçadores indígenas 

afirmaram utilizar a fauna para alimentação e uso medicinal (Pereira & Schiavetti, 2010). 

Outro uso comum pelas comunidades indígenas é a confecção de utensílios usados. Os índios 

utilizam as penas como guarnição de flechas e para produzir as tangas usadas em rituais (Sick, 

1997). Penas de mutuns e jacutingas foram encontradas nas aldeias de índios Camacã na 

região do Sul da Bahia (ICMBIO, 2004). Além disso, nas comunidades tradicionais na região 

Sul da Bahia, culturalmente a tradição da caça é passada por gerações, além de ser usada 

como fonte de renda por famílias com baixo poder aquisitivo (Brooks & Strahl, 2000).  

É preciso rever as leis que protegem os animais e proíbem a caça e envolver a 

população das comunidades nas quais se realiza essa prática (Brooks & Strahl, 2000). No 

Brasil, a atividade de caça é ilegal de acordo com a lei federal 9.605 – lei dos crimes 

ambientais de fevereiro de 1998. Um dos problemas para aplicar a lei que proíbe a caça e 

garante a proteção da espécie é que a área de ocorrência de C. blumenbachii é marcada por 

muita pobreza e muitas das pessoas caçam para sua subsistência (Silveira et al.,2008). Além 

do mais, algumas áreas facilitam o acesso de caçadores, como por exemplo, as estradas, a 

presença de muitas trilhas e alta densidade populacional próximas às áreas de mata (Brooks et 

al., 2001; Brooks & Fuller, 2006). Ainda que as espécies de cracídeos consigam sobreviver 

em áreas de vegetação secundária avançada, é preciso conservar os habitats, mantendo-os 
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livres das atividades de caça (Begazo & Bodmer, 1998; Borges, 1999). Uma alternativa para 

as populações que utilizam a caça como fonte de renda é desenvolver programas por 

autoridades governamentais e não governamentais que forneçam subsídios para que 

encontrem em outra atividade a forma de retirar a sua fonte de renda e sustento (Brooks et al., 

2001; Brooks & Fuller, 2006). 

 A educação ambiental é também de suma importância e tem de ser aplicada de maneira 

que possa envolver a própria população na proteção das espécies. É necessário que haja uma 

estratégia eficiente para driblar o que é uma tradição nas famílias, principalmente aquelas que 

residem na zona rural (Brooks et al., 2001; Brooks & Fuller, 2006).  

 

2.3 Habitat e Cracídeos 

 

Muitos trabalhos trazem diferentes conceitos para o termo “habitat”. Isso tem causado 

problemas dentro da área da ecologia, pois muitos ecólogos e/ou pessoas que trabalham na 

área referem-se ao termo constantemente de forma ambígua (Bitetti, 2012). Block & Brennan 

(1993) estabelecem que o habitat é composto por fatores físicos que as espécies requerem 

para sobreviver e reproduzir-se. Definem também o uso do habitat como a maneira na qual as 

populações usam os recursos disponíveis de acordo com suas necessidades, como forragear, 

construir ninhos, abrigos, dentre outros (Block & Brennan, 1993).  

O micro-habitat é definido como sendo as características específicas do ambiente 

identificadas como fatores que compõem o habitat individual da espécie, que possuem 

características associadas a sua forma de vida, de forragear, reproduzir-se e proteger-se de 

predadores (Block & Brennan, 1993, Krausman 1999). O conhecimento das características 

dos habitats é essencial à conservação das espécies e permite realizar as intervenções 

necessárias à conservação de ecossistemas, ao manejo dos habitats e à reintroduções de 

espécies de forma mais eficiente (Rotenberry, 1985). Porém, mesmo sabendo da importância 

desses trabalhos que abordam a relação das espécies e seu habitat, esses estudos são escassos 

ou inexistentes.  

Alguns trabalhos utilizaram uma metodologia sistemática e descrevem características do 

habitat das espécies de cracídeos, importantes para o hábito de forragear, construir ninhos e 

empoleirar-se. Um exemplo desse tipo de pesquisas é sobre Pipile jacutinga, espécie 
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endêmica da Mata Atlântica, que utiliza florestas secundárias, mas sabe-se que prefere as 

matas primárias de baixada e de média altitude (Galetti et al.,1997). Frutos da palmeira 

Euterpe edulis fazem parte da sua dieta (Galetti et al.,1997).   

Quando há facilidade de conseguir alimentos, Penelope obscura bronzina (jacuguaçus) 

requer uma pequena área de vida, pois não se desloca muito entre os fragmentos florestais 

(Rocha 2005). Os jucuguaçus utilizavam árvores altas e o interior da mata para empoleirar-se 

e ninhos foram construídos na copa de árvores Licania tomentosa, cerca de 3m acima do solo 

(Rocha 2005). Na construção de ninhos foram usadas as folhas da própria árvore e galhos 

dobrados e a sua localização era próxima a árvores altas (20 - 30m) com abundância de 

espécies frutíferas como pitanga, abacate, amora, palmeiras e muitos cipós (Rocha, 2005). 

Assim como outros cracídeos (e.g C. blumenbachii, P. obscura bronzina, C. globulosa 

)indivíduos da espécie Aburri aburri habitam florestas bem conservadas, matas secundárias e 

utilizam plantações que estão no entorno dessas florestas em busca de alimentos (Rios et al., 

2005).  Indivíduos de Nothocrax urumutum no norte do Perú foram encontrados em florestas 

primárias, com presença de fontes de água e dossel alto (30m) (Parker, 2002).  A proximidade 

por corpos d’ água também é comum em outras espécies de cracídeos ( e.g C. blumenbachii, 

C. globulosa) ( Bernardo et al., 2011, Luna-Maira et al., 2013).  

Crax alberti na Colômbia utiliza a serrapilheira para forragear e indivíduos dessa 

espécie foram observados ciscando o solo e troncos caídos em busca de alimentos. Os troncos 

caídos também foram utilizados para descanso (Guzman-Uruena, 2008a; Guzman-Uruena, 

2008b). Estudos sobre o uso do habitat e ecologia de Crax globulosa na Colômbia e Bolívia 

mostraram que indivíduos dessa espécie são mais arbóreos devido a presença de habitats 

alagados. Estavam presentes em florestas secundárias e com presença de árvores altas (25-

30m) e foram observados se alimentando de crustáceos, larvas de insetos, pequenos peixes 

presentes em poças d’água e foram avistados em sua maioria em grupos (Hill et al., 2008 e 

Luna-Maira et al., 2013). O habitat de Crax rubra foi caracterizado como pantanoso e 

alagado, com baixa densidade de arbustos e dossel aberto e alto (25m) (Eisermann, 2004). Um 

estudo com Crax daubentoni em área protegida na Venezuela mostrou que, embora 

indivíduos dessa espécie possuam maior preferência por áreas de florestas primárias e matas 

de galeria, eles foram observados também em áreas abertas, como pastagem e ecótonos 

(Bertsch & Barreto, 2008). Ninhos foram observados em áreas de borda da floresta e parece 
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haver uma preferência por ecótonos para construí-los, pois 15 de 21 ninhos encontrados 

estavam em ecótonos. Foi verificado que a área de vida de Crax daubentoni mede entre 150 e 

200 ha (Bertsch & Barreto, 2008). Um estudo com Crax rubra griscomi em uma ilha no 

México demonstrou que a espécie tem preferências por florestas semideciduas tropicais, que a 

proximidade com fontes de água no interior da floresta em um raio de 2km influencia a 

presença da espécie, e que a presença de moradias e acesso de humanos ao interior da floresta 

em um raio de 4,5km dificulta a ocorrência da espécie (Martínez & Morales, 1999). A 

abundância de frutos e invertebrados foi fundamental para verificar a presença de Mitu 

salvini, e as florestas inundadas são particularmente essenciais, pois disponibilizam condições 

favoráveis para construir ninhos e alimentos variados como frutos, folhas e invertebrados 

(Parra et al., 2001).  

C. blumenbachii é frequentemente descrita utilizando matas primárias e secundárias 

com vegetação avançada (ICMBIO, 2004) e os indivíduos reintroduzidos em Guapiaçu (RJ) 

foram observados em locais próximos à fonte de água e utilizaram áreas abertas como 

pastagens próximas à mata (Bernardo et al., 2011). A população nativa na Reserva Vale (ES) 

utilizou mais áreas abertas em período de seca e o interior da floresta no período mais úmido 

(Srbek-Araújo et al., 2012). Nessa mesma área, mutuns não foram registrados em locais com 

abundância de árvores mortas em pé, troncos em decomposição e profundidade da 

serapilheira. Porém, a possibilidade de encontrar a espécie foi maior em florestas com árvores 

altas e com troncos grossos (DAP entre 10 e 30cm) (Alves, 2014). 

As espécies de cracídeos compartilham de algumas características dos habitats. Foi 

comum serem observados em busca de invertebrados e frutos no solo e próximos a locais com 

fonte de água e árvores altas. Árvores escolhidas para construir os ninhos possuem dossel alto 

e protegidas, com presença de cipós, galhos e folhas das árvores. Particularmente as espécies 

do gênero Crax demonstram compartilhar de habitats similares, com preferências por florestas 

primárias, com árvores altas e troncos grossos, além de utilizarem de florestas secundárias e 

áreas abertas, e se alimentam de frutos encontrados nesses locais, e procuram por locais  

associados a fonte de água. 

Nas áreas do sul da Bahia são raras as informações que contribuem para conhecimento 

do habitat de C. blumenbachii e não há trabalhos que informem sobre a estrutura da floresta 

com metodologia sistemática nessas localidades. No sul da BA existem áreas que a espécie 
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ainda ocorre e também áreas potenciais para a reintrodução. As informações do presente 

trabalho servirão também para comparar com trabalhos já existentes em outras áreas e 

construir um banco de dados da espécie importante para sua conservação. 

Estudar as espécies, particularmente as espécies endêmicas, e sua relação com os 

habitats é fundamental para a conservação, pois permite entender quais características estão 

associadas à ocorrência das espécies que são restritas a esses locais (Levy, 2009). Além disso, 

é preciso entender quais são as diferenças e similaridades de exigência de habitat de uma 

mesma espécie em diferentes áreas de sua distribuição geográfica. Dessa forma, é possível 

traçar estratégias de conservação para eliminar as ameaças que modificam as condições 

necessárias à capacidade das espécies de se alimentar, proteger-se de predadores, reproduzir-

se e manter as interações (Rocha, 2005).  

 

3.OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Caracterizar a estrutura da floresta de C. blumenbachii e analisar quais características 

ambientais são compartilhadas por áreas de registros recentes e antigos da espécie localizados 

em remanescentes de Mata Atlântica no Sul da Bahia. 

