
i 
 

        _______________________________________________________________________________    

 

 

 

LORENA CRISTINA LANA PINTO 

  
 

 
 

 
 

Etnozoologia e conservação da 
biodiversidade em comunidades rurais da 

Serra do Ouro Branco, Minas Gerais 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ouro Preto MG, Brasil 

2011 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DE BIOMAS 

TROPICAIS 

DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE, EVOLUÇÃO E MEIO 

AMBIENTE  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

LORENA CRISTINA LANA PINTO 

 
 
 
 
 
 
 

Etnozoologia e conservação da biodiversidade em 
comunidades rurais da Serra do Ouro Branco, Minas Gerais 

 
 
 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Ecologia de Biomas 
Tropicais da Universidade Federal de 
Ouro Preto como parte dos requisitos 
necessários para a obtenção do título de 
Mestre em Ecologia de Biomas 
Tropicais. 
 
                                                              
Orientadora: Dra. Maria Rita Silvério 
Pires 

 
 



iii 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo aos moradores 

da Serra do Ouro Branco 



iv 
 

AGRADECIMENTOS 
 

A minha querida família, tios, primos e avós agradeço o apoio, carinho, 

paciência e orações. Ao meu pai, por sempre estar do meu lado e dividir comigo o peso 

de minhas preocupações e fraquezas e os momentos de alegria, e também agradeço por 

tudo o que você representa em minha vida. À minha mãe por todo amor e por sempre 

procurar fazer o melhor para mim, pelas palavras de consolo e pelo colo, quando 

precisei.  

Ao meu irmão, the reason, pela parceria e por sempre me ajudar nos momentos 

que mais precisei por nunca me deixar desistir de tudo o que eu sempre me proponho a 

fazer. Por nossos momentos de alegria e paz em Ouro Preto, e também pela ajuda nas 

coletas em Itatiaia. À Tia Meire, Marisia e Heliana por todo o amor e ajuda, 

principalmente no fim desta etapa e aos tios Paulo, João e Rodrigo. 

Ao Rodrigo Toffolo que sempre me apoiou em minhas decisões, pelo amor e 

pela compreensão durante as horas em que mais precisei. Por me acalmar durante o 

desespero e por conseguir com poucas palavras me fazer sentir melhor. Sou muito feliz 

por conviver e aprender com uma pessoa tão admirável, amigo e querido como você. 

Agradeço também a toda sua família pelo acolhimento e carinho. 

À Maria Rita pela oportunidade, confiança e pela disposição em desenvolver 

este projeto, levando em conta todas as nossas dificuldades iniciais. Existem momentos 

em que a gente não sabe mais o que pensar, nem da gente mesmo, e você, mesmo sem 

perceber, me ajudou bastante neste sentido. Obrigada por tudo mesmo. 

Ao professor Rômulo Alves pela constante atenção, além das dicas e sugestões 

na estruturação deste estudo e nos direcionamentos dados à dissertação. À Dodora 

Drumond pela sua contribuição em meu trabalho, críticas sugestivas e pelas portas 

abertas nesta área de pesquisa.  

Aos queridos amigos do quadrado: Zé, Raquel, Fê e Vô, alguns distantes, mas 

sempre dentro do meu coração, e os últimos aqui do meu lado, torcendo por mim. Foi 

graças às lembranças da nossa eterna amizade que eu consegui driblar os momentos de 

solidão e saudade. Amo vocês! 

A querida amiga Michelle Barbosa, por estar comigo em todos os momentos que 

precisei, por nunca ter se importado em parar o que estava fazendo para me ouvir, 

conversar, e compartilhar idéias. Você é muito mais que uma amiga. Agradeço muito 

por todo esse carinho e cumplicidade, que a torna uma criatura tão especial para mim. 



v 
 

Também sou grata pelas dicas e pelo apoio incondicional neste trabalho. Caryne, 

Adriele, Rafael, Difunto e Fifi pela ajuda nos campo, além das fotos e dicas para o meu 

projeto. Ao Thales pela troca de informação e pela parceria nesta área de estudo. 

A Fernanda Rabelo, o meu maior exemplo de amizade, pela companhia nos 

maus e bons momentos, pela paciência, carinho e por todo o cuidado; minha amiga mais 

risonha, companheira de longas datas, por sempre estar ao meu lado nos momentos de 

desespero, alegrias, e “crises existenciais”. 

A Fernanda Gonçalves pelos inúmeros sonhos quase concretizados, idéias, 

atenção e pelo astral contagiante. 

A querida amiga Thamy obrigada por sempre estar por perto, me apoiar e 

acreditar em mim. Tantas vezes você me ajudou a superar os dias tristes e desanimados, 

nossa disciplina de campo e nossos cafés durante o longo mês de julho, regado a 

ansiedades e expectativas. 

Às amigas Lívia Elisabeth e Mariana Brito, que mesmo distantes estiveram perto 

através do carinho e atenção. Obrigada pela compreensão das vezes que eu “sumia”, 

pela cumplicidade, admiração, pelo colo, apoio e pela torcida e pelo PENTANO. 

A toda a equipe do NEASPOC, em especial, a Taís Tekahara, pela ajuda e 

sugestões na elaboração do questionário e tabulação dos dados. 

A Universidade Federal de Ouro Preto pela bolsa de mestrado concedida e pelos 

auxílios aos eventos. 

