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Introdução: O Brasil abriga uma das mais diversas avifaunas do mundo, onde já foram
identificadas aproximadamente 1801 espécies sendo mais de 10% dessas espécies
endêmicas. De acordo com a IUCN, 89,5% das 124 espécies brasileiras estão presentes
na lista vermelha. As intervenções humanas afetaram significativamente as espécies de
aves dos ecossistemas naturais brasileiros, sendo as regiões neotropicais aquelas que
concentram maior diversidade de espécies. Uma das principais causas da perda da
diversidade se deve a destruição e modificação dos ambientes naturais e ao
crescimento das populações humanas. A fragmentação da cobertura florestal nativa
tem trazido conseqüências negativas para a avifauna, ocasionando empobrecimento na
riqueza específica. O mutum-do-sudeste é uma espécie endêmica da Mata Atlântica
brasileira, que habitava boa parte das matas de baixada localizadas até 500 m acima do
nível do mar, desde o Rio de Janeiro até o sul da Bahia nas proximidades do
recôncavo. A espécie consta na categoria ameaçada de extinção de acordo a BirdLife
International (2007). Os registros recentes e confiáveis de populações naturais do
mutum-do-sudeste estão restritos a apenas oito localidades: Ituberá, Parque Estadual
da Serra do Conduru, Parques Nacionais do Descobrimento e do Pau Brasil, Reserva
Biológica de UNA, Serra das Lontras, Reserva Biológica de Sooretama e Reserva
Natural do Vale do Rio Doce. Foram também reintroduzidas três espécies em Minas
Gerais. A estimativa populacional disponível é de 50 a 249 indivíduos na natureza.
Contudo, existem grande investimentos feitos para reintrodução desta espécie em
localidades onde foi dizimada. Este é o caso da parceria estabelecida entre a CRAX e
Celulose Nipo-Brasileira (CENIBRA). O projeto de reintrodução do
Mutum-do-sudeste, que já é realizado a cerca de 20 anos na RPPN Fazenda Macedônia
é o pioneiro a reunir esforços nesta linha de pesquisa. 
 Objetivo: Definir o comportamento e a área de vida do Mutum-do-sudeste na RPPN
Fazenda Macedônia, munindo a comunidade científica com informações sobre a
espécie estudada.  Conclusão: É importante conhecer e definir o comportamento do
Mutum-do-sudeste, que representa uma etapa importante na aquisição de
conhecimentos úteis para projetos de reintrodução desta espécie.
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