É esperado que as seguintes variáveis influenciem a frequência de registro de Crax 

blumenbachii: (1) a presença de água, devido à relação entre mutuns e cursos d’água 

(Bernardo et al., 2011), (2) o maior diâmetro e altura das árvores, que caracterizam florestas 

mais antigas (Bertsch & Barreto, 2008), (3) maior densidade de palmeiras, que são recursos-

chave para aves em épocas de escassez de frutos (Galetti & Aleixo, 1998), (4) menor 

densidade de sub-bosque, o que possibilita maior mobilidade de mutuns em momentos de 

fuga de predadores (Moreno-Palacios & Molina-Martínez, 2008), (5) maior densidade de 

árvores mortas caídas, que são ambientes adequados para o abrigo de invertebrados e 

pequenos vertebrados (Guzmán-Urueña, 2008b), (6) maior  volume da serrapilheira, que 

representa locais com maior disponibilidade de alimento (invertebrados e pequenos 

vertebrados) (Bhattacharya et al., 2007), (7) maior altura e densidade de emaranhados de 

cipós, que são recursos para construção do ninho e abrigo (Sick 1997), (8) maior densidade de 
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árvores, que possibilita maior sucesso de fuga pelo sub-bosque e facilita o empoleiramento 

(Moreno-Palacios & Molina-Martínez, 2008), (9) maior altura e densidade de bromélias, que 

é recurso para abrigo e recurso para construção de ninho (Toledo-Lima, 2013), (10) maior 

cobertura do dossel, que funciona como abrigo contra predadores aéreos (ICMBio, 2004). 

Também é esperado que as áreas de registros recentes de mutuns tenham características 

similares entre si, e diferentes das áreas de registros antigos da espécie. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar quais variáveis ambientais influenciam a frequência de registros da espécie 

em remanescentes de Mata Atlântica no sul da Bahia; 

Compreender quais características da estrutura da floresta das áreas são 

compartilhadas e são importantes para a permanência da espécie em  áreas de sua distribuição 

original; 

         Fornecer dados e preencher lacunas do conhecimento sobre a ecologia e habitat 

da espécie em áreas de diferentes frequências de registros da espécie no sul da Bahia. 
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5.0 CAPÍTULO. Características da estrutura da floresta em áreas de 

registros recentes e antigos de Crax blumenbachii (mutum-de-bico-

vermelho) na Mata Atlântica do sul da Bahia  

 

- Este capítulo segue as normas da revista Journal of Avian Biology 

 

Poliane F. Santos* e Christine S. S. Bernardo  

Programa de Pós-Graduação, Genética Biodiversidade e Conservação, Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, Brasil. 

*Autor para correspondência: polly-farias@hotmail.com 

5.1 Resumo 

Crax blumenbachii (mutum-de-bico-vermelho) é um cracídeo de grande porte, 

endêmico da Mata Atlântica que, devido ao desmatamento e à pressão de caça, se 

encontra ameaçado de extinção. Poucos trabalhos trazem dados sobre as características 

de seu habitat, e são inexistentes essas informações em áreas de ocorrência da espécie 

no Sul da Bahia. Entre julho de 2014 a agosto de 2015, caracterizamos a estrutura da 

floresta em quinze remanescentes de Mata Atlântica do sul da Bahia. Estes 

remanescentes florestais foram escolhidos quanto à frequência de registros de C. 

blumenbachii, previamente obtida com transecto linear e armadilha fotográfica, e por 

meio de entrevistas com moradores, funcionários e pesquisadores familiares com a 

mata. Em cada fragmento florestal, 10 parcelas aleatórias de 10x10m foram 

demarcadas para a coleta de dados de estrutura da floresta. Quatorze variáveis de 

importância biológica para a espécie foram medidas e sete variáveis não 

correlacionadas entre si foram selecionadas para Análise de Modelos Lineares 

Generalizados. As características das áreas foram resumidas em duas dimensões 

mediante a análise de componentes principais. Nossos resultados mostraram que a 

densidade de árvores mortas caídas, diâmetro à altura do peito das árvores, volume da 

serrapilheira e altura de emaranhados influenciaram positivamente a frequência de 

registro da espécie. A altura das árvores e a densidade de sub-bosque influenciaram 

negativamente a frequência de registro da espécie. As áreas de registros frequentes de 

mutuns foram, em sua maioria, caracterizadas por possuírem árvores altas e finas e 

com locais propícios a recursos alimentares abundantes, como volume grande de 

serrapilheira e árvores mortas caídas.  Este trabalho contribui com informações sobre 

(1) a estrutura da floresta propícia a um cracídeo ameaçado de extinção, com base em 

um método sistemático, rápido e eficiente que pode ser usado para estudar o habitat de 

mutuns e de outras espécies de cracídeos de hábitos similares, (2) a escolha de futuras 

áreas de reintrodução da espécie, com base nas variáveis ambientais que são 
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importantes para a espécie e (3) as áreas particulares que podem contribuir com a 

conservação de mutuns ao serem transformadas em RPPNs, uma vez que possuem 

características de habitats adequados a espécie.  

 

5.2 Introdução 

A família dos cracídeos (mutuns, jacus, jacutingas e aracuãs) é endêmica dos neotrópicos, 

sendo o grupo mais ameaçado desta região (Brooks e Strahl 2000, Brooks e Fuller 2006). São 

sensíveis às alterações dos habitats e à pressão de caça, fatores que tem levado ao declínio de 

suas populações (Sick 1997, Brooks e Strahl 2000, Brooks e Fuller 2006). Em algumas 

regiões, os cracídeos são fonte de proteínas de populações das zonas rurais e indígenas e alvo 

de caçadores por disponibilizar muita biomassa (Strahl e Grajal 1991). Cracídeos podem 

dispersar as sementes de plantas ou atuar como predadores de sementes, o que caracteriza 

uma importante função na regeneração da floresta (Galetti et al.1997, Brooks e Strahl 2000 e 

Brooks e Fuller 2006). As espécies de cracídeos que possuem distribuição restrita apresentam 

particularmente maior vulnerabilidade a alterações dos habitats e podem ser indicadoras da 

qualidade do habitat (Brooks e Strahl 2000, Silveira et al. 2008).  

Crax blumenbachii (mutum-de- bico-vermelho) é um cracídeo de grande porte, chegando a 

até 84 cm de comprimento, endêmico da Mata Atlântica e está incluído na categoria “em 

perigo de extinção” de acordo com a International Union for Conservation of Nature – IUCN 

(2015) e “Criticamente em Perigo” pela “Lista nacional de espécies ameaçadas” (Brasil, 

2014). Sua distribuição original abrange florestas de baixada e de tabuleiros desde o Rio de 

Janeiro até áreas do Sul da Bahia, leste de Minas Gerais e Espírito Santo. Na Bahia e no 

Espírito Santo ainda existem registros de populações autóctones em fragmentos de Mata 

Atlântica (Alvarez e Develey 2010).  
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Alguns fatores como a perda, fragmentação do habitat e a caça tornaram C. blumenbachii ao 

perigo de tornar-se uma espécie extinta na natureza (Brooks e Strahl 2000, Silveira et al. 

2008, Alvarez e Develey 2010).  De fato, atualmente restam entre 11 a 16% de cobertura de 

Mata Atlântica, habitat original dessa espécie, sendo que cerca de 80% dos remanescentes 

neste bioma são menores que 50 ha (Ribeiro et al. 2009). Os fragmentos de Mata Atlântica em 

toda a sua distribuição conta com um histórico de modificações da estrutura e composição da 

floresta, devido a alterações como retirada de madeira, incêndios frequentes e conversão de 

área florestada em áreas cultiváveis ou pasto, e nas áreas do Sul da Bahia essas ameaças 

também são frequentes (ICMBIO 2004). Essas alterações da estrutura da floresta alteram 

drasticamente os habitats, o que pode levar à diminuição da qualidade desses locais para 

algumas espécies (ICMBIO 2004). 

A reintrodução da espécie em áreas de distribuição original tem sido uma alternativa eficiente 

para conservar C. blumenbachii. Já foram realizadas reintroduções nos estados de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro (ICMBIO 2004, Bernardo et al. 2011) e a seleção das áreas foi feita 

principalmente com base no tamanho do fragmento florestal, existência de condições 

apropriadas para o estabelecimento da população reintroduzida (e.g. cursos d’água e árvores 

frutíferas) e infra-estrutura existente. Conhecer as características dos locais que se deseja 

reintroduzir a espécie e identificar áreas que tenham tais características que favoreçam o 

estabelecimento de populações, e a sua permanência, é um passo importante na conservação 

de mutuns.  

Os dados já existentes sobre os habitats de espécies de cracídeos servem de embasamento 

para melhor desenhar as características necessárias nos habitats de espécies do gênero Crax, 

pois permite identificar o que se tem de semelhante entre as áreas e identificar peculiaridades 

entre elas. Cracídeos dos gêneros Penelope, Pipile e Crax já foram reportados em florestas 
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primárias e secundárias. As áreas de plantações e pastos próximas às áreas de mata também 

foram utilizadas por estes cracídeos, além de terem sido observados em ecótonos e áreas de 

bordas de mata (Guix 1997 e Moreno-Palacios e Molina-Martínez 2008, Guzmañ-Urueña 

2008b e Bertsch e Barreto, 2008b, Bernardo et al. 2011). O uso de diferentes tipos de habitats 

por cracídeos, incluindo aqueles sem cobertura florestal, indica que espécies do gênero Crax, 

que são mais sensíveis a ambientes degradados, podem suportar com certo limite pertubações 

que ocorrem nos habitats (Silveira et al. 2008).  

As áreas de plantações com presença de plantas frutíferas podem atrair espécies que se 

alimentam de frutos, e C. blumenbachii foi observado em áreas de plantações de cabrucas na 

fazenda Cupido (ES) e plantações de banana e mamão no Parque do Descobrimento (BA). 

Além do genêro Crax, outras espécies de cracídeos foram observadas em locais com plantas 

frutíferas, como pitanga, mamão, seringa e palmeira (Galetti et al. 1997, Rocha, 2005, 

Alvarez e Develey, 2010). Os frutos compõe parte significativa da alimentação dos cracídeos. 

Frutos da palmeira juçara (Euterpe edulis), por exemplo, são consumidos por cracídeos 

principalmente em períodos de escassez de outros frutos (Galetti & Aleixo, 1998). 

Atualmente essa palmeira é uma espécie ameaçada, e corresponde a uma ameaça indireta às 

espécies de cracídeos e outras aves e mamíferos que consomem seu fruto (Galetti, 1999). 

Devido a sua importância na dieta de vertebrados, ela pode ser considerada espécie-chave 

para muitas espécies de aves da Mata Atlântica (Sick 1997).  

Outras características importantes para a conservação dos cracídeos são a presença de floresta 

com dossel alto, i.e. árvores com média de 25m de altura, especialmente para espécies do 

Genêro Crax e Nothocrax. Essas árvores são utilizadas para empoleirar-se, fuga de predadores 

e abrigo para passar a noite (Moreno-Palacios, 2008 e Parker 2002, Alves, 2014). As florestas 

caracterizadas com árvores de maiores diâmetros, dossel mais alto e sub-bosque mais aberto 
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remetem a florestas maduras e habitats mais bem conservados (Eisermann 2004 e Moreno-

Palacios 2008). Essas características são preferidas por mutuns (e,g Crax rubra e Crax 

aberti),  visto que utilizam florestas bem conservadas e o sub-bosque mais aberto desses 

locais,  favorece a detecção de predadores e eventual fuga. Além disso, parece haver 

preferência de mutuns por locais com fonte de água (Bernardo et al 2011, Luna-Maira et al. 

2013 ).  

Identificar variáveis ambientais que favorecem a presença de mutuns é útil nas escolhas das 

áreas para futuras reintroduções, mas não se deve ignorar o efeito da caça nas áreas, pois as 

espécies respondem de forma negativa à habitats com alta pressão de caça, mesmo que 

possuam características da estrutura da floresta adequada (Redford 1992).   