Aos professores e funcionários do PPGEBT e DEBIO, por terem compartilhado 

seus conhecimentos, experiências e pelos serviços prestados. Ao Rubens Modesto por 

toda ajuda durante o mestrado. Você contribuiu muito para a conclusão deste trabalho. 

Aos motoristas da UFOP, em especial Reinaldo e seu Geraldo, pela paciência e ajuda 

durante o acesso às áreas estudadas. Rogério pela ajuda constante na hora do aperto para 

marcar os dias de campo no transporte. 

Ao Diego Martins do IEF - Ouro Branco e Secretaria de Meio Ambiente de 

Ouro Branco pelo apoio fornecido durante o desenvolvimento deste trabalho. 

À FAPEMIG agradeço pela aprovação do projeto intitulado “Composição da 

fauna de pequenos mamíferos e avaliação da influência de atividades rurais de 

subsistência sobre a estruturação de suas comunidades e populações na Serra do Ouro 

Branco, Minas Gerais. Pelo edital BIOTA-MG, 2009. (processo–03505-09). 

  



vi 
 

Agradecimentos mais do que especial e com uma imensa gratidão aos moradores 

da Serra do Ouro Branco, pela atenção, paciência, respeito e pelas informações 

concedidas que permitiram a elaboração deste trabalho. Pelo aprendizado pessoal que 

tive a cada ida aos povoados, a cada conversa nas várias casas que entrei. Pela 

oportunidade única de estar em contato com a vida dessas pessoas, seja como 

pesquisadora seja como ser humano. Com vocês aprendi que a vida é muito mais do que 

podemos perceber e que, é nas coisas mais simples que se vêem as maiores belezas e se 

sente as maiores alegrias. Estudar biologia com vocês é algo complementar a tudo que 

aprendi na faculdade e que é através da troca de saberes que podemos mudar e melhorar 

o rumo de muita coisa. 

Ao pessoal de Itatiaia, Lavrinha e Morro do Gabriel: Cleuza, seu Valter e Irani, 

dona Almerinda, dona Joversina, dona Maria Villaça, Vair e seu Miguel (in memória), 

Luiz, Zé Matias, Juliana, Odete, Cláudia, Gracinha, Eliana, Robson, Solange, Mateus 

(pela ajuda no campo), dona Geralda, seu Geraldo, Daiane, Rosa, Daniela, seu Antônio, 

seu Expedito, donas Marias, Dudu, dona Cecília, Robson, Marcelo, pessoal da antiga 

Escola, a todos vocês meu sincero MUITO OBRIGADA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

SUMÁRIO 
AGRADECIMENTOS .................................................................................................. iv 

SUMÁRIO ..................................................................................................................... vii 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. viii 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................... ix 

RESUMO ......................................................................................................................... x 

ABSTRACT ................................................................................................................... xi 

1.INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................. 2 

2.1.  Relação homem/animal ........................................................................................ 2 

2.2. A Etnozoologia ...................................................................................................... 4 

2.3. Etnozoologia e conservação .................................................................................. 5 

2.4. Unidades de Conservação ...................................................................................... 7 

2.5. Serra do Ouro Branco ............................................................................................ 9 

2.6. Estudos faunísticos e etnozoológicos na Serra do Ouro Branco ......................... 10 

3.MATERIAIS E MÉTODOS ..................................................................................... 11 

3.1. ÀREA DE ESTUDO ........................................................................................... 11 

O povoado de Itatiaia ..............................................................................................14 

Os povoados: Lavrinha e Morro do Gabriel ...........................................................15 

3.2. COLETA DE DADOS ........................................................................................ 16 

    3.2.1. Entrevistas .................................................................................................17 

    3.2.2. Etapas das entrevistas ................................................................................18 

        3.2.3. Análise de dados etnozoológicos .............................................................. 19 

4. RESULTADOS ......................................................................................................... 20 

4.1. Perfil dos moradores dos povoados da Serra do Ouro Branco ............................ 20 

4.2. Usos da terra e extrativismo ................................................................................ 22 

4.3. Percepção humana sobre a fauna terrestre ........................................................... 25 

           4.3.1. Mamíferos .................................................................................................. 27 

           4.3.2. Répteis - Lagartos ...................................................................................... 30 

           4.3.3. Répteis - Serpentes e anfisbenídeos........................................................... 33 

       4.3.4. Anfíbios ..................................................................................................... 37 

4.4. Atitude humana frente aos animais ..................................................................... 39 

4.5. Usos da fauna ...................................................................................................... 41 

4.6. Mitos e crendices relativos aos animais .............................................................. 48 



viii 
 

 4.7. Alteração temporal na composição da fauna da Serra do Ouro Branco ............. 50 

     5.0. Populações humanas e unidades de conservação na Serra do Ouro Branco ...... 51 

6. DISCUSSÃO ............................................................................................................. 53 

7. CONCLUSÃO ........................................................................................................... 68 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 70 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
    
Figura 1: Estrada que dá acesso à Serra do Ouro Branco   12 
Figura 2: Mapa do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco e Monumento 
Natural Estadual do Itatiaia incluindo os povoados estudados 

13 

Figura 3: Igreja e casas de pau a pique em Itatiaia 14 
Figura 4: Povoado de Lavrinha 16 
Figura 5: Povoado de Morro do Gabriel 16 
Figura 6: Faixa etária dos moradores dos três povoados estudados 20 
Figura 7: Escolaridade dos moradores dos três povoados estudados 21 
Figura 8: Atividades desempenhadas pelos moradores dos povoados da Serra do 
Ouro Branco 

