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Resumo 41

Áreas prioritárias para reintrodução de Jacutinga (Aburria jacutinga, Reiser, 1905)
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A reintrodução é uma ação de conservação in situ e ex situ que visa reestabelecer uma
população  localmente  extinta,  restaurando  a  função  ecológica  de  uma  espécie.  A
jacutinga,  Aburria jacutinga,  é uma espécie ameaçada de extinção sendo considerada
extinta  em  alguns  estados  brasileiros.  Endêmica  da  mata  atlântica,  sua  distribuição
estendia-se  por  quase  todo  o  bioma,  ocorrendo  da  Bahia  até  o  Rio  Grande  do  Sul.
Atualmente, devido a pressões como a fragmentação e perda de habitat e principalmente
caça predatória, sua distribuição encontra-se muito restrita, ocorrendo em apenas alguns
estados da região Sul e Sudeste. A espécie faz parte do Plano de Ação Nacional (PAN)
para a Conservação das Aves da Mata Atlântica e do extinto PAN para a Conservação dos
Galliformes.  Modelagens  preditivas  podem  ser  empregadas  para  identificar  áreas  de
provável ocorrência e de alta adequabilidade ambiental para espécies, auxiliando assim
na escolha de áreas para conservação e reintrodução. Sendo assim, o presente estudo
tem por objetivo indicar áreas prioritárias para reintrodução de  A. jacutinga através de
modelagens  de  nicho  ecológico.  Para  a  construção  dos  modelos,  foram  utilizados
registros de ocorrência obtidos através das bases de dados GBIF, SpeciesLink e Portal da
Biodiversidade.  Foi  feita  uma análise  prévia  de  modo a  retirar  pontos  inconsistentes,
duplicatas e a reduzir a autocorrelação espacial dos registros, resultando num total de 89
pontos de ocorrência.  As variáveis climáticas utilizadas nos modelos foram obtidas no
WorldClim,  sendo selecionadas aquelas que não apresentaram correlação: ALT, BIO4,
BIO7,  BIO12,  BIO18  e  PET.  Os  algoritmos  utilizados  foram  BioClim,  GLM,  Maxent,
Random Forest e SVM, com 10 modelos para cada. Os modelos foram construídos no
software R e avaliados através dos testes de AUC e TSS, sendo gerado um modelo
consenso.  Posteriormente,  foram identificadas possíveis  áreas para  a reintrodução da
espécie,  através  do  software  ArcGIS,  levando  em  consideração  áreas  com  alta
adequabilidade ambiental simultaneamente à observação de registros da ocorrência do
palmito-juçara, Euterpe edulis, item importante na dieta da jacutinga. Paralelamente foram
identificadas as áreas que se sobrepõem a fragmentos de Mata Atlântica e Unidades de
Conservação (UCs), assim como as áreas consideradas importantes para a Conservação
de Aves. Os modelos gerados obtiveram valores médios 0,93 e 0,82 nos testes de AUC e
TSS  respectivamente,  indicando  a  alta  confiabilidade  desses.  Apesar  dos  modelos
apresentarem áreas de alta adequabilidade, aspectos como disponibilidade de recursos,
competição,  e  fatores  antrópicos  não  são  avaliados  e  devem  ser  levados  em
consideração  para  uma  reintrodução  bem-sucedida.   Recomenda-se  também  que  ao
selecionar as áreas para reintrodução da espécie, sejam priorizadas aquelas que estejam
dentro dos limites de UCs, especialmente naqueles estados onde a espécie encontra-se
extinta.  É  importante  que  sejam considerados  e  elaborados  programas  de  educação
ambiental  e  sensibilização  da  população  local  quanto  a  importância  da  espécie  no
ambiente natural  de modo a reduzir  as pressões de caça, estimulando a participação
popular  na  conservação  da  espécie.  Este  estudo  pode  ser  usado  como  subsídio  a
programas de conservação e reintrodução da espécie, auxiliando na escolha de áreas
mais adequadas para a soltura dos indivíduos.
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