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O Brasil é um dos países com maior 
número de espécies de aves, contando 
atualmente com 1832 espécies (Silveira 
& Uezu 2001, CBRO 2011), mas a des-
peito desta riqueza está entre os que pos-
suem mais espécies globalmente amea-
çadas de extinção (IUCN 2012). Dentro 
deste cenário, a fragmentação e perda 
de habitats, seguido pela captura ilegal 
são as maiores ameaças enfrentadas pe-
las aves, entre outros animais (Redford 
1992, Marini & Garcia 2005).

Devido a estes problemas, os ambien-
tes naturais encontram-se cada vez mais 
pobres, o processo de extinção de es-
pécies é acelerado e diversos processos 
ecológicos, como dispersão de sementes, 
herbivoria, polinização e predação são 
comprometidos (Redford 1992, RENC-
TAS 2002, Serra 2003). Embora exista 
um consenso sobre a necessidade do 
combate ao tráfico de animais silvestres 
o problema da destinação da fauna apre-
endida pelos orgãos fiscalizadores é uma 
realidade não apenas no Brasil mas em 
outros países nos quais um grande nú-
mero de animais é apreendido, como a 
Colômbia (Troncoso & Naranjo-Maury 
2004, Lima 2005).

A legislação brasileira, através do De-
creto Federal nº3.179/98 prioriza a devo-
lução dos animais ao seu habitat natural, 
embora este processo seja complexo e exija que seja pratica-
do com inúmeros critérios (IBAMA 2006). Para que solturas 
sejam realizadas com critério foram elaborados protocolos 
para nortear o cadastro e atividade de ASM – Áreas de Soltu-
ra e Monitoramento pela Divisão de Fauna da Superintendên-
cia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, IBAMA-SP (IBAMA 2008), solturas 
realizadas de acordo com estas propostas possibilitam maior 
sucesso, aumentando a taxa de sobrevivência destes animais 
e reduzindo os riscos ao ambiente. Segundo Wanjtal & Silvei-
ra (2000), as solturas necessitam ser adequadamente divulga-
das mesmo que os resultados sejam negativos.

A família Ramphastidae compreende os tucanos, que são aves 
onívoras exclusivas do Neotrópico (Sick 1997). Entre as espé-
cies encontradas no Brasil o tucanuçu, Ramphastos toco (Statius 
Muller, 1776) (Piciformes: Ramphastidae) é a maior e uma das 
mais comuns, típica de áreas abertas, atualmente espandindo sua 
área de ocorrência em virtude dos desmatamentos (Sick 1997, 
Sigrist 2006). Lencioni-Neto (2007) comenta que as áreas aber-
tas, como pastos e resquícios  de vegetação nativa dominam a 
paisagem do Vale do Paraíba e por consequência as aves de áreas 
abertas tem expandido sua distribuição.

O objetivo do presente estudo foi realizar a soltura moni-
torada de indivíduos de Ramphastos toco provenientes de 

Figura 1. Localização da ASM Projeto Calango na Represa do Jaguari. (Fonte: Google Earth)
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apreensão, verificando sua sobrevivência, estabelecimento e 
comportamento geral. 

Materiais e Métodos
O trabalho foi realizado na ASM Projeto Calango, locali-

zada no município de Jacareí, estado de São Paulo, em pro-
priedade rural privada denominada sítio Calunga (Figura 1), 
possuindo área de 1767,32 km², às margens da represa hi-
droelétrica do Jaguarí, afluindo em sua margem esquerda e 
orientando-se de sudoeste para nordeste, a extremo oeste da 
bacia do rio Paraíba do Sul, com latitude em 23°12’56’’S e 
longitude 41°03’31’’W. O relevo da área apresenta altitudes 
mínimas de 680 m até o máximo de 745 m. Segundo a classi-
ficação climática de Koeppen o município apresenta a tipolo-
gia climática Cwa, com clima tropical de altitude, chuvas no 
verão e inverno seco.