22 

Figura 9: Atividades que envolvem o meio ambiente desempenhadas pelos 
entrevistados dos três povoados estudados 

24 

Figura 10: Classificação etnozoológica para os vertebrados silvestres da Serra do 
Ouro Branco 

26 

Figura 11: Porcentagem de animais citados pelos moradores da Serra do Ouro 
Branco para cada grupo zoológico 

27 

Figura 12: Mamíferos e outros registros encontrados na Serra do Ouro Branco 30 
Figura 13: Lagartos reconhecidos pelos moradores da Serra do Ouro Branco 32 
Figura 14: Serpentes classificadas popularmente como jararaca pelos moradores 
da Serra do Ouro Branco 

35 
 
 

Figura 15: Anfíbios reconhecidos pelos moradores da Serra do Ouro Branco 38 
Figura 16: Atitude dos moradores da Serra do Ouro Branco frente aos animais 40 
Figura 17: Armadilha artesanal para captura de ratos silvestres 47 
Figura 18: Fatores apontados pelos moradores da Serra do Ouro Branco para o 
desaparecimento dos animais 

50 

Figura 19: Animais pouco avistados ou extintos na percepção dos moradores da 
Serra do Ouro Branco 

51 

 
 
 
 
 



ix 
 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1: Atividades de subsistência praticada pelos moradores da Serra do Ouro 
Branco. 

23 

Tabela 2: Lista das espécies de mamíferos da Serra do Ouro Branco conhecida 
pelos moradores dos três povoados 

27 

Tabela 3: Comparação entre o conhecimento popular e científico referente aos 
mamíferos da Serra do Ouro Branco 

29 

Tabela 4: Lista das espécies de lagartos da Serra do Ouro Branco conhecida pelos 
moradores dos três povoados. 

31 

Tabela 5: Comparação entre o conhecimento popular e científico referente aos 
lagartos da Serra do Ouro Branco 

33 

Tabela 6: Lista das espécies de serpentes e anfisbenas da Serra do Ouro Branco 
conhecida pelos moradores dos três povoados 

34 

Tabela 7: Comparação entre o conhecimento popular e científico referente às 
serpentes da Serra do Ouro Branco 

36 

Tabela 8: Lista das espécies de anfíbios da Serra do Ouro Branco conhecida pelos 
moradores dos três povoados 

37 

Tabela 9: Comparação entre o conhecimento popular e científico referente aos 
anfíbios da Serra do Ouro Branco 

39 

Tabela 10: Animais utilizados com fins medicinais 41 
Tabela 11: Animais caçados no passado a atualidade 44 
Tabela 12: Estratégias de caça, número de citações e animal capturado 46 
Tabela 13: Mitos e crendices relativos à fauna, mencionados pelos moradores da 
Serra do Ouro Branco 

49 

 
  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



x 
 

RESUMO 
A presente dissertação foi desenvolvida sob a ótica da etnozoologia e teve como 
objetivo avaliar como os moradores rurais de três povoados da Serra do Ouro Branco, 
Minas Gerais compreendem e se relacionam com a fauna da região além de averiguar a 
opinião destes moradores sobre a criação, na Serra do Ouro Branco, de duas unidades de 
conservação. Para a obtenção dos dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e 
abertas com 107 moradores. A fim de determinar a fauna conhecida, foi utilizada a 
metodologia lista livre, e para a certificação dos mesmos utilizou-se uma prancha de 
fotografias contendo animais da região. A análise dos dados seguiu o modelo de união 
das diversas competências individuais. A maior parte dos entrevistados da Serra do 
Ouro Branco tem idade entre 30 e 60 anos e baixa escolaridade, sendo em sua maioria 
representados por donas de casa, autônomos e aposentados. Mais de 50% dos 
entrevistados residem nos povoados deste que nasceram. No total foram citadas 61 
espécies animais classificadas popularmente como bichos do mato (fauna silvestres) e 
animal (fauna doméstica). Mamíferos foi o grupo zoológico mais conhecido, seguido 
por répteis e anfíbios. O conhecimento popular dos moradores sobre os aspectos 
ecológicos e biológicos dos animais foi condizente com os dados da literatura científica, 
evidenciando que os residentes conhecem e se relacionam com a fauna local. Dentre os 
animais mencionados como pouco avistadas nos povoados, em relação há tempos atrás, 
quatro espécies assumiram categorias preocupantes do ponto de vista da conservação. 
Os usos da fauna pelos moradores foram: alimentar, medicinal e comercial, sendo este 
último uso restrito ao trinca ferro (Saltator sp.). Tanto animais silvestres quanto 
domésticos são utilizados com finalidade medicinal sendo, a gordura o produto animal 
mais habitual para tratar enfermidades. Tatu e paca são as espécies mais caçadas com 
fins alimentares, devido à facilidade de captura e à preferência pela carne, além disso, 
estes animais são capturados com tipos variados de armadilhas. Os moradores da Serra 
do Ouro Branco consideram positiva a presença de unidades de conservação neste local, 
pois acreditam que poderá proteger a Serra, porém, várias respostas demonstram que os 
moradores estão alheios ou desinformados sobre os propósitos das UC’s. Os dados 
obtidos neste trabalho poderão ser utilizados no plano de manejo do Parque Estadual da 
Serra do Ouro Branco e Monumento Natural Estadual do Itatiaia, no sentido de fornecer 
informações confiáveis, sobre as relações das populações humanas residentes nesta 
Serra, com a fauna local. Além disso, a capacitação desses moradores como guia de 
turismo e guarda-parques constituem alternativas extremamente viáveis e interessantes 
para se alcançar a conservação junto à população local. 
 