O presente estudo teve como objetivo caracterizar a estrutura da floresta de C. blumenbachii e 

analisar quais características ambientais são compartilhadas por áreas de registros recentes e 

antigos da espécie localizados em remanescentes de Mata Atlântica no Sul da Bahia. 

Com base em uma extensa revisão em trabalhos com cracídeos, foi esperado que as seguintes 

variáveis influenciem a frequência de registro de Crax blumenbachii: (1) a presença de água, 

devido à relação entre mutuns e cursos d’água (Bernardo et al. 2011), (2) o maior diâmetro e 

altura das árvores, que caracterizam florestas mais antigas (Bertsch e Barreto, 2008), (3) 

maior densidade de palmeiras, que são recursos-chave para aves em épocas de escassez de 

frutos (Galetti e Aleixo 1998) (4) menor densidade de sub-bosque, o que possibilita maior 

mobilidade de mutuns em momentos de fuga de predadores (Moreno-Palacios e Molina-

Martínez 2008), (5) maior densidade de árvores mortas caídas, que são ambientes adequados 

para o abrigo de invertebrados e pequenos vertebrados (Guzmán-Urueña 2008b), (6) maior  

volume da serrapilheira, que representa maior disponibilidade de alimento (invertebrados e 

pequenos vertebrados) (Bhattacharya et al 2007), (7) maior densidade de emaranhados de 
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cipós, que são recursos para construção do ninho e abrigo (Sick, 1997), (8) maior densidade 

de árvores, que possibilita maior sucesso de fuga pelo sub-bosque e facilita o empoleiramento 

(Moreno-Palacios e Molina-Martínez 2008), (9) maior altura e densidade de bromélias, que é 

recurso para abrigo e construção de ninho (Toledo- Lima, 2013),  (10) maior cobertura do 

dossel, que funciona como abrigo contra predadores aéreos (ICMBIO 2004). Também é 

esperado que as áreas de registros recentes de mutuns tenham características similares entre 

si, e diferentes das áreas de registros antigos da espécie. 

5.3 Material e métodos 

Áreas de estudo 

O estudo foi realizado em 15 fragmentos florestais inseridos na área de distribuição original 

do C. blumenbachii, localizados na Mata Atlântica do Sul da Bahia (Figura 1). A vegetação 

predominante para todas as áreas é floresta ombrófila densa (IBGE 2012).  Variações de 

temperatura entre 13ºC e 28ºC nos fragmentos, do mesmo modo que, a altitude variando de (0 

e 960m) (Tabela 1). 

Os fragmentos foram escolhidos de acordo com a literatura (plano de ação da espécie) que 

apontam os locais que tiveram avistamentos, e também informações de pesquisadores. Após a 

seleção das áreas foram contactados os proprietários, gestores de áreas protegidas, assim 

como solicitações de autorização quando necessário junto aos órgãos responsáveis 

(SISBIO/INEMA etc.). Quando houve dificuldade de contactar os responsáveis pela potencial 

área de estudo, caso do Parque Nacional Monte Pascoal, a localidade não foi amostrada. O 

tamanho dos fragmentos florestais amostrados variam de 247ha  a 22.693ha (Tabela 1 ). Das 

15 áreas, 8 são áreas legalmente protegidas e 7 compreenderam áreas particulares sem 

proteção legal (Tabela 1 ) localizadas no sul e extremo sul da Bahia.   
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Os parques nacionais do Descobrimento e Pau Brasil fazem parte da Costa do Descobrimento, 

região do extremo sul da Bahia. O Parque Nacional do Descobrimento (PND) é uma das 

maiores área legalmente protegidas de Mata Atlântica do extremo sul da Bahia (ICMBIO 

2014) (Tabela 1), e apesar de ter passado por períodos de corte seletivo de madeira, a floresta 

é considerada em bom estado de conservação (IBAMA 2005a). Porém, esta área ainda conta 

com problemas de controle da caça, sendo frequente o encontro de armadilhas e vestígios de 

atividades de caçadores dentro do parque, assim como no seu entorno (IBAMA 2005a). O 

entorno do parque PND possui nove propriedades particulares, e cerca de 523 famílias que 

vivem da agricultura, com cultivo de banana, cacau e café. Dentre elas se encontra a Fazenda 

Guaíra, área de ocorrência de C. blumenbachii que fica conectada ao PND. As áreas de 

pastagens também fazem parte da paisagem que circunda o parque, sendo forte a atividade de 

pastoreio na região (IBAMA 2005a).  O Parque Nacional Pau Brasil também possui extensa 

área protegida e concentra um dos grandes reservatórios da árvore Pau-Brasil. Apesar de 

contar com um equipe de monitoramento e fiscalização nas áreas do parque, algumas ameaças 

como o fogo, caça e exploração ilegal de madeira ainda persistem (IBAMA 2005b). A RPPN 

Veracel que também faz parte da costa do Descobrimento desenvolve o cultivo do eucalipto e 

adota o conceito de paisagem-mosaico. Os eucaliptos são plantados nas áreas planas, e a 

vegetação nativa foi mantida nas encostas e fundos de vales (Veracel 2007).  O cultivo do 

eucalipto tem sido cada vez mais comum nas paisagens do extremo sul da Bahia (Veracel, 

2007).   

Na região sul da Bahia, a costa do cacau é caracterizada pelo predomínio de cabrucas – onde 

ocorre a plantação de árvores exóticas ou a conservação de algumas árvores nativas para 

sombrear o cacau (Theobroma cacao), espécie nativa da América central. Porém, com o 
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declínio da produção do cacau devido aos efeitos do fungo “Vassoura de bruxa” no final da 

década de 80 , outras culturas como café, seringa e piaçava têm sido também cultivadas por 

agricultores (Araújo et al. 1998). O Parque Estadual Serra do Conduru (PESC) insere-se na 

região da Costa do Cacau, e conta com um histórico recente de exploração de madeira e áreas 

de agricultura dentro da área do parque devido à falta de regularização fundiária (PESC 

2016). Ainda se encontra áreas de cabruca dentro do parque, além de constantes problemas 

com atividades de caça, e extração ilegal de madeira (PESC 2016). No entorno do parque há 

áreas de proteção ambiental, Reservas Particulares do Patrimônio Natural como a RPPN 

Capitão e áreas particulares como a Fazenda Alto da Esperança, ambas amostradas neste 

estudo. A região do PESC e entorno é caracterizada por ter matas em vários estágios de 

conservação e por serem marcadas por cultivos florestais como o cacau e a seringa (PESC 

2016). 

Os fragmentos florestais localizados no município de Camacan (Faz. Nossa Senhora 

Auxiliadora, fragmento de Camacan e a RPNN Serra Bonita) e Una (REBIO de Una e a 

Fazenda Bolandeira) também situam-se na Costa do Cacau, mas além do cultivo de cacau há 

outros cultivos como piaçava, dendê, café e seringa. Estes cultivos trazem alternativas à 

economia e a geração de renda na região do entorno da REBIO de Una (IBAMA 1997). 

Ao norte da Costa do Cacau situa-se a Costa do Dendê, assim conhecida por haver cultivo do 

dendê (Elaeis guianeensis) espécie nativa da África.  A região do Sul da Bahia possui terras e 

clima favoráveis ao seu cultivo. Nesta região localiza-se a Reserva Ecológica da Michelin, 

áreas com diversos fragmentos de florestas e que possuem corredores formados por 

plantações de seringa (Flesher e Laufer 2013). A reserva possui 15% de sua paisagem 

destinada para o cultivo da seringa em meio a remanescentes de Mata Atlântica. A reserva 
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conta com monitoramento de atividades de caça e desenvolvimento de projetos em prol da 

conservação da fauna e flora local, e desde então tem sido constatado o aumento da 

abundância da fauna silvestre local, inclusive da população de mutuns (Flesher e Laufer 

2013). A Fazenda Vale do Juliana tem uma extensa área de mata nativa e áreas cultivadas, e 

parte de sua extensão se conecta com áreas da Reserva Ecológica Michelin. Os fragmentos 

florestais de mata nativa totalizam um terço da propriedade e o restante é de uso para 

plantações de seringueiras, pupunha, frutas, (graviola, cupuaçu e jaca), e pecuária (FRVJ 

2016). 

Frequência de ocorrência de Crax blumenbachii 

 

Em cada área foi contabilizado o número de registros diretos (avistamentos, fotografias) de C. 

blumenbachii no período de um ano, considerando apenas os registros realizados nos últimos 

7 anos, obtidos (1) em pesquisas com transecto linear e/ou armadilhas fotográficas (Tabela 2) 

e (2) com entrevistas semiestruturadas realizadas por mim em 2015 (2 a 4 entrevistas/área, 

totalizando 47 entrevistas) com funcionários, moradores e/ou pesquisadores que frequentam 

as áreas de mata avaliadas (Tabela 2, Apêndice 1). Após contabilizar os registros, as áreas 

foram classificadas de acordo com a frequência de registro e valores de 0 a 10 foram 

atribuídos: > 4 registros no período de um ano (= 10), quando a espécie foi registrada mais de 

quatro vezes no período de um ano; 2 a 3 vezes no período de um ano (= 7), com dois ou três 

registros no período de um ano; 1 registro no período de um ano (= 3), quando a espécie foi 

registrada somente uma vez no período de um ano; Registrado há mais de 15 anos (= 0). 

Dessa forma, as áreas de registros recentes são aquelas que possuem ≥ 1 registros no período 

de 1 ano e as áreas de registros antigos são aquelas em que a espécie foi registrada há mais de 

15 anos (Tabela 2 e Figura 1). 
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Os entrevistados selecionados foram aqueles que frequentavam a mata (pesquisadores, 

funcionários e/ou moradores do entorno), não foi entrevistado mais de um membro da mesma 

família e foram evitadas entrevistas simultâneas. Durante as entrevistas foi utilizada uma 

prancha com imagens de espécies de cracídeos, incluindo C. blumenbachii e outras espécies 

que ocorrem ou não no sul da Bahia (Apêndice 2). Este procedimento é necessário para 

confirmar o conhecimento do entrevistado sobre a espécie-alvo deste estudo, detectando 

falsos-positivos, i.e. casos em que o entrevistado reporta a presença de C. blumenbachii, mas 

não identifica a imagem da espécie na prancha e/ou reporta a presença de espécies que não 

ocorre na região.  

Não houve associação significativa entre a forma de amostragem (entrevista ou pesquisa) e as 

categorias de frequência de ocorrência deC. blumenbachii (χ
2
=1,88, p=0,59), i.e. não existe 

viés nas frequências de ocorrência associado ao tipo de amostragem. 

Caracterização do habitat 

Os dados de estrutura da floresta de C. blumenbachii nas áreas de estudo foram coletados 

entre julho de 2014 e agosto de 2015, em 10 parcelas de 10x10m em cada área. Estas parcelas 

foram sorteadas após trilhas com avistamento de mutuns (por pesquisadores, funcionários 

e/ou moradores do entorno) terem sido medidas a cada 100m.  Em cada área havia de 3 a 9 

trilhas, com comprimento entre 1 e 7 km. Não houve potenciais parcelas amostrais em trilhas 

sem avistamentos de mutuns em áreas de registros recentes.   