A área apresenta locais com vegetação predominante de 
gramíneas com manchas de vegetação arbórea e arbustiva 
nativa e dois fragmentos de Mata Atlântica da fitofisionomia 
Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio a avan-
çado de regeneração. Como iniciativa de recuperação da área 
degradada dentro da propriedade foram plantadas até outubro 
de 2011 cerca de 17.000 mudas, sobretudo espécies de dis-
persão zoocórica.

A ASM Projeto Calango foi homologada junto à Divisão 
Técnica da Superintendência do IBAMA/SP em 19 de agosto 
de 2010, processo 02027.000140/2010-95.

Como procedimento para a realização das solturas a área 
possui cinco viveiros de 7m x 10,5m x 8m de altura para 
ambientação pré-soltura (Figura 2), construídos na borda de 
um dos fragmentos seguindo as declividades do terreno, com 
árvores e vegetação nativas em seu interior para facilitar a 
ambientação das aves. Os viveiros foram planejados visan-
do especificamente a soltura de aves, contando com diversos 
poleiros, em especial próximos à porta de abertura localizada 
no alto dos mesmos. Um bebedouro de alumínio se encontra 
em cada viveiro e a alimentação é oferecida em comedouros 
construídos de pedra ou madeira e colocada entre a vegeta-
ção, encorajando o comportamento de forrageio. A estrutura 
possui ainda: recinto onde os alimentos são armazenados e 
preparados, sala de apoio e um espaço de contenção.

As aves destinadas à soltura provieram do Centro de Tria-
gem de Animais Silvestres (CETAS) de Lorena-SP. Antes de 
chegarem à ASM as aves selecionadas passaram por período 
de quarentena e exames diversos e depois foram mantidas 
em viveiro para ambientação. Neste período, as aves foram 
avaliadas individualmente, procurando por condições que pu-
dessem comprometer a soltura.

Dentro dos viveiros as aves consumiram frutas (mamão, 
maçã, banana e goiaba), ração para tucanos da marca Nu-
tropica e o complemento de frutos encontrados na área do 
sítio. Esta mesma alimentação foi oferecida após a soltura 
com a substituição gradual da ração por frutos para que as 
aves pudessem se acostumar novamente a uma alimentação 
mais natural.

A metodologia de soltura foi a “soltura branda”, em que 
os viveiros são abertos e os animais saem por conta própria, 
aumentando progressivamente seu nível de readaptação ao 
ambiente natural (Joffily 2010). A soltura foi realizada pela 
manhã para possibilitar um tempo maior de ambientação. 
A alimentação foi fornecida nos cinco primeiros dias após 
a soltura dentro dos viveiros e em 10 comedouros externos 
localizados a cerca de 10 m dos viveiros.

Para contribuir com o aumento dos sítios de reprodução 
foram colocadas seis caixas ninho medindo 40x40 cm feitas 
de madeira e com serragem como substrato, colocadas em ár-
vores preferencialmente próximas aos viveiros, a uma altura 
variando de 3 a 15 metros.

O monitoramento foi feito com o auxílio de binócu-
lo Nikula 8x42 e câmera digital Canon SX10 IS. Foram 
consideradas para observação aves que possuiam anilhas 
de metal, indicando a procedência do CETAS/Lorena. As 
anotações foram feitas sem regras definidas e conforme as 
necessidades se apresentavam em uma planilha de moni-
toramento. O monitoramento foi feito no entorno dos vi-
veiros e em trilhas no sítio Calunga e áreas adjacentes de 
segunda a sexta-feira das 8 às 10h e das 14 às 17h, porém 
observações oportunas fora destes horários foram conside-
radas quando convenientes.

A identificação das espécies vegetais consumidas pelas 
aves foi feita consultando a bibliografia especializada (Lo-
renzi 1992, 1998, 2009) e consulta a especialistas.