Palavras-chave: conhecimento tradicional, fauna terrestre, zoologia, unidades de 
conservação, etnobiologia. 
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ABSTRACT 
This study was developed from the perspective of ethnozoology and aimed to assess 
how residents of three rural villages in Serra do Ouro Branco understand and relate to 
the fauna of the region; besides, knowing their perception about the creation of a 
conservation area in Serra do Ouro Branco. To obtain the data, semi-structured and 
open interviews were carried out with 107 residents of Serra. In relation to the known 
fauna, the free list methodology was used and for their certification a board containing 
pictures of animals in the region was used. The data analysis followed the union model 
of the different individual competences. It was found that most respondents were aged 
between 30 and 60 years old in addition to low education, mostly represented by 
housewives and retirees. More than 50% of respondents dwell in the villages since they 
were born. In total, 61 species were classified as forest animals (wildlife) and animal 
(domesticated fauna), however, the mammals were the most known zoological group, 
followed by the reptiles and the amphibians. The popular knowledge of the residents 
about the ecological and biological aspects of the animals was consistent with the 
scientific literature data, showing that residents know and relate to the representatives of 
the zoological groups studied. The animal species listed as rarely seen in the villages 
took four stages of conservation concern. The uses of the fauna by residents were: 
feeding, medical and commercial, the last one restricted used for trinca-ferro (Saltator 
sp.). Both wild and domestic animals were used for medicinal purposes. The most 
commonly used product to treat animal diseases was fat. Armadillo and paca were the 
most hunted species used for feeding because of the ease of capture and the preference 
for meat. These animals were caught using various types of traps. Thirty-one percent of 
residents of Serra do Ouro Branco considered that the presence of a conservation area is 
good because it will protect the Serra, yet, many inhabitants reported they are unaware 
or uninformed about this initiative. The data obtained in this work can be used in the 
management plan for the State Park of Serra do Ouro Branco in order to provide reliable 
information about the relationships of human populations with the surrounding fauna. In 
addition, the training of residents as tour guides and park rangers would be extremely 
viable and interesting alternatives to achieve conservation along with the locals. 
           
Keywords: Popular knowledge, terrestrial fauna, ethnozoology, conservation area.
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1) INTRODUÇÃO 
 

A etnozoologia pode ser definida como o estudo dos conhecimentos e crenças, 

das representações afetivas e dos comportamentos que intermediam as relações entre as 

populações humanas e as espécies de animais dos ecossistemas que as incluem 

(Marques 2002). Estudos etnobiológicos têm demonstrado que culturas humanas 

utilizam de modelos próprios de manipulação dos recursos naturais, podendo fornecer 

novas alternativas para a utilização do meio ambiente (Posey 1982, Scheps 1993). 

Nesse sentido, o conhecimento tradicional e o conhecimento científico podem ser 

complementares, pois ambos constituem ferramentas importantes para manejar recursos 

naturais, pois fornecem possibilidades para a conservação da biodiversidade (Daniels & 

Vencatesan 1995).  

O conhecimento tradicional pode ter importantes implicações para a conservação 

e o manejo da biodiversidade, principalmente, quando as populações locais estão 

envolvidas em esforços de conservação. Segundo Hanazaki (2003), as informações 

fornecidas por moradores locais devem estar vinculadas às discussões sobre 

conservação e manejo da biodiversidade, ponderando as idéias conservadoras sobre as 

populações humanas e os danos ao ambiente, com as idéias protecionistas de que 

populações locais sempre vivem em perfeita harmonia com a natureza. Junto a esta 

perspectiva, os esforços para a conservação também devem estar associados aos 

problemas sócio-econômicos das populações humanas que dependem diretamente da 

biodiversidade. 

O Laboratório de Zoologia dos Vertebrados (LZV) da Universidade Federal de 

Ouro Preto desenvolve, desde 2007, pesquisas sobre a fauna de anfíbios e répteis da 

Serra do Ouro Branco, tendo sido inicialmente utilizado o conhecimento dos moradores 

dos povoados da Serra do Ouro Branco como uma fonte adicional de informação sobre 

a fauna. O estudo científico do conhecimento humano se mostrou extremamente 

estimulante e integrador, despertando o interesse dos pesquisadores mineiros (Pires et 

al. 2010, Mateus et al. 2011, Pires et al. in prep) pela área da etnozoologia. Assim, 

desde as primeiras pesquisas do LZV na Serra do Ouro Branco, essa ciência vem 

permeando os trabalhos zoológicos. 

A Serra do Ouro Branco reúne atributos estéticos e biológicos de grande 

importância para o Estado de Minas Gerais. Esta região está localizada na porção sul da 
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Cadeia do Espinhaço que constitui um complexo de montanhas que se estende do estado 

Minas Gerais até a Bahia (Davis et al. 1997). A fim de resguardar este patrimônio, em 

2005, foi criada pela UNESCO a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, através do 

Programa Homem e a Biosfera (MaB), que tem como princípios conciliar as ciências 

naturais, economia e educação, em prol da conservação dos recursos naturais e das 

populações humanas.  