Em cada parcela foram coletadas 14 variáveis, que foram escolhidas de acordo com a 

importância destas para a espécie, baseada na literatura. As densidades de árvores mortas em 

pé (ind/m²), densidade de árvores mortas caídas (ind/m²), densidade de árvore (ind/m²), 

densidade de bromélias (ind/m²), densidade de palmeiras (ind/m²), densidade de emaranhados 
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de cipós, lianas e galhos (ind/m²), densidade de sub-bosque (ind/m²), foram medidas 

contando-se as unidades em cada parcela e dividindo-se pela área da parcela. O diâmetro do 

tronco da árvore à altura do peito (DAP) foi medido incluindo-se as árvores com DAP ≥ 

10cm.  

A altura das árvores (m), altura das bromélias (m) e altura dos emaranhados (cipós, lianas, 

galhos) (m) foram mensuradas com auxílio de um clinômetro para obter a tangente do ângulo 

do olho do observador ao topo da árvore (Tg α). Este dado foi usado na fórmula, Tg α= (X/D) 

+Al, onde X= altura da árvore (ou bromélias/ emaranhado de cipós, em metros), D= distância 

do observador até à árvore e Al= Altura do olho do observador até o solo.  

A porcentagem média de cobertura do dossel (%) foi mensurada com auxílio de um 

densiômetro em 10 sub-parcelas aleatórias de 1x1m dentro da parcela principal. A 

porcentagem de parcelas com presença de água foi medida no raio de 50m de cada parcela.   

Para obter o volume da serrapilheira (cm³), foram delimitadas 10 sub-parcelas aleatórias de 1 

x 1 m dentro da parcela principal e, em cada sub-parcela, a serrapilheira foi colocada dentro 

de um cilindro plástico e pressionada com um saco plástico pesando 1kg. A altura da 

serrapilheira dentro do cilindro foi medida (A) e utilizada na fórmula V= B*A, onde 

V=volume do cilindro (i.e. volume da serrapilheira) e B= base do cilindro (π*r
2
). 

Análises dos dados 

A colinearidade entre as 14 variáveis foi testada através da correlação de Spearman (Apêndice 

3). Para testar multicolinearidade entre as variáveis foi utilizada a correlação de Spearman, 

além de ter sido verificado se o valor da variance inflation fator (VIF) de cada variável foi <5. 

Sete variáveis não correlacionadas entre si foram selecionadas para a Análise de Modelos 
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Lineares Generalizados (GLM), considerando a distribuição de Poisson. As sete variáveis 

utilizadas nas diferentes combinações dos modelos da GLM foram: densidade de árvores 

mortas caídas, altura das árvores, volume da serrapilheira, altura dos emaranhados, densidade 

de arbustos no sub-bosque, diâmetro a altura do peito e cobertura do dossel. A combinação 

entre as variáveis geraram 128 diferentes modelos. Foram selecionados modelos que 

apresentaram os menores valores de Critério de Informação de Akaike (AIC) (Burmam e 

Anderson, 2004), com menos de 2 pontos de diferença entre os ΔAICs das diferentes 

combinações. A porcentagem de desviance explicada pelo modelo foi calculada para 

identificar o poder de explicação desses modelos. As análises foram realizadas no software R, 

pacote glmulti, biodiversityR e RMS (R Core Team, 2014). 

Usamos a análise de componentes principais (ACP) para resumir em dois componentes como 

as áreas são caracterizadas em relação às variáveis que são importantes para C. blumenbachii. 

Foram usadas as variáveis que apareceram nos melhores modelos indicados pela GLM. O 

programa estatístico utilizado na ACP foi o PAST versão 3.10.   

5.4 Resultados 

Características do habitat 

Apenas 2 modelos apresentaram ∆AIC <2, que incluíram seis das sete variáveis utilizadas na 

seleção de modelos (Tabela 3).  As porcentagens de desviance explicadas foram altas para 

ambos os modelos, indicando a importância das variáveis selecionadas nos modelos (Tabela 

3). De acordo com os dois melhores modelos, a densidade de árvores mortas caídas, o volume 

da serrapilheira, o diâmetro na altura do peito das árvores e a altura de emaranhados 

influenciaram positivamente a frequência de registros de C. blumenbachii (Tabela 3). As 

variáveis altura das árvores e densidade de sub-bosque influenciaram negativamente a 
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ocorrência de C. blumenbachii. Logo, áreas com troncos grossos e árvores baixas, com muitos 

emaranhados na copa das árvores e com menor densidade de sub-bosque com muitas árvores 

mortas caídas e camada alta de serrapilheira são características de áreas com maior frequência 

de registro da espécie (Tabela 3).  

Não houve diferença significativa entre qualquer variável da estrutura da floresta entre as 

áreas com registros recentes e antigos de Crax blumenbachii. O teste não paramétrico Mann -

Whitney (teste u) mostrou: A densidade de árvores mortas caídas: U = 17,5 e p-unilateral = 

0,13; Diâmetro à altura do peito: U= 24 e p- unilateral= 0,36; Altura das árvores: U=22 e p-

unilateral= 0.27; Altura dos emaranhados: U= 23,5 e p-unilateral=0,34; Volume da 

serrapilheira: U=18 e p-unilateral=0,14 e Densidade de sub-bosque: U=18 e p-unilateral=0,14. 

A representação gráfica das variáveis em áreas com registros recentes e antigos de Crax 

blumenbachii podem ser observados na (Figura 2).  

Características dos remanescentes florestais 

O primeiro eixo da ACP explicou 39,77% da variação entre as áreas. As variáveis que mais 

contribuíram foram: altura das árvores, volume da serapilheira, diâmetro à altura do peito das 

árvores e densidade de árvores mortas caídas (Figura 3), com autovalor de explicação de 0,48, 

0,48, -0,51 e 0,37, respectivamente. A Reserva Biológica de Una, Michelin, RPPN Capitão e 

Fazenda Reunidas Vale do Juliana estiveram associadas positivamente com este eixo (Figura 

3 e apêndice 4). Esses ambientes são caracterizados com árvores altas e mais finas, com 

camada alta de serrapilheira e mais árvores mortas caídas. A Fazenda Auxiliadora e Camacan 

foram associadas negativamente ao eixo 1 com os maiores coeficientes, i.e. apresentaram 

árvores baixas com troncos mais grossos (Figura 3 eapêndice 4). As variáveis que mais 

contribuíram para o segundo eixo da ACP foram: densidade de sub-bosque, densidade de 
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árvores mortas caídas e volume da serrapilheira, com autovalor de 0,68, 0,42 e 0,38, 

respectivamente (Figura 3). A Fazenda Bolandeira esteve associada positivamente ao eixo 2 e 

possui alto coeficiente (Figura 3 e apêndice 4).  Essa área é caracterizada com sub-bosque 

denso e locais propícios para recursos alimentares abundantes. A Fazenda Nossa Senhora 

Auxiliadora e Serra Bonita foram associadas negativamente ao eixo 2 e possuem os maiores 

coeficientes, i.e. apresentaram sub-bosque mais ralo, menos serrapilheira cobrindo o solo da 

floresta e menos árvores mortas caídas (Figura 3 e apêndice 4). 

5.5 Discussão 

Características do habitat 

Este é o primeiro trabalho realizado com a espécie C. blumenbachhi no sul da Bahia que 

descreve fragmentos com registros recentes e antigos da espécie, e que contempla objetivos 

do plano de ação que estão relacionados à proteção dos habitats e seleção de áreas adequadas 

para a reintrodução. Para isso, foram identificadas variáveis ambientais que são importantes 

para a permanência da espécie em sua área de distribuição, além de caracterizar 

remanescentes florestais, identificando fragmentos que possuem características do habitat 

adequados para a espécie. São informações úteis para planos de manejo dos remanescentes e 

para escolha de áreas para a reintrodução com base na estrutura da floresta. . 

As características do habitat que mais influenciaram a frequência de registros de mutuns-do-

sudeste no sul da Bahia foram relacionadas à (1) disponibilidade de alimento (maior 

densidade de árvores mortas caídas e maior camada de serrapilheira), (2) facilidade de fuga 

(sub-bosque mais aberto) e abrigo (predomínio de árvores com 15-20m de altura), (3) material 

para construção de ninho (emaranhados -cipós, lianas, folhas, galhos) em locais mais altos e 

(4) florestas mais antigas (árvores com troncos mais grossos). 
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A camada de serrapilheira nas florestas proporciona abrigo para invertebrados e pequenos 

vertebrados, que são a principal fonte de proteínas na dieta dos cracídeos (Parra et al. 2001). 

Invertebrados representam uma importante fonte de alimento quando ocorre escassez de 

outros recursos alimentares, como os frutos (Muñoz e Kattan 2007, Bertsch e Barreto, 2008a). 

Trabalhos com galiformes apontam associação positiva destas espécies em locais com maior 

camada da serrapilheira, pois essa caracteriza maior disponibilidade de invertebrados 

requeridos por eles (Bhattacharya et al. 2009 e Selvan et al. 2013). As espécies pertencentes 

ao gênero Crax (e.g. Crax alberti e Crax fasciolata) também foram vistas se alimentando de 

invertebrados presentes na serrapilheira (Guzmán-Urueña 2008a, Desbiez e Bernardo 2011). 

Assim, a maior camada da serrapilheira encontrada nos locais de registros frequentes da 

espécie pode estar associada à uma maior disponibilidade de recursos alimentares, utilizadas 

por mutuns, como invertebrados e pequenos vertebrados (ICMBIO 2004). Na Reserva Natural 

Vale (ES), foi reportado que depois das chuvas ocorreu um aumento de invertebrados na 

serrapilheira (Collar e Gonzaga 1988) e, consequentemente, mais alimentos para mutuns C. 

blumenbachii. Nesta mesma área os mutuns demonstraram preferência por áreas de baixa 

altitude da floresta (Collar e Gonzaga 1988), assim como os mutuns reintroduzidos na 

Reserva Ecológica de Guapiaçu (RJ), que foram reportados em florestas de até 500m altitude 

(Bernardo et al 2011). É possível que as águas da chuva levem maior tempo para escoar em 

áreas mais baixas (Collar e Gonzaga 1988). Dessa forma, as condições ambientais em áreas 

mais planas, particularmente em tempo de seca, são mais favoráveis para a espécie (Collar e 

Gonzaga 1988). No presente estudo não houve diferenças de altitude entre as áreas e não há 

variância suficiente para realizar análises estatísticas incluindo essa variável.   

Os resultados de Alves (2014) contrastaram com os resultados deste e de outros estudos, pois 

a probabilidade de ocorrência de C. blumenbachii diminuiu em áreas com serrapilheira 
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profunda. Porém, é preciso considerar a diferença entre métodos, em que a autora utilizou 

uma lâmina cravada até o solo para medir a profundidade da serrapilheira. Assim, o método 

pode ter interferido nos resultados, indicado diferenças entre métodos e não entre áreas. 

A autora argumenta que áreas com serrapilheira profunda dificultam o encontro de frutos por 

mutuns e o barulho atrai a atenção de predadores. Isso demonstra que existe um limite de 

profundidade de serrapilheira e que valores muito altos não favorecem a ocorrência da 

espécie.  