Figura 2. Vista externa dos viveiros na ASM 
Projeto Calango em Jacareí-SP. (Foto TNM)

Figura 3. Ramphastos toco consumindo 
Lycopersicon esculentum. (Foto TNM)
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Resultados
Um total de seis Ramphastos toco foi recebido do CE-

TAS/Lorena, com as seguintes anilhas: IBAMASP-CL1078, 
IBAMASPCL1080, IBAMASPCL1081, IBAMASPCL1082, 
IBAMASPCL1083, IBAMASPCL1084. As aves chegaram a 
ASM no dia 16 de dezembro de 2010. A ave de anilha IBA-
MASPCL1082 apresentava uma condição física pior que as 
outras: sua língua crescia torta, saindo do bico, e apresenta-
va desequilíbrio permanecendo apenas andando pelo chão do 
viveiro. Esta ave necessitou de cuidados alimentares especí-
ficos, porém após a primeira semana já se equilibrava com 
sucesso e no final de janeiro de 2011 já apresentava as mes-
mas condições das demais aves, não tendo dificuldades para 
alimentar-se, a despeito do problema em sua língua.

No dia 02 de janeiro de 2011, após forte chuva, uma das 
aves escapou por uma abertura na porta de soltura, sendo 
observada nas proximidades dos viveiros por três dias, não 
sendo mais observada novamente. Porém, durante este tempo 
a ave foi vista descendo ao solo para consumir os frutos do 
tomate-cereja, Lycopersicon esculentum (Solanaceae) (Figu-
ra 3). O comportamento desta ave era mais evasivo que as 
demais, não permitindo aproximação.

Após dois meses de observações, o viveiro foi aberto no dia 
18 de fevereiro de 2011 às 08h00min. No dia posterior à soltura, 
apenas duas aves tinham deixado o viveiro. A última ave deixou 
o viveiro após quatro dias. Depois disso, o viveiro foi fechado.

O comportamento observado nas cinco aves soltas foi se-
melhante, com todas permanecendo próximas aos viveiros e 
visitando os comedouros. Algumas aves se aproximavam de 
pessoas demonstrando curiosidade.

No dia 01 de abril de 2011 a ave de anilha IBAMASPCL1084 
foi encontrada morta dentro de um tanque que bombeia água da 
represa para as residências do sítio. A ave não possuía sinais de 
ferimentos ou doenças. Possivelmente, entrou por curiosidade 
no local e não conseguiu sair, afogando-se. Seu corpo foi manti-
do congelado no freezer da sala de apoio.

Em 11 de abril de 2011, foi observado o consumo de frutos 
do tamanqueiro, Aegiphila sellowiana (Verbenaceae) (Figura 
4), pela ave de anilha IBAMASPCL1080. No dia 15 de abril 
de 2011 a mesma ave foi registrada consumindo frutos madu-
ros de mamão, Carica papaya (Caricaceae) (Figura 5).

No dia 27 de abril de 2011, a ave de anilha IBAMASPCL1082 
foi observada consumindo frutos de embaúba, Cecropia sp. (Ce-
cropiaceae) próximo aos viveiros (Figura 6). O consumo dos 
frutos desta espécie também foi observado em julho.

No dia 07 de junho de 2011, a ave de anilha IBAMASP-
CL1080 consumiu os arilos e sementes que se abriram dos 
frutos de leiteiro, Peschiera fuchsiaefolia (Apocynaceae).

No dia 13 de julho de 2011, a ave de anilha IBAMASP-
CL1078 foi recapturada e devolvida ao CETAS/Lorena, pois 
era muito mansa. Diariamente observada seguindo pessoas e 
tentando entrar nas residências do sítio.

O alimento foi fornecido diariamente até a primeira semana 
de agosto. Após esta data as frutas passaram a ser oferecidas 
com um intervalo de um dia. Isto foi necessário, pois as aves 
já forrageavam no local, mas procuravam como primeira op-
ção a alimentação complementar.