No final do ano de 2009, a partir de esforços da comunidade científica junto à 

prefeitura Municipal de Ouro Branco e do Instituto Estadual de Florestas de Minas 

Gerais, foi criado o Parque Estadual da Serra do Ouro Branco e o Monumento Natural 

Estadual do Itatiaia. Assim, levando em consideração as políticas de áreas protegidas e 

as transformações eminentes pelas quais os moradores da Serra do Ouro Branco estarão 

sofrendo com a consolidação das Unidades de Conservação, é esperado que as 

comunidades desta região tenham que modificar suas formas de uso e seu 

relacionamento com os recursos naturais disponíveis. Nesse sentido, buscando 

contribuir para o plano de manejo das unidades de conservação, que, em geral, é 

elaborado por meio de avaliação rápida (Diegues & Viana 2000), a presente dissertação 

procurou retratar cuidadosamente a realidade dessas populações no tocante às suas 

relações com a fauna local e com o meio ambiente. 

Considerando a importância da Serra do Ouro Branco, do ponto de vista 

biológico e cultural, foram estudadas três comunidades humanas inseridas nesta Serra: 

Itatiaia, Lavrinha e Morro do Gabriel. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar como os moradores dessas três comunidades compreendem e se relacionam com 

a fauna da região, além de avaliar a percepção destes sobre a implantação, na Serra do 

Ouro Branco, de duas unidades conservação. Assim, foram testadas neste trabalho as 

seguintes hipóteses: 1) os moradores dependem e conhecem a fauna local, utilizando-a 

para diversos fins; 2) os moradores da Serra não estão informados e integrados no 

processo de implantação das unidades de conservação na Serra do Ouro Branco. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1.  Relação homem/animal 
 

Ao longo de toda a história da humanidade encontramos várias evidências da 

relação entre os seres humanos e os animais, sendo esta, uma relação antiga e 
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importante para as sociedades humanas que, de alguma maneira, dependem dos animais 

(Alvard et al.1997, Frazier 2007, Alves et al. 2009) em seu cotidiano. Marques (1995) 

afirma que as interações entre homens e animais constituem uma das conexões básicas 

que toda e qualquer sociedade mantém com o universo, sendo fortemente evidenciada 

pelas pinturas rupestres que contém figuras de animais selvagens, bem como nas 

pinturas de homens em suas atividades de caça. Esta última atividade, ainda tem como 

principais finalidades a obtenção de proteína animal, defesa contra predadores (Alves et 

al. 2007, Alves et al. 2009, Hanazaki et al. 2009, Alves et al. 2010b), obtenção de couro 

para confecção de vestimentas e ainda, de ossos, chifres e penas, que podem ser 

utilizados como adornos por membros de tribos indígenas (Mason 1899). 

O uso de animais e ou suas partes para produção de medicamentos é 

documentada como zooterapia e, desde o antigo Egito, substâncias derivadas de seres 

vivos, como o mel de abelha e secreção da glândula do almiscareiro, eram utilizados 

para fins medicinais (Bryan 1930). Listas médicas descobertas na Mesopotâmia contém 

as descrições dos usos médicos de substâncias como a cera e a gordura animal 

(Thompson 1923), assim como na China antiga, onde remédios eram feitos de 

substâncias da glândula do cervo-almiscarado (Gordon 1949). 

A zooterapia no Brasil ainda é praticada (Costa-Neto 1999, Alves & Rosa 2006, 

Alves & Pereira-Filho 2007, Alves & Santana 2008) e se faz presente, tanto dentro de 

centros urbanos, quanto nas áreas rurais. O uso de produtos terapêuticos de origem 

animal tem constituído parte significativa do inventário de substâncias medicinais, 

presentes em várias culturas humanas desde a antiguidade (Gómez-Ulla 1983, Lev 

2003).  

Considerando os trabalhos desenvolvidos no Brasil, com destaque para a região 

nordeste, várias espécies animais, incluindo vertebrados e invertebrados, são 

empregadas para diversos propósitos terapêuticos e nem sempre todo o animal é 

aproveitado. Sendo assim, o produto medicinal confeccionado, em sua maioria, tem 

como princípio gordura, couro, pele, sangue e, ainda, a carne, como verificado nos 

trabalhos de Costa-Neto (2000), Alves et al. (2007), Moura & Marques (2008), Pereira 

& Schiavetti (2010).  

Dentro de várias comunidades tradicionais brasileiras, diversas plantas e animais 

são capturadas para serem empregadas no tratamento de enfermidades humanas como 

dores, inflamações e doenças respiratórias (Costa-Neto 1999; 2000, Costa-Neto & 

Marques 2000a, Costa-Neto et al. 2005, Alves & Rosa 2006, Costa-Neto & Alves 
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2010). Muitos desses produtos, após serem estudados e testados, passam a constituir 

matéria prima para a confecção de medicamentos alopáticos (Ferreira et al. 2010).  

Além da zooterapia e da caça, existe também relações sobrenaturais entre os 

seres humanos e os animais. Culturas humanas produzem mitos e lendas que integram 

animais em seu imaginário, tais como culto a deuses representados por animais, ou que 

apresentam fisionomias animais (Costa-Neto 2002, Silva e Costa-Neto 2004, Araújo et 

al. 2005, Santos & Antonini 2008, Léo-Neto et al. 2009, Vargas-Clavijo & Costa-Neto 

2010). Corujas representam prenúncio de morte quando aparecem próximo às casas 

(Araújo et al. 2005); anfíbios anuros, assim como as serpentes, são mortos pelo fato de 

serem considerados venenosos e ou nojentos (Pires et al. in prep, Alves et al. 2010b, 

Moura et al. 2011, Fernandes-Ferreira 2011), morcego e ratos são considerados insetos 

e por isso animais indesejados (Costa-Neto & Pacheco 2004, Barros 2005). Em 

contrapartida, animais como as pombas simbolizam a paz ou entidades sagradas, assim 

como as vacas na cultura indiana. 