Assim como a maior camada de serrapilheira, a maior densidade de árvores mortas caídas 

encontradas nas áreas de registros frequentes de mutuns representa fontes de recursos 

alimentares por abrigar invertebrados e pequenos vertebrados (Parra et al. 2001, ICMBIO 

2004). Além disso, está relacionada ao processo de sucessão ecológica da floresta (Tabarelli e 

Mantovani 1999). A criação de clareiras favorece o estabelecimento de plantas pioneiras, 

como algumas espécies de palmeiras (Tabarelli e Mantovani 1999, Sevenning 2001) cujos 

frutos são recursos alimentares usados por cracídeos (Galetti et al. 1997, Mikich 2002). De 

fato, a densidade de árvores mortas caídas foi correlacionada com a densidade de palmeiras 

neste estudo. Além de ter sido observado ciscando na serrapilheira e em troncos de árvores 

caídas em busca de invertebrados na Colômbia, Crax alberti também foi visto empoleirado 

nos troncos mortos caídos, usados para descanso (Guzmán-Urueña 2008b). Este também foi 

um comportamento observado na RPPN Capitão (BA) (J.S. Rocha, observação pessoal).  

Os emaranhados, formados por cipós, lianas, galhos e folhas entrelaçadas, são utilizados pelos 

cracídeos (e.g. Penelope superciliaris, Crax blumenbachii, Crax alberti e Crax fasciolata) 

para construir seus ninhos e protegê-los de predadores (Sick 1997, Guzmán-Urueña 2008b, 

Lima et al. 2008, Herrera et al. 2009, Toledo-Lima et al. 2013). Os ninhos de cracídeos foram 

encontrados em diferentes alturas variando de 3 a 15m (Collar e Gonzaga 1988, Guzmán-
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Urueña 2008b, Lima et al. 2008, Herrera et al. 2009,Toledo-Lima et al.2013 ). A altura média 

dos emaranhados encontrada nas áreas de registro frequente da espécie coincide com a altura 

do ninho de C. blumenbachii encontrado na Reserva Ecológica Michelin, que estava em uma 

árvore a 15m do solo (Lima et al. 2008). A altura de emaranhados teve correlação com a 

presença de água no presente estudo, o que indica associação entre material disponível para a 

construção de ninhos próximos a corpos d’água nas áreas de maior frequência de registros de 

C. blumenbachii. É conhecido que cracídeos fazem ninhos próximos a corpos d’água (Sick 

1997) e, de acordo com o registro feito por Teixeira e Snow (1982), C. blumenbachii procura 

locais próximos a corpos d’água para construir os ninhos. Os resultados sugerem que a 

associação entre cracídeos e presença de água pode estar relacionada aos emaranhados 

próximos a ambientes com água. No presente trabalho, houve menor densidade de sub-bosque 

nas áreas de registros frequentes de mutuns, o que favorece a detecção de predadores e facilita 

a fuga. Esta relação é reforçada no trabalho de Moreno-Palacios e Molina-Martínez (2008), 

onde Crax alberti na Colômbia preferiu habitats com sub-bosque mais ralo. 

O habitat de Crax rubra na Guatemala foi caracterizado com baixas densidades de arbustos 

(Eisermann 2004). Essa caracterização é similar ao fragmento florestal estudado localizado no 

município de Una (BA) em que o autor relata baixa densidade de sub-bosque (Jardim 2003). 

Em Serra das Lontras área de distribuição histórica de C. blumenbachii, próxima ao município 

de Una, também possui locais com sub-bosque mais ralo (Bencke et al. 2006). Porém na 

Reserva Vale (ES) a autora, Alves (2014) relata que C. blumenbachii foi observado em áreas 

com maior densidade de sub-bosque. Cracídeos do gênero Crax possuem voos curtos 

(ICMBIO 2004), sendo importante para a sobrevivência que um ambiente proporcione locais 

de fácil empoleiramento e abrigo contra predadores. O presente estudo revelou que árvores 

mais baixas (entre 15-20m de altura) predominaram nas áreas com registros mais frequentes 
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de mutuns. Estas árvores podem auxiliar no empoleiramento de mutuns, realizado não só para 

eventual fuga de predadores, mas também ao entardecer onde passa a noite em árvores 

(ICMBIO 2004). Outros cracídeos, como Nothocrax urumutum no norte do Peru, procuraram 

árvores mais protegidas para empoleirar-se, nas quais tinham bromélias e cipós entrelaçados, 

proporcionando um dossel mais fechado e maior proteção contra predadores (Parker 2002).   

Árvores com troncos mais grossos predominaram nas áreas de registro frequente de C. 

blumenbachii, indicando florestas mais antigas quando comparadas com as áreas em que 

mutuns são menos frequentes no sul da Bahia. Crax alberti na Colômbia,  usou para 

empoleirar-se árvores com diâmetro (10-20cm), moderadamente ramificadas e com poucas 

folhas, que facilitaram o acesso ao solo (Guzmán- Urueña 2008b). As medidas de DAP das 

árvores obtidas no presente estudo estão dentro do intervalo encontrado por Alves (2014) na 

Reserva Natural Vale (DAP entre 10-30 cm). Nesta área de estudo, a maior medida de DAP 

encontrada é uma característica de florestas maduras, que também influenciou positivamente 

a probabilidade de ocorrência de C. blumenbachii, A presença de Crax alberti em habitats 

com árvores de maior diâmetro foi descrito por Ochoa-Quintero e Isabel-Vásquez (2005) na 

Colômbia e isso remete a preferência desta espécie por florestas maduras menos degradadas. 

Outros autores também relatam a dependência das espécies do gênero Crax por florestas 

maduras e locais bem conservados (Brooks e Strahl 2000, Moreno-Palacios e Molina-

Martínez 2008, Guzmán- Urueña 2008b, Bertsch e Barreto 2008b).     

Características dos remanescentes florestais 

Árvores altas e finas caracterizam vegetação secundária e os cracídeos conseguem sobreviver 

em florestas que passaram por sobre-exploração e estão em estágios de regeneração com 

vegetação secundária avançada (ICMBIO 2004, Silveira et al. 2008, Guix 1997, Moreno-
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Palacios e Molina-Martínez 2008). Habitats de C. blumenbachii, N. urumutum e C. rubra 

também foram associados a árvores altas (Parker 2002, Eisermann 2004, Alves 2014). 

Algumas áreas estudadas mostram resquícios de áreas de cabruca com presença, por exemplo, 

de árvores muito grossas. A cultura cacaueira intensa no Sul da Bahia mantém muitas áreas de 

cabruca e árvores muito antigas são conservadas nessas áreas (IBAMA 1997). Os 

invertebrados e pequenos vertebrados que são abrigados em árvores mortas e na serrapilheira 

são alimentos de C. blumenbachii (Parra et al. 2001, ICMBIO 2004). Ambas as espécies Mitu 

salvini e Penelope perspicax foram mais observadas na Colômbia em locais de abundantes 

recursos alimentares (Parra et al. 2001, Rios et al. 2008). Ortalis canicollis foi observada em 

áreas do Pantanal (Brasil) e usou mais tempo para forragear quando havia maior 

disponibilidade de recursos alimentares nos habitats (Ragusa-Netto 2015). Áreas com 

características de sub-bosque denso dificultam a locomoção e fuga de predadores (Moreno-

Palacios e Molina-Martínez 2008). Características da estrutura da floresta e recursos 

alimentares são fatores importantes que levam as espécies a escolherem os habitats 

(Rotenberry 1985). Redução ou até extinção de recursos requeridos pelas aves em 

consequência do desmatamento diminuem a qualidade dos habitats (ICMBIO  2004). É de 

fundamental importância para a conservação das espécies conhecer os itens requeridos por 

elas nos habitats, particularmente as espécies de distribuição restrita (Moreno-Palacios e 

Molina-Martínez 2008). Crax alberti foi observado alimentando-se em habitats heterogêneos, 

com poucas espécies abundantes e maior quantidade de espécies raras e incomuns (Moreno-

Palacios e Molina-Martínez 2008). Um estudo com áreas de presença e ausência de Crax 

globulosa na Colômbia permitiu dizer que elas são similares em algumas características como 

(densidade de árvores, densidade de sub-bosque e cobertura do dossel) (Luna-Maira et al. 

2013). Caracterizar os ambientes permite fazer levantamentos de informações, que servirão de 
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instrumentos para projetos de gestão mais eficientes (Moreno-Palacios e Molina-Martínez, 

2008). A área Faz. Vale do Juliana de propriedade particular sem proteção legal mostrou 

características similares a habitats de áreas de registro frequente da espécie que são 

legalmente protegidas. Nem sempre hábitats de qualidade garantem que as espécies persistam 

nesses locais se a caça for intensa (Redford 1992). Quando a pressão de caça é intensa, os 

cracídeos estão entre os primeiros a serem afetados (Barrio 2011). Em áreas que possuem 

proteção legal, a abundância de animais cinegéticos é maior quando comparada à abundância 

de animais em áreas sem proteção legal, sendo a caça o principal fator da redução da fauna 

dessas áreas (Chiarello 2000). Ás áreas de distribuição da espécie possuem um longo histórico 

de caça, pois esta atividade ocorre desde a colonização do país e é passada por gerações 

(IBGE 2007). Atualmente ainda há registros de caça nas áreas de ocorrência da espécie 

(ICMBIO 2004, Canale et al. 2012). 

Esses dados reforçam que conhecer características específicas que influenciam a frequência 

do registro da espécie, e também identificar similaridades e diferenças entre as áreas serve de 

base para futuros trabalhos de reintrodução e conservação dessa e outras espécies de cracídeos 

(ICMBIO 2004, Alves 2014). Além disso, os dados contribuem para preencher lacunas 

existentes sobre a ecologia e habitat do mutum que foram ressaltadas por Alvarez e Develey 

(2010).  

5.6 Implicações para a conservação 

O conhecimento específico do habitat do C. blumenbachii aqui apontado refletirá na sua 

conservação, porque identificamos quais características são mais adequadas à persistência da 

espécie nos habitats, e que podem ser usadas no critério de seleção de futuras áreas para 

reintroduções da espécie. Identificar as variáveis de maior importância para a espécie também 
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auxilia nas ações de manejo de áreas, para torná-las mais apropriadas para a persistência da 

espécie. Florestas com árvores de maior diâmetro e com emaranhados de cipós na copa das 

árvores são áreas preferidas pela espécie, bem como áreas com características que favoreçam 

o encontro de recursos alimentares (e.g. maior densidade de árvores mortas caídas e camada 

grossa de serrapilheira). Estas características da estrutura da floresta que são importantes para 

a permanência da espécie devem ser consideradas na seleção de futuras áreas de reintrodução 

da espécie, inclusive de outros cracídeos com hábitos similares, como o mutum-de-alagoas 

(Pauxi mitu).   

A proteção legal dos habitats tem sido uma alternativa eficiente em prol da conservação da 

biodiversidade, por isso, espécies são menos suscetíveis às ameaças quando estão em áreas 

que possuem fiscalização, principalmente contra caçadores. Desta maneira, sugerimos que 

algumas áreas que possuem estrutura de floresta adequada à persistência de mutuns, mas que 

estão entre as áreas onde a espécie é avistada com pouca frequência (e.g. Faz. Vale do 

Juliana) sejam transformadas em RPPNs, com o intuito principal de que as atividades de caça 

sejam coibidas com aumento de fiscalização.   

