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Objetivo: Estudar o comportamento reprodutivo e as áreas preferenciais de vida do
Mutum-do-sudeste dentro das delimitações da RPPN Fazenda Macedônia. Pretende-se
identificar se há necessidade de modificar o manejo aplicado no processo de
reintrodução. Metodologia: Este estudo foi conduzido na Fazenda Macedônia situada a
40Km de Ipatinga, que possui 560ha reconhecidos pelo IBAMA como Reserva
Particular do Patrimônio Natural.  A coleta de dados ocorreu de março a junho de
2010, sendo realizadas 20 horas mensais de observações. Foi adotada a metodologia ad
libitum, sempre a uma distância segura dos animais. Em campo, os pesquisadores
percorriam as trilhas estabelecidas e seus arredores. Os animais avistados, sempre que
possível, foram fotografados e o ponto de amostragem plotado em um mapa. Os
equipamentos utilizados foram: binóculo Nikon Monarch 10x36 mm, planilhas de
campo e câmera Sony H50. Resultados: Foram avistados até o momento cinco
indivíduos (três fêmeas e dois machos). O primeiro registro ocorreu por volta de
12:30h, a aproximadamente 300 metros da sede, no início de uma das trilhas de
monitoramento. Na ocasião foi avistado um casal empoleirado a 20 metros de altura,
que estava protegido em meio ao dossel das árvores. Não foi possível observar os
animais por muito tempo, pois os mesmos logo dispersaram. A segunda visualização,
ocorreu por volta de 08:00h. O cracídeo foi avistado a cerca de 2300 metros da sede.
Foi possível registrar através de vídeo, um indivíduo fêmea na serrapilheira,
deslocando em direção ao comedouro. Este comportamento demonstra que a ave está
habituada a alimentar-se de um recurso introduzido três vezes por semana na reserva
da RPPN. Em um terceiro momento, foi registrado um casal, provavelmente em idade
reprodutiva. Esta visualização ocorreu as 07:30h e os indivíduos estavam a
aproximadamente 30 metros da sede, localizados empoleirados em um galho a cinco
metros de altura.  Primeiramente foi avistado somente a fêmea, com o aparecimento do
indivíduo macho logo após. Estes permaneceram juntos por aproximadamente quatro
minutos, logo se dispersando.    Conclusão: De acordo com os resultados preliminares
é possível concluir que os cracídeos avistados utilizam a serrapilheira quando estão
forrageando, não sendo afugentados com a presença do homem. As aves utilizam o
dossel de árvores para repouso e/ou encontro de parceiros ou pequenos grupos. 
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