Considerando a influência da cultura humana sobre os animais, serpentes 

constituem um grupo particularmente interessante, pois dependendo do grupo humano, 

podem representar tanto sabedoria, ressurreição, quanto a própria personificação do mal 

(Araújo 1978, Alves et al. 2010b). Esta relação negativa entre homens e serpentes, pode 

ter ganhado força nas sociedades ocidentais por meio da Bíblia Sagrada, onde esse 

animal representa o mal levando Adão e Eva a pecarem e serem expulsos do paraíso. 

2.2. A Etnozoologia 
 

A palavra etnozoologia apareceu pela primeira vez nos Estados Unidos, no fim 

do século XIX, sendo definido por Mason (1899) como a “Zoologia da região, tal como 

narrada pelo selvagem”. Neste trabalho este autor se dedicou a investigar as técnicas de 

caça de alguns povos indígenas norte americanos. No entanto, na literatura científica, o 

termo etnozoologia só apareceu, em 1914, no artigo de Henderson & Harrington (1914) 

intitulado Etnozooology of the Tewa Indians. Assim, a etnozoologia atualmente pode 

ainda ser entendida, segundo Overal (1990), como o estudo dos conhecimentos, 

significados e usos dos animais pelas sociedades humanas, ou ainda, o estudo do que os 

indivíduos sabem sobre os animais e que não é ensinado pela ciência (Ellen 1997).   

No Brasil, esta ciência tem se destacado através de estudos que abordam 

diferentes aspectos da relação homem animal, seja ela ligada ao mundo natural ou 

sobrenatural (Santos-Fita et al. 2009). Estes estudos são pouco explorados durante os 
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trabalhos da ciência clássica, mas são essenciais durante as tomadas de decisão relativas 

à biodiversidade, pois permitem ao pesquisador obter informações relevantes do ponto 

de vista da conservação. Os trabalhos etnozoológicos também podem ser realizados em 

associação com áreas da biologia, como zoologia e ecologia. Estes trabalhos têm 

apresentado grande destaque para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil (Alves 

& Souto 2010).  

Considerando a origem da etnozoologia no Brasil, é percebido que os primeiros 

estudos surgiram com o empenho dos naturalistas europeus pela fauna brasileira. Estes 

estavam interessados tanto pelas riquezas naturais das novas regiões, quanto pela 

riqueza faunística e seus possíveis usos pelos moradores nativos. Sendo assim, ao 

avaliarmos o histórico da zoologia podemos concluir que ele é comum ao da 

etnozoologia. 

2.3. Etnozoologia e conservação 
 

O termo “conservação” pode adquirir diferentes significados dependendo do 

contexto em que é utilizado. Quando consideramos as conceituações baseadas na 

ecologia evolutiva, o objetivo da conservação seria “evitar que espécies, ou às vezes 

comunidades inteiras, sejam extintas tanto regionalmente quanto globalmente” (Begon 

et al. 1996). No entanto, Odum (1971) propõe como conservação: “assegurar a 

preservação de um ambiente de qualidade que garanta necessidades estéticas, de 

recreação e de produtos”, e que “assegure uma produção contínua de plantas, animais 

e materiais úteis, mediante o estabelecimento de um ciclo equilibrado de colheita e 

renovação”.  

Alguns autores como Callicott et al. (1999) dividem os conceitos relacionados à 

conservação em duas linhas de pensamento: a primeira, que considera o homem 

separado da natureza; e a segunda que considera o homem como parte integrante da 

natureza. Assim, muitos dos conceitos relacionados à conservação agora se convergem, 

pois a maioria dos livros-texto de ecologia já incorpora em suas abordagens a 

interferência humana na dinâmica das comunidades e populações, reconhecendo que 

não é possível entender o funcionamento da maior parte dos ecossistemas sem a espécie 

humana (Begon et al. 1996).   

Estudos etnozoológicos têm demonstrado que populações humanas detêm um 

profundo conhecimento sobre a fauna e sobre a importância dos vários recursos 

biológicos para sua manutenção e sobrevivência (Marques 1995, Alves et al. 2002, 
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Begossi et al. 2002, Mourão 2000, Pezzuti et al. 2004, Mourão et al. 2006, Hanazaki et 

al. 2009, Alves et al. 2010a). Dessa forma, o conhecimento tradicional é de grande valor 

em propostas de manejo, fundamentadas em princípios de participação local e de 

sustentabilidade (Gadgil et al. 1993, Sillitoe 1998, Huntington 2000).  

Denomina-se conhecimento tradicional o saber e o saber-fazer a respeito do 

mundo natural e sobrenatural gerados, tanto na sociedade urbana, quanto não-urbana, 

sendo transmitidos oralmente de geração em geração (Diegues 1996). Estes 

conhecimentos vêm ganhando mais atenção e importância mundial no campo da 

conservação da biodiversidade, pois podem complementar o conhecimento científico 

em diferentes áreas de estudo como etologia, avaliação e manejo de recursos, interações 

entre espécies, interações entre espécies e o ambiente e, ainda, a exploração sustentável 

(Alves et al. 2002, Alves & Nishida 2003, Hanazaki 2003, Alves & Pereira-Filho 2007, 

Preston & Harcourt 2009, Drumond et al. 2008, Acharya et al. 2009, Pires et al. 2010).  