Projetos que visem ações de reintrodução e adequação de habitats devem atentar-se às 

características da estrutura da floresta descritas neste estudo. O método aqui apresentado pode 

ser útil no levantamento de informações do habitat de cracídeos, especialmente os de hábito 

terrícola, e diagnosticar de forma rápida se as áreas possuem estrutura de floresta adequada 

para o mutum persistir em longo prazo. A combinação de estrutura de floresta adequada para 

a espécie e aumento de fiscalização contra caçadores é a chave para garantir a proteção das 

populações de mutuns na Mata Atlântica. 

 

PPGGBC



60 

 

 

Agradecimentos  

Agradecemos ao apoio financeiro Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES. A Instituição de ensino, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-

UESB e ao Programa de Pós-Graduação Genética, Biodiversidade e Conservação- PPGGBC e 

ao setor de transporte da UESB.  Aos coordenadores, funcionários, e proprietários das áreas 

por autorizarem a pesquisa de campo. Aos estagiários de campo, mateiros e entrevistados que 

ajudaram na coleta de dados.  

5.7 Referências bibliográficas  

 

Alvarez, A. D. e Develey, P. F. 2010. Conservação do Mutum-do-Sudeste ( Crax 

blumenbachii ) Cinco anos de implementação do Plano de Ação. - In: Save Brasil. pp. 1–

47. 

Alves, F.A. 2014. - In: Densidade populacional e seleção de habitat pelo mutum-do-sudeste 

Crax blumenbachii na Reserva Vale Linhares, Espirito Santo. 

<http://biblioteca.versila.com/?q=Alves%2CFernanda+Alves+de&dc=author> 

Araujo, M. Alger, K. Rocha, R. e Mesquita, CAB. 1998. A Mata Atlântica do Sul da Bahia: 

situação atual, ações e perspectivas. - Série Cadernos da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica. São Paulo. 20 p. 

Bahia/Semarh. PESC. 2005. Plano de Manejo do Parque Estadual Serra do Conduru. 

<http://www.parquedoconduru.org/index.php/o-parque/plano-de-manejo>. 

Barrio, J. 2011. Hunting pressure on cracids (Cracidae: Aves) in forest concessions in Peru -

Revist. Peru Bio. 18: 225–230. 

PPGGBC



61 

 

 

 

Bencke, A. G, Mauricio, G.N, Develey, P.F e Goerck, J. G. 2006. Áreas Importantes para a 

Conservação das Aves no Brasil- Estados do dominínio da Mata Atlântica. - In: Bird 

Life Internacional. pp. 1–494. 

Bernardo, C. S. S., Lloyd, H., Olmos, F., Cancian, L. F. e Galetti, M. 2011. Using post-release 

monitoring data to optimize avian reintroduction programs: a 2-year case study from the 

Brazilian Atlantic Rainforest. - Anim. Conserv. 14: 676–686.  

Bernardo, C.S.S. 2014. Ecologia e conservação do mutum-do-sudeste (Aves, Cracidae: Crax 

blumenbachii). Relatório técnico conclusivo 0939_20121. Fundação Grupo Boticário de 

Proteção a Natureza.  

Bertsch, C. e Barreto, G. R. 2008a. Diet of the Yellow-knobbed Curassow in the Central 

Venezuelan Llanos. - Wilson J. Ornithol. 120: 767–777. 

Bertsch, C. e Barreto, G. R. 2008b. Abundancia Y Área De Acción Del Paují De Copete ( 

Crax daubentoni ) En Los Llanos Centrales De Venezuela. - Ornitol. Neotrop. 19: 287–

293. 

Bhattacharya, T., Sathyakumar, S. e Rawat, G. S. 2009. Distribution and abundance of 

Galliformes in response to anthropogenic pressures in the buffer zone of Nanda Devi 

Biosphere Reserve. - Int. J. Gall. Conserv. 1: 78–84. 

Brasil. 2005. Portaria MMA nº 85, de 30 de novembro de 2005. – Diário oficial da união, 

http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/234/>.       

Brasil,  2014. Portaria n
o
 444, de 17 de dezembro de 2014. - Diário ofcial da união, p. 121–

126.  

PPGGBC



62 

 

 

 

Brooks, DM, Fuller, RA.  2006. Biology and conservation of cracid. In: Conserving 

Cracids:the most Threatened Family of Birds in the Americas (Brooks, D.M., Cancino. L 

and Pereira, S.L eds. Miscellaneous Publications of The Houston Museum of Natural 

Science. p. 14-26.  

Brooks, D. M. e Strahl, S. D. 2000. Curassows, Guans and Chachalacas. - In: Grupo 

especialista de Cracídeos da IUCN. pp. 77–146.Brooks, D.M., e Fuller., Richard, A. 

2006. Conserving Cracids: The most Threatened Family of Birds in the Americas 

(Brooks, D.M., L. Cancino and S.L. Pereira, eds.). - In: Miscellaneous Publications of 

The Houston Museum of Natural Science, Number 6. pp. 1–170.  

 Burnham, K, Anderson, DR. 2004. Multimodel Inference Understanding AIC and BIC in 

Model Selection- Sage publicat.33: 261-304.  

Canale, G. R., Peres, C. A., Guidorizzi, C. E., Gatto, C. A. F. e  Kierulff, M. 2012.Pervasive 

Defaunation of Forest Remnants in a Tropical Biodiversity Hotspot. - Plos One 7: 1–9. 

Chiarello, AG. 2000. Influência da caça ilegal sobre mamíferos e aves das matas de tabuleiro 

do norte do Estado do Espírito Santo. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão.11: 

pp. 229–247.  

Climate. 2015. Dados climáticos para cidades mundiais.< http://pt.climate-data.org/> 

Collar, N. J. e Gonzaga, L. P. 1988. O mutum Crax blumenbachii na Reserva Florestal 

Particular de Linhares - ES. - Espaço, Ambient. e Planej. (Rio Janeiro) 2: 3–34. 

Desbiez, A.L.J, e Bernardo, C. S. S.2011. Density estimates of the Bare-faced Curassow 

(Crax fasciolata) in the Brazilian Pantanal. - Rev. Bras. Ornitol. 19: 385–390 

PPGGBC



63 

 

 

Eisermann, K. 2004. Estatus DE Crax rubra en punta de Manabique, Guatemala: habitat, 

tamaño de poblacion e impacto humano. - Bull. Cracid Spec. Gr. 18: 1–51. 

FRVJ. 2015. Fazendas Reunidas Vale do Juliana-< http://valedojuliana.com.br/wp/> 

Flesher, K. M. e Laufer, J. 2013. Protecting wildlife in a heavily hunted biodiversity hotspot: 

a case study from the Atlantic Forest of Bahia, Brazil. - Trop. Conserv. Sci. 6: 181–200. 

Galetti, M., Martuscelli, P., Olmos, F. e Aleixo, A. 1997. Ecology and conservation of the 

jacutinga Pipile jacutinga in the Atlantic forest of Brazil. - Biol. Conserv. 82: 31–39. 

Galetti, M. e Aleixo, A. 1998. Effects of palm heart harvesting on avian frugivores in the 

Atlantic rain forest of Brazil. Jour. of appl ecol. 2: 286-293. 

Galetti, M., Zipparro,V., Morellato, L.P. 1999. Fruit phenology and frugivoryon the palm 

Euterpe edulis in a lowland Atlantic forest of Brasil. - Ecotrop.5:115-122.  

Guix, J.  1997. Exclusão geografica e ecologica de Penelope obscura. - Ararajuba: 196–202. 

Guzmán-Urueña, L. E. 2008a. Aspectos generales de la dieta del Paujil Piquiazul (Crax 

alberti en la Reserva Natural de las Aves El Paujil, en la Serraía de las Quinchas. - 

Conserv. Colomb. 20: 36–31. 

Guzmán-Urueña, L. E. 2008b. Aspectos generales del comportamiento del Paujil Piquiazul 

(Crax alberti) en la Reserva Natural de las Aves El Paujil, Serranía de las Quinchas. - 

Conserv. Colomb. 20: 36–61. 

Herrera, M., Vidos, J.Q., Mamani, A.M., Sandoval, V., Aranibar, H. e Sanchez.,G. 2009. 

Notas sobre la biologia reproductiva de cinco especies de cracidos de Bolivia. - Boletín 

Grup. Espec. en cracidos . Gr. 2005 28: 2–52 

PPGGBC



64 

 

 

IBAMA. 2005a. Plano de prevenção aos incêndio florestais parque nacional do 

descobrimento. - Inst. Bras. dos Recur. Nat. Renov. 0: 1–23. 

IBAMA. 2005b. Instituto brasileiro do meio ambiente e recursos naturais renováveis - 

PREVFOGO: Parque Nacional Pau Brasil. - Inst. Bras. dos Recur. Nat. Renov. 0: 1–17. 

IBAMA. 1997. Plano de Manejo da Reserva Biológica de Una - Pp. 1-242.< 

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/planos-de-

manejo.html> 

IBGE.2007. Brasil: 500 anos de povoamento. in: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística- ibge.-pp. 1-237. < 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf>.  

IBGE. 2012. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. - In: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE.- pp. 1–271. <http://praticasembotanica.com/2013/01/24/manual-

tecnico-vegetacao-brasileira/> 

ICMBIO. 2014. Plano de Manejo do Parque nacional do Descobrimento. - pp. 2–79. 

<https://www.google.com.br/#q=plano+de+manejo+do+parque+nacional+do+descobrim

nto+>.  

ICMBIO. 2004. Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade. Plano de Ação 

para a Conservação do mutum-do-sudeste (Crax blumenbachii) - In: série Espécies 

Ameaçadas-Ministério do Meio ambiente. pp. 50.  

ICMBIO.2015. Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade- < 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ > 

IUCN. 2015. The IUCN red list of threatened species. < http://www.iucnredlist.org/> 

PPGGBC



65 

 

 

Jardim, J. G. 2003. Uma Caracterização Parcial Da Vegetação Na Região Sul Da Bahia , 

Brasil. - Inst. Estud. sócio-Ambientais do Sul da bahia e consevation Int. do Bras.: 1-200. 

Lima, P. C., Magalhães, S. e Albano, C. 2008. Registro da reprodução do Mutum-do-Sudeste 

( Crax blumenbachii ) em Ituberá , Bahia. – Atualid. Ornit. On-line: 2–3. 

Luna- Maira. L, Alarcon- Nieto.G.,Haugaasen,T e Brooks, D. M. 2013. Habitat use and 

ecology of Wattled Curassows on islands in the lower Caquetá River, Colombia. - J. F. 

Ornithol. 84: 23–31. 

Martins, U.R. e Galileo, M. H. M. 2010. Cerambycidae ( Coleoptera ) da Serra Bonita , 

Brasil. - Pap. Avulsos Zool. 50: 435–444. 

Mikich, S. B. 2002. A dieta frugívora de Penelope superciliaris (Cracidae) em remanescentes 

de floresta estacional semidecidual no Centro-Oeste do Paraná , Brasil e sua relação com 

Euterpe edulis (Arecaceae). - Ararajuba 10: 207–217. 

Moreno-Palacios, M. e Molina-Martínez, Y. 2008. Aportes a la caracterización del hábitat del 

Paujil Piquiazul (Crax alberti) en la Reserva Natural de las Aves El Paujil y zona 

amortiguadora en la Serranía de las Quinchas. - Conserv. Colomb. 4: 39–45. 