Em 16 de agosto de 2011, um tucano predou uma grande ma-
riposa (Lepidoptera) não identificada que capturou em um pos-
te, provavelmente da família Sphingidae. Em 25 de agosto de 
2011 houve uma tentativa de predação de um R. toco em um 
periquitão-maracanã, Aratinga leucophthalma (Figura 7), tam-
bém proveniente de soltura. O tucano sacudiu a ave de um lado 
para o outro, mantendo-a no bico, porém o psitacídeo conseguiu 
escapar. Em outras oportunidades, os tucanos tentaram predar 
alguma ave, geralmente passeriformes, mas sem sucesso.

No dia 03 de setembro de 2011, a ave de anilha IBAMASP-
CL1080 foi recapturada, pois apresentava comportamentos 
resultantes de domesticação semelhantes à ave de anilha 
IBAMASPCL1078. Em 14 de setembro de 2011, uma ave foi 
observada consumindo várias amoras, Morus nigra (Morace-
ae). Ao perceber a aproximação, a ave voou pra longe.

Na última semana de setembro a ave de anilha IBAMASP-
CL1082 não foi mais observada. Suas últimas observações 
revelaram boa condição física e comportamento pouco do-
mesticado, e a condição imposta pela língua torta não dificul-
tava sua alimentação. O último indivíduo foi observado no 
sítio em 09 de outubro de 2011.

Um total de sete itens alimentares foi consumido pelas aves 
durante o monitoramento, sendo que apenas um foi de origem 
animal, sendo os demais de origem vegetal, pertencentes a 
seis famílias diferentes. Os recursos alimentares mais utili-

Figura 4. Ramphastos toco consumindo 
Aegiphila sellowiana. (Foto TNM)

Figura 5. Ramphastos toco consumindo 
Carica papaya. (Foto TNM)
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zados foram os frutos, e em uma espécie houve consumo de 
arilo e semente. A maior parte do alimento foi consumida a 
grandes distâncias dos viveiros. Entre as espécies vegetais, 
três delas foram plantadas no local (Lycopersicon esculen-
tum, Carica papaya e Morus nigra) e três eram nativas (Ae-
giphila sellowiana, Peschiera fuchsiaefolia e Cecropia sp.).

As aves exploraram ocasionalmente as caixas ninho (Figura 
8), porém não foram observados indivíduos se reproduzindo 
no local. Raramente, mais que dois tucanos eram observados 
juntos. Nestas ocasiões, frequentemente as aves brincavam, 
“pinçando” os bicos mutuamente, como descrito por Mikich 
(1991) . Durante o período que o alimento foi servido nos 
comedouros, foi observada nítida hierarquia entre os indiví-
duos, com os tucanos dominantes alimentando-se primeiro. 
Com a aproximação de outra ave emitiam a vocalização de 
alerta típica da espécie, podendo haver disputas ocasionais. 
Os últimos indivíduos observados já apresentavam compor-
tamento evasivo frente à presença humana, passando longo 
tempo longe dos viveiros.

Discussão
Foi relatado por Veiga et al. (2009) que indivíduos de R. 

toco soltos no interior do estado de São Paulo através da sol-
tura branda permaneceram nas proximidades dos viveiros 
por mais de um ano, corroborando com os resultados obtidos 
neste estudo em que durante o período que o alimento foi 
fornecido diariamente nos comedouros as aves ainda eram 
observadas diariamente próximas aos viveiros. 

Em um estudo conduzido no Pantanal Sul, França et al. 
(2009) observaram que esta espécie apresentou uma dieta 
pobre em alimentos de origem animal e em tipos de fru-
tos, preferencialmente carnosos, com no máximo seis ti-
pos, com destaque para uma espécie do gênero Cecropia. 
Resultado que corresponde ao observado para os animais 
deste trabalho.

Segundo Sick (1997) R. toco e R. dicolorus podem descer 
ao solo de pomares e cafezais para comer os frutos caídos, 
isto corrobora com a observação do indivíduo que se alimen-
tou de Lycopersicon esculentum. O autor também comenta 
que os ramfastídeos apanham  animais pequenos, como foi 
observado na predação da mariposa.