O acesso ao conhecimento zoológico tradicional oferece além de insights para as 

pesquisas biológicas (Alves & Nishida 2002), oportunidades para testar hipóteses 

científicas a partir das informações fornecidas por moradores locais, como por exemplo:  

pescadores artesanais que por meio dos seus saberes dispõem de valiosos dados tais 

como, riqueza, comportamento e dieta dos peixes marinhos e de água doce. Estes 

conhecimentos muitas vezes são fundamentais nos estudos referentes à ictiofauna 

(Marques 1991; 1995, Begossi & Figueiredo 1995, Costa- Neto & Marques 2000b, 

Begossi et al. 2004, Silvano et al. 2006, Caló 2007) e dificilmente são obtidos sem a 

ajuda dos moradores locais.  

Segundo Hanazaki (2003), é importante considerar que, assim como existe a 

concepção equivocada sobre o efeito destruidor da população humana sobre a natureza, 

existe também a imagem distorcida de que populações locais sempre vivem em 

harmonia com o meio ambiente, como bons selvagens. De fato, sabe-se que as 

populações tradicionais, indígenas ou locais, exercem impacto sobre os recursos 

naturais, porém, em proporções diferentes daquele causado pelas sociedades urbanas, 

industrializadas (Balée 1993). Neste contexto, é fundamental a investigação das 

condições que fazem com que as pessoas conservem ou não, os seus recursos, 

favorecendo ou não, a sua destruição ou a sobrexploração (Schimink et al. 1992). 
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2.4. Unidades de Conservação 
 

A criação de unidades de conservação é uma das principais estratégias de 

conservação da biodiversidade (Brasil 2000) e, embora o modelo padrão de áreas 

protegidas adotado, inicialmente, no Brasil tenha sido importando dos EUA, sua 

adaptação para os países da América do Sul, não foi satisfatória (Diegues 1996). Isso se 

deveu as condições de vida dos moradores dos países do sul que se divergiam daqueles 

povos que viviam na América do Norte (Arruda 1997) e como conseqüência, o modelo 

de áreas de conservação passou, em um primeiro momento, a ser estabelecido como 

locais isolados, onde a natureza pudesse apenas ser apreciada pelas populações 

humanas. 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as 

categorias de unidades de conservação de proteção integral não permitem a presença de 

populações humanas. Sendo assim, os moradores destas áreas naturais, durante a criação 

das UC’s, muitas vezes, acabam não sendo inseridos ou informados sobre as decisões 

relativas às áreas de proteção, bem como sobre os planos de manejo. Segundo Diegues 

(1996) a presença de populações humanas dentro de unidades de conservação (UC) é 

tema relevante na questão das áreas naturais, tanto no Brasil, quanto no mundo, uma vez 

que são gerados conflitos sociais voltados à possibilidade de co-existir população 

humana e natureza. (Diegues & Nogara 1994). 

Um exemplo a ser mencionado, se refere ao plano de manejo do Parque Estadual 

da Ilha do Cardoso localizado no estado de São Paulo e, desenvolvido na década de 70. 

Neste relatório não foram mencionados a participação e as necessidades das inúmeras 

famílias caiçaras viventes nessa área e também, dependentes dos recursos nela 

disponíveis. Nesse sentido, as restrições impostas sobre o uso dos recursos naturais, 

seguido da falta de participação dos moradores, foram os principais fatores que levaram 

várias pessoas, nativas deste local, a saírem de suas casas e migrar para as cidades 

próximas, à procura de novas possibilidades de garantir seu sustento (Diegues 1996).  

Os modelos de áreas de proteção integral, por mais necessários que sejam, nem 

sempre consistem na melhor estratégia para proteger boa parte da biodiversidade, já que 

em várias áreas também se encontram alta densidade populacional humana dependente 

dos recursos naturais disponíveis. Assim, na tentativa de minimizar este aparente 

problema, foram criadas, a partir de esforços da comunidade científica, organizações 

não governamentais (ONG’s) e povos tradicionais, áreas de proteção que beneficiem 
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tanto, a conservação da biodiversidade biológica quanto, as necessidades das 

populações locais.  

A partir dessa necessidade surge, na década de 90, no estado do Amazonas, uma 

nova categoria de unidade de conservação, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS) que, posteriormente, foi incorporada ao SNUC. Este tipo de área protegida, de 

uso sustentado, tem como objetivo básico promover a conservação da biodiversidade e, 

ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução 

social, melhoria da qualidade de vida, valorização, conservação e aperfeiçoamento do 

conhecimento e das técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido pelas populações 

residentes nestes locais (Brasil 2000). 

A participação social na criação e implementação das UC’s por meio de 

audiências públicas, conselhos gestores, entre outros, é estabelecido pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) lei 9.985/2000, e pelo seu decreto 

regulamentador 4.340/2002. Segundo Drumond et al. (2009), a integração dos 

diferentes participantes no manejo a na gestão de recursos naturais tem sido adotada 

tanto no âmbito das UC’s, quanto em outras circunstâncias, nas quais se tem como 

principal objetivo a conservação do meio ambiente. Contudo, é ressaltado por esses 

autores que, estas iniciativas, mesmo sendo viáveis, também apresentam dificuldades e 

geram conflitos. 