Muñoz, M. C. e Kattan, G. H. 2007. Diets of Cracids: how much do we know? - Ornitol. 

Neotrop. 18: 21–36. 

Ochoa-Quintero,J.M., e Isabel-Vásquez, M. 2005. Nuevos registros y notas sobre la historia 

natural de la cordillera Central colombiana. New distributional records and natural 

history notes on the Blue-billed Curassow Crax alberti in the northeastern Central Andes 

of Colombia. - Ornitol. Colomb. 3: 42–50. 

Parker, T.A., 2002. Behavior, Habitat and status of the nocturnal curassow (Nothocorax 

PPGGBC



66 

 

 

urumutum) in Northern Peru. - Ornitol. Neotrop. 13: 153–158.  

Parra, J. L., Agudelo, M., Molina, Y. e Londoño, G. 2001. Use of space by a pair of Salvini’s 

Curassows (Mitu salvini) in northwestern Colombian Amazon. - Ornitol. Neotrop. 12: 

189–204. 

PAST.V.3.10.Paleontological statistic.< 

https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=past+estatistic+referencia+3.10> 

PESC, 2016. Parque Estadual Serra do Conduru. 

<http://www.parquedoconduru.org/index.php/o-parque/plano-de-manejo> 

R Core Team. 2014. R: A language and environment for statistical computing. - R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Austria. < http://www.R-project.org/> 

Ragusa-Netto, J. 2015. Chaco Chachalaca ( Ortalis canicollis , Wagler , 1830 ) feeding 

ecology in a gallery forest in the South Pantanal ( Brazil ). - Orig. Artic. 75: 49–57. 

Redford, K. 1992. The empty forest-Bio Scien. 42: 412–422.  

Ribeiro, M. C., Metzger, J. P., Martensen, A. C., Ponzoni, F. J. e Hirota, M. M. 2009. The 

Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest distributed? 

Implications for conservation. - Biol. Conserv. 142: 1141–1153 

Rios, M. M., Londoño, G. A., Muñoz, M. C., Kattan, G. e Hall, B. 2008. Abundancia Y 

Endemismo En La Pava Caucana ( Penelope Perspicax ): ¿ Ecología O Historia ? - 

Ornitol. Neotrop. 19: 295–303. 

Rocha, J.S. 2014. Abundância relativa de aves e mamíferos de médio e de grande porte de um 

fragmento de Mata Atlântica na bacia hidrográfica do rio Una.: 13–53.  

PPGGBC



67 

 

 

Rocha, L.E.C. 2005. História natural de Penelope obscua bronzin (HELLMAYR,1914) 

(Galliformes:Cracidae) no campus da Universidade Federal de Viçosa,  Minas Gerais. 

Viçosa: Universidade Federal de Viçosa. Dissertação de mestrado do  Programa Pós- 

Graduação  em Ciência Florestal - Magister Sciencie. pp.  1–74 

 

Selvan, K. M., Salvador, L., Veeraswami, G. G. e Habib, B. 2013. An assessment of 

abundance, habitat use and activity patterns of three sympatric pheasants in an Eastern 

Himalayan Lowland tropical Forest of Arunachal Pradesh, India. - Asian J. Conserv. 

Biol. 2: 52–60. 

Sevenning, J. C. 2001. On the role of microenvironmental heterogeneity in the ecology and 

diversification of neotropical rain-forest palms (Arecaceae). - Bot. Rev. 67: 1–53. 

Sick, H. 1997. Ornitologia Brasileira. - In: Nova Fronteira. pp. 21–863. 

Silveira,L. F., Soares, E.S. e Bianchi, C. 2008. Plano de Ação Nacional para a Conservação 

dos Galliformes ameaçados de extinção. - In: Séries Ameaçadas Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade.pp. 19–90. 

<https://www.google.com.br/#q=plano+nacional+dos+galifformes> 

Souza,  A.S, Chagas, C, Rocha, J.S, Bernardo, C.S.S. 2013. Estimativas populacionais de 

mutum-do-sudeste Crax blumenbachii( Aves cracidae) no Parque Estadual Serra do 

Conduru, BA, Brasil- IN: Anais do  XI Congresso de ecologia do Brasil.:p. 1–3.  

Srbek-Araujo, A. C., Silveira, L. F. e Chiarello,  A. G. 2012. The Red-Billed Curassow (Crax 

blumenbachii): Social Organization, and Daily Activity Patterns. - Wilson J. Ornithol. 

124: 321–327. 

PPGGBC



68 

 

 

Strahl, S. D. and Grajal, A. 1991. Conservation of large avian frugivores and the management 

of Neotropical protected areas. - Oryx 25: 50–55 

Tabarelli, M. and Mantovani, W. 1999. Clareiras naturais e a riqueza de espécies pioneiras em 

uma Floresta Atlântica Montana. - Rev. Bras. Botânica 59: 251–261. 

Teixeira, D. M. e Snow, D.W. 1982. Notes on nesting of the the red-billed Curasow Crax 

blumenbachii.: 2. 

Toledo-Lima, G.S, Junior, T.M.O, Macario, P., Oliveira, D.V., Pichorim, M. 2013. Notes on 

reproductive biology of two species of cracids in northeastern Brazil Notes on 

Reproductive Biology of Two Species of Cracids in Northeastern Brazil. - Wilson J. 

Ornithol. 125: 665–669. 

Veracel. 2007. Plano de Manejo da Reserva Particular Estação Veracel-Pp.1-293.  

<www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de 

manejo/rppn_estacao_veracel_pm.pdf> 

6.0 CONCLUSÕES GERAIS 

A proteção das áreas de ocorrência do Crax blumenbachii é particularmente 

fundamental para que se tenha sucesso na conservação da espécie. As ameaças a essa espécie 

e o seu habitat são constantes e não dá para ignorar que o futuro da espécie pode ser a 

extinção se essas ameaças não forem eliminadas. Prova disso é o status de conservação da 

espécie que evidencia que mesmo com os esforços para protegê-la, as ameaças continuam a 

levar ao declínio populacional.  
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Sabemos que a Mata Atlântica, habitat do C. blumenbachii e de outras espécies 

ameaçadas, sofre com a perda e fragmentação dos habitats, além da caça ser intensa. Para 

minimizar esses problemas, o conhecimento científico e as ações conservacionistas, 

juntamente com a proteção legal dos habitats, tem sido um aliado na proteção das espécies 

ameaçadas. Ações e programas efetivos nas áreas de ocorrência da espécie ajudam a 

minimizar as ameaças. Percebemos que variáveis identificadas aqui contribuem para realizar 

ações mais eficientes na conservação dos habitats, o que refletirá na conservação da espécie.  

Usamos método sistemático que foi eficiente na identificação de quais variáveis 

influenciaram a frequência de registros do C. blumenbachii. A coleta destas variáveis em cada 

parcela foi relativamente rápida , o que permite estudo com número amostral suficiente para a 

realização de testes estatísticos. Recomendo este método em futuros estudos com cracídeos, 

visto que pode ser aplicado em áreas com presença e ausência da espécie-alvo. 

Juntando as informações já obtidas sobre estrutura da floresta  de C. blumenbachii, 

concluo que há algumas características em comum no Espírito Santo e Bahia, como por 

exemplo, a presença de árvores com troncos grossos que remetem à preferência por florestas 

mais bem conservadas ou em estado avançado de regeneração. Outra característica em 

comum foi a proximidade das áreas de mata com áreas de plantações em pequenas 

propriedades, que parecem atrair os mutuns a usarem esses habitats para se alimentar, 

principalmente de frutos (e.g. mamão) e raízes (e.g. mandioca). Porém, as áreas estudadas na 

BA e no ES divergem com relação a características do sub-bosque e camada da serrapilheira 

sobre o solo: nos remanescentes da Bahia, mutuns são mais frequentes em locais com o sub- 

bosque mais ralo e com maior camada de serrapilheira sobre o solo. Tanto na Bahia quanto no 

Espírito Santo, as características dos habitats estão associadas a necessidades requeridas pela 
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espécie nos habitats. Em geral, é possível dizer que mutuns no sul da Bahia preferem florestas 

menos perturbadas e com locais potenciais para forrageamento, como troncos caídos e 

serrapilheira mais profunda. Essas são áreas que, em sua maioria, possuem proteção legal e 

compartilham dessas características com uma área particular que não possui proteção legal, e 

tem menor frequência de registro da espécie (e.g. Fazenda Reunidas Vale do Juliana). Áreas 

com registros antigos de mutuns, em sua maioria, apresentaram locais pouco propícios a 

forrageio, o que sugere que esta modificação na estrutura da floresta pode não ser benéfica 

para a permanência de uma população nestas áreas. Estas características devem atuar em 

sinergia com pressão de caça nestas áreas. Existem áreas de ocorrência da espécie da espécie 

com e sem proteção legal, que não foram amostradas neste estudo (e.g. Parque Nacional 

Monte Pascoal e áreas do seu entorno). A falta de proteção legal pode significar que pressões 

antrópicas são ainda maiores nesses locais. Para estas áreas, recomenda-se a coleta de 

variáveis com o mesmo método aplicado no presente estudo, a fim de identificar 

características propícias ou não ao mutum e buscar parcerias com os proprietários dessas áreas 

para manejo adequado e torná-las protegidas legalmente. Esta é a ação 2.4 proposta no plano 

de ação nacional de C. blumenbachii (estimular a criação de UCs de domínio privado 

abrangendo remanescentes florestais na área de distribuição de C.blumenbachii). Conhecer 

essas características é fundamental para compreender a relação da espécie com seu habitat e 

contribuir com o conhecimento científico sobre o requerimento ecológico da espécie nos 

habitats. Esse conhecimento pode ser útil também para outras espécies de cracídeos, 

particularmente aquelas que compartilham hábitos similares. Com este conhecimento 

aprofundado e específico sobre a estrutura da floresta de C. blumenbachii, foi possível 

identificar a importância de variáveis para a permanência da espécie, que será útil na escolha 

das futuras áreas de reintrodução, na definição de estratégias para o manejo adequado das 
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áreas, visando ampliar áreas que satisfaçam o requerimento ecológico do mutum-do-bico-

vermelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seguem figuras e tabelas citadas no capítulo  

 

Figura 1. Localização dos remanescentes de Mata atlântica categorizados pelo número de 

registros de Crax blumenbachii 
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Figura 2.  Frequências de registros do Crax blumenbachii  no sul da Bahia (>1 

registros= áreas com 1 ou mais registros no período de 1 ano; antigos= áreas em que a 

espécie não foi registrada há mais de 15 anos ). A= densidade de árvores mortas caídas, 

B= Diâmetro a altura do peito, C= Altura das árvores Volume da serrapilheira, D = 

Altura dos emaranhados, E= Volume da serrapilheira e F= densidade de sub-bosque.  
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Figura 3. Análise dos componentes principais que caracterizam as áreas de 

remanescentes de Mata Atlântica de registros recentes e antigos de Crax blumenbachii 

localizadas no Sul da Bahia. 
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ID Área  Estado 

de 

proteção 

Ano de 

criação 

Tamanho 

da área (ha) 

Temperatura 

média anual 

(ºC) 

Altitude 

(m) 