Conclusão
Poucos são os trabalhos que documentaram a soltura e o 

monitoramento de R. toco, mas apesar disso, em uma breve 
pesquisa pela internet podem ser encontradas diversas notí-
cias em blogs e outros meios, relatando a soltura de indivídu-
os desta espécie no Brasil. Porém, sem a divulgação apropria-
da no meio científico não é possível avaliar os resultados. O 
caso mais bem conhecido é o da reintrodução de Ramphastos 
vitellinus ariel em 1970 no Parque Nacional da Tijuca, no Rio 
de Janeiro, onde estava extinto. Nesta ocasião foram soltos 
47 indivíduos provenientes de apreensão realizada no estado, 
as aves foram soltas sem protocolos veterinários mais cui-
dadosos e atualmente a espécie tornou-se comum no local, 
tendo inclusive colonizado outros locais bem arborizados do 
município (Coimbra Filho 2000).

A atividade de soltura tem importante potencial para au-
xiliar em programas de conservação, contribuindo também 
para auxiliar no problema da destinação da fauna apreendida 
por órgãos fiscalizadores. Os exemplos mal sucedidos, que 
causam impacto ambiental são realizados sem critérios e pla-
nejamento. É fundamental que seja feita uma documentação 
adequada dos resultados e monitoramento em longo prazo 
para verificar o sucesso ou os impactos causados. Isto é feito 
com sucesso no exterior, mas no Brasil, as solturas e reintro-
duções ainda são feitas em parte sem metodologia alguma e 
muitas vezes por pessoas sem qualquer conhecimento.

Para que resultados melhores sejam alcançados é impres-
cindível que as entidades responsáveis pela triagem e destina-
ção da fauna (CETAS) selecionem os indivíduos para soltura 
que realmente apresentem boas condições físicas e compor-
tamentais, reduzindo assim a perda por óbito e recaptura de 
indivíduos com problemas comportamentais e resultantes do 
convívio em ambiente doméstico. Cabe salientar, porém, que 

Figura 6. Ramphastos toco consumindo 
Cecropia sp. (Foto TNM)

Figura 7. Tentativa de predação de Aratinga leucophthalma 
por Ramphastos toco. (Foto TNM)
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algumas aves habituadas ao convívio humano podem voltar a 
ter um comportamento condizente com a própria espécie, mas 
este processo é bastante variável individualmente.

A metodologia de soltura branda possibilitou realizar o pro-
cedimento com o mínimo de estresse para as aves, uma vez 
que todas saíram por conta própria. Os indivíduos soltos de R. 
toco demonstraram levar um grande tempo para se readaptar. 
Grande parte do sucesso na readaptação dos animais pode ser 
atribuída ao plantio de mudas feito no local, o que aumentou 
a oferta de alimento. A alimentação complementar fornecida 
nos comedouros também possibilitou a adaptação progressi-
va dos animais, tendo ainda facilitado o monitoramento no 
início dos trabalhos.

A tentativa de predação da A. leucophthalma indica que 
para alguns R. toco, mesmo que vindos de cativeiro, o instin-
to de predar aves pode ser conservado mesmo a presa sendo 
uma ave adulta de porte considerável. Cabe observar que a 
tentativa de predação de A. leucophthalma e o consumo da 
mariposa ocorreram durante o inverno na região, uma época 
de pouca oferta de frutos. 

A soltura realizada sem nenhum tipo de monitoramento tem 
grande potencial danoso, uma vez que não apresentam os be-
nefícios apresentados pela soltura branda. Os resultados deste 
monitoramento contribuem para um melhor entendimento do 
comportamento, alimentação e readaptação destes espécimes, 
auxiliando novos projetos de soltura e monitoramento de fau-
na.
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Figura 8. Ramphastos toco explorando 
uma das caixas ninho. (Foto TNM)
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