Coordenadas 

Geográficas 

Fonte 

         

 

1 

Reserva 

Biológica de 

Uma 

 

proteção 

integral 

 

1980 

 

18715,06 

 

13 a 23 

 

100 -200 

 

39º04'29"W 15º11' 29"S 

 

IBAMA 1997 

2 Reserva 

Ecológica 

Michelin 

Área 

Particular 

1984 3,096 21 a 28 92 a 338 39º 13’37”W13º50’06”S Flesher e 

Laufer 2013, 

 

3 
Parque 

Descobrimento 

 

proteção 

integral 

 

1999 

 

22693,97 

 

21 a 24 

 

100 

 

39º 19’ 45” W 17º 08’ 

08”S 

 

ICMBio 2014 

 

4 RPPN Capitão 

 

uso 

sustentável 

 

2005 

 

660,07 

 

24 

 

100 -200 

 

39º 03’ 16” W14º 20’ 49” 

S 

 

Brasil 2005 

 

5 Fazenda Guaira 

 

área 

particular 

 

1980 

 

9,080 

 

24.6 

 

100 

 

39º 19' 02"W 17º 07' 45"S 

 

Climate-dados 

2015 

6 Sul do Parque 

Estadual Serra 

do Conduru 

proteção 

integral 

1997 2,752 24 200 -300 39º 06’ 09”W 14º 28’ 43” 

S 

Bahia/SEMAR

H 2005, 

 

 

7 

Parque 

Nacional Pau 

Brasil 

 

proteção 

integral 

 

1999 

 

11,538 

 

21 e 24 

 

100 

 

39º 17’ 20" W 16º 28’ 

33" S 

 

(<www.wikipa

rques.org>) 

Tabela 1. Descrição dos remanescentes de Mata Atlântica de registros de frequência recente e antigos de Crax blumenbachii localizados no 

Sul da Bahia 
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8 Fazenda 

Reunidas Vale 

do Juliana 

 

Área 

Particular 

 

* 

 

4,822 

 

23 

 

200 -300 

 

39º 16'49"W13º 50' 42"S 

 

<http://valedoj

uliana.co

m.br/wp/

> 

 

 

9 

 

Fazenda Nossa 

Senhora 

Auxiliadora 

 

Área 

Particular 

 

* 

 

1,057 

 

23.6 

 

200 -400 

 

39º 24' 57" W15º 27' 04" S 

 

<pt.climate-

data.org>, 

10 Fazenda 

Bolandeira 

Área 

Particular 

* 4,067 24.1 100 -200 39º 06"  19" W15º 23' 59" 

S 

<pt.climate-

data.org> , 

11 RPPN Estação 

Veracel 

Uso 

Sustentável 

1998 6,069 18.9 a 27.9 10-80 39º 08' 55" W16° 22' 38" 

S 

Veracel 2007 

12 RPPN Serra 

Bonita 

Uso 

Sustentável 

1997 2000 14 a 28 180 -960 39º 33' 59" W 15º 23' 37" 

S 

Martins e 

Galileo 2010 

 

13 

 

Fazenda Alto da 

Esperança 

 

Área 

Particular 

 

1997 

 

17.065 

 

24.1 

 

200 -300 

 

39º  02' 24" W  14º 21' 

52"S 

<pt.climate-

data.org>, 

 

14 

 

Sede Parque 

Estadual Serra 

do Conduru 

 

Proteção 

Integral 

 

1997 

 

2.057 

 

24 

 

0 – 200 

 

39º 08'06.5"W 14º 29' 

43.3" S 

 

Bahia/SEMAR

H 2005, 

 

15 Camacan 

 

Área 

Particular 

 

* 

 

247 

 

23.6 

 

200 a 950 

 

39º 03' 54 " W 14º 21' 18" 

S 

 

Climate-dados 

2015, PPGGBC
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Tabela 2. Frequências de registros de Crax blumenbachii nas áreas de estudo (10= mais de 4 registros no período de um ano; 7= dois a 

três registros no período de um ano; 3= um registro no período de um ano; 0= registrado há mais de 15 anos). P= pesquisa realizada com 

transectos lineares e armadilhas fotográficas, E= Entrevistas, MLG=  modelos lineares generalizados. 

Área de estudo 

Valor de 

frequências de 

registros usado 

nos MLG 

Método 

 

de obtenção dos 

dados 

Esforço amostral 

Transecto/câmera 
Fonte 

Reserva Biológica de Uma 10 P (2014), E (2015) 148,0km Rocha 2014 

Reserva Ecológica Michelin 10 P (2013), E (2015) 466, 0km Flesher&Laufer 2013 

Parque Descobrimento 10 P (2009), E (2015) 
328,8km/ 10 armadilhas 

fotográficas 
Alvarez &Develey 2010 

RPPN Capitão 10 P (2013), E (2015) 140,5km Souza et al 2013 

Fazenda Guaira 10 E (2015)  Este estudo 

Sul do Parque Estadual Serra do Conduru 7 E (2015)  Este estudo 

Parque Nacional Pau Brasil 7 E (2015)  Este estudo 

Fazenda Reunidas Vale do Juliana 3 E (2015)  Este estudo 

Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora 3 E (2015)  Este estudo 

Fazenda Bolandeira 0 E (2015)  Este estudo 
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RPPN Estação Veracel 0 E (2015)  Este estudo 

RPPN Serra Bonita 0 E (2015)  Este estudo 

Fazenda Alto da Esperança 0 P (2013), E (2015) 65km Bernardo, 2014 

Sede do Parque Estadual Serra do 

Conduru 
0 E (2015)  Este estudo 

Camacan 0 P (2012), E (2015) 102,2km Ferreira, 2014 
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Tabela 3. Parâmetrodas variáveis explicativas das GLM sobre a frequência deregistros de Crax blumenbachii na Mata Atlântica no sul da Bahia 

Modelos Densidade de 

árvores mortas 

caídas (damc) 

Altura de árvores 

(alta) 

Volume da 

serrapilheira (ser) 

Altura de 

emaranhados 

(alte) 

Densidade de sub-

bosque (sub) 

Diâmetro de 

árvores na 

altura do peito 

(dap) 

Modelo 

 
Slope

a
 

(SE) 

Z  

Value 

Slope
a
 

 (SE) 

Z  

value 

Slope
a
 

(SE) 

Z  

value 
Slope

a
 (SE) 

Z  

Value 

Slope
a
 

(SE) 

Z  

value 

Slope
a
 

(SE) 

Z  

value 

 

DE
b
 (%) 

 

Δ AIC 
c
 

damc+alta+se

r+alte+sub 

0,000242 

(0,00553) 
4,376

***
 

 

-0,000250 

(0,00836) 

 

-3,000
**

 
0,000132 

(0,00268) 
4,936

***
 

0,000915 

(0,00281) 
3,252

**
 

-0,0002 

(0,0436) 
-5,129

***
 - - 

77,9
***

 

 

 

75,09 

 

 

damc+alta+ 

ser+dap +sub 

 

0,0201 

(0,046) 
4,343

***
 

-0,0219 

(0,085) 
-2,566

*
 

0,0945 

(0,018) 
5,108

***
    -  - 

-0,0200 

(3,840) 
-5,213

***
 

0,0397 

(0,013) 
2,922

**
 75,9

***
 76,70 

 
Valor de significância: *p<0.05,**p<0.01,***p<0.001. 
a 

Slope de variáveis e erro padrão (SE).                
b
Percentual do desvio explicado para cada modelo (DE%  

c 
Valor do Critério de informação de Akaike (AIC). 
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7. APÊNDICE 

 1. Entrevista 

1. (mostrando a prancha) Quais animais você vê nesta área? 

2. Você sabe como esse animal vocaliza (canta)?  

3. Tem alguma característica (cores, comportamento na mata, etc..) marcante que você associa a este animal? 

4. Há diferença entre o macho e a fêmea desse animal? Você sabe como eles são?  

5. (mostrando o mapa da área) Em que região você viu esse animal?  

6. Qual foi a última vez que viu este animal? (ano) 

7. Quantas vezes já viu esse animal? 

8. Com que frequência você anda pela mata?  

2. Pranchas utilizadas em entrevistas  
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3. Correlação de Spearman entre as variáveis medidas nas áreas no Sul da Bahia: Densidade de árvores mortas em pé (damp); densidade de árvores mortas caídas 

(damc); densidade de árvores (da); diâmetro à altura do peito (dap); altura das árvores (alta); densidade de bromélias (db); altura das bromélias (altb); cobertura do dossel 

(cob); altura dos emaranhados (alte); densidade de emaranhados (de) densidade de palmeiras (palm); água (agua); densidade de sub-bosque (sub); volume da serrapilheira 

(ser).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (
S
) Significativo(p<0,05) 

 

 

Variáveis  damp damc da dap alta db altb Cob Alte de palm agua sub 

Damc 0,28 
            

Da 0,04
s
 0,77 

           
Dap 0,07 0,7 0,06 

          
Alta 0,13 0,4 0,21 0,67 

         
Db 0,78 0,69 0,43 0,52 0,55 

        
Altb 0,02

 s
 0,58 0,11 0,25 0,65 0,13 

       
Cob 0,46 0,25 0,79 0,26 0,79 0,05

 s
 0,41 

      
Alte 0,44 0,83 0,005

 s
 0,25 0,72 0,38 0,67 0,9 

     
De 0,31 0,74 0,003

 s
 0,08 0,52 0,47 0,65 0,56 <0,0001

 s
 

    
Palm 0,03

 s
 0,02

 s
 0,62 0,95 0,28 0,71 0,26 0,61 0,48 0,38 

   
Agua 0,2 0,7 0,39 0,62 0,22 0,81 0,54 0,67 0,04

 s
 0,07 0,19 

  
Sub 0,33 0,43 0,5 0,79 0,52 0,16 0,47 0,21 0,97 0,85 0,08 0,36 

 
Ser 0,01

 s
 0,08 0,18 0,48 0,005

 s
 0,53 0,03

 s
 0,42 0,42 0,25 0,01

 s
 0,32 0,31 PPGGBC
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Áreas 
Componente 1 Componente 2 

Reserva Biológica de Una 1,248 0,422 
 
Reserva Ecológica Michelin                                                             

 
                              0,879 

 
0,515 

 
Parque Descobrimento 

 
0,229 

 
0,244 

 
RPPN Capitão 

 
1,120 

 
0,114 

 
Fazenda Guaíra 

 
-0,441 

 
-0,334 

Sul do Parque Estadual Serra do  
Conduru 

 
 

                             0,076 

 
 

-0,729 

 
Parque Nacional Pau Brasil 

 
0,566 

 
-0,740 

 
Fazenda Reunidas Vale do Juliana 

 
1,629 

 
0,447 

 
Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora 

 
-1,443 

 
-1,203 

Fazenda Bolandeira 0,300 3,472 
 
RPPN Estação Veracel 

 
0,556 

 
-0,713 

4. Autovalores que evidenciam os remanescentes de Mata Atlântica associados aos componentes 1 e 2. 
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RPPN Serra Bonita 

 
-0,516 

 
-1,354 

 
Fazenda Alto da Esperança 

 
0,437 

 
-0,042 

 
Sede do Parque Estadual Serra do Conduru 

 
0,215 

 
-1,009 

 
Camacan 

 
-4,858 

 
0,908 

PPGGBC