Em muitas sociedades, tais como as de pescadores artesanais, extrativistas e 

camponeses, o homem não se comporta necessariamente como destruidor da natureza, 

sobretudo quando depende da reprodução contínua dos recursos naturais renováveis 

para sua sobrevivência, ou quando o sistema de produção em que está inserido não é 

marcado pela rápida acumulação de capital (Diegues 1996). Entretanto, podem ocorrer 

conflitos de interesses entre grupos humanos que utilizam de forma diferente os 

recursos naturais como documentado por Marques (1995) em estudo com pescadores 

alagoanos da várzea do Marituba.   

Considerando a maneira rápida e pouco detalhada em que os planos de manejo 

são feitos (Diegues 1996), a existência prévia de dados socioambientais permitiria o 

delineamento de medidas de manejo mais afinadas, com a realidade das populações. 

Estas avaliações certamente são mais efetivas, constituindo uma experiência inovadora 

no âmbito da conservação, uma vez que se pretende associar informações científicas e 

tradicionais em prol da manutenção da biodiversidade. É nesse sentido que o presente 

trabalho pretende contribuir para o plano de manejo das unidades de conservação da 
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Serra do Ouro Branco, tanto na categoria de Parque Estadual, quanto na de Monumento 

Natural. 

2.5. Serra do Ouro Branco 
 

A região central de Minas Gerais, onde está inserida a Serra do Ouro Branco, foi 

o local dos primeiros descobrimentos de riquezas minerais pelos paulistas, as chamadas 

Minas Gerais. A região serviu de trajeto obrigatório para aqueles que vinham de São 

Paulo, pelo Caminho Velho, e depois do Rio de Janeiro, pelo Caminho Novo ou Estrada 

Real (Abreu 1960). As serras do Ouro Branco, de Itatiaia e do Bico de Pedra eram 

chamadas até o início do séc. XIX de Serra de Itatiaia ou Serra do Deus te Livre e 

constituíam um obstáculo de necessária transposição para se acessar as minas geraes 

(Pimenta 1971). Esse conjunto de serras compôs, do séc. XVII até o séc. XIX, um 

grande desafio para os homens que trabalharam para sua transposição. Como 

testemunho desta época, tem-se ainda os artefatos em pedra, edificações, pontes, bueiros 

e arrimos, alguns em ruína e outros ainda em uso, constituindo registros históricos 

importantes da formação dessa região (Leão 2003). 

No início do século XIX, a região da Serra do Ouro Branco foi visitada por 

naturalistas, cientistas e pesquisadores, entre eles, Auguste Saint-Hilaire, que em uma 

de suas viagens, passa pelas principais províncias de Minas Gerais no período colonial. 

Podem-se identificar informações sobre a passagem pela região em diários e roteiros de 

viagem do naturalista. 

                        “Chegamos à base da montanha Deus te Livre, no 

próprio ponto que deveríamos garfá-la pousamos em um dos 

únicos pousos da região no arraial de Ouro Branco”. 

(SAINT–HILAIRE 1974.) 

 

Em 2002, a partir de um projeto do governo do Estado de Minas Gerais, o trecho 

da Estrada Real (rodovia MG 129), que liga a cidade de Ouro Preto a Ouro Branco foi 

asfaltado, melhorando o acesso de Itatiaia a essas cidades, uma vez que passaram a 

existir linhas regulares de ônibus. Desta rodovia partem estradas vicinais com cobertura 

primária que dão acesso ao topo da Serra do Ouro Branco, bem como às fazendas, 

chácaras e às pequenas comunidades inseridas na área de estudo e em seu entorno, tais 

como: Miguel Burnier, Hargreaves, Morro do Gabriel, Bico de Pedra, Itatiaia e 

Marimbondo (Instituto Terra Brasilis 2006). 



10 
 

A Serra do Ouro Branco está localizada no município de Ouro Branco, Minas 

Gerais, cerca de 110 km de Belo Horizonte constituindo o extremo sul da Cadeia do 

Espinhaço (Silva et al. 2005). A Cadeia do Espinhaço, além de estar inserida dentro do 

programa Homem e a Biosfera (UNESCO 2005), foi apontada como “Área de 

Importância Especial” para a conservação de répteis e anfíbios em Minas Gerais 

(Drummond et al. 2005), por apresentar uma rica biodiversidade, espécies endêmicas da 

flora e da fauna e uma das maiores formações de campo rupestre do Brasil.  

 

2.6. Estudos faunísticos e etnozoológicos na Serra do Ouro Branco 

 

O laboratório de Zoologia dos Vertebrados (LZV) da Universidade Federal de 

Ouro Preto desenvolve, desde 2007, na Serra do Ouro Branco, estudos ecológicos e 

levantamentos faunísticos para os grupos zoólogos: anfíbios, lagartos, serpentes e, mais 

recentemente, pequenos mamíferos. A partir desses trabalhos, são conhecidas para a 

região da Serra do Ouro Branco 28 espécies de serpentes (São Pedro & Pires 2009), 

enquanto que 60 espécies de serpentes já são registradas para a região de Ouro Preto, 

Mariana e Itabirito (Silveira et al. 2010). Sendo assim, é provável que a Serra do Ouro 

Branco abrigue uma riqueza semelhante, ou ainda maior, pois novas espécies vêm sendo 

encontradas na região.  

A fauna de lagartos registrada para a Serra do Ouro Branco inclui atualmente 

15 espécies (Cruz et al. in prep). As anfisbenas foram representadas por duas espécies 

Amphisbaena alba e Leposternon polistegum. A partir do trabalho de São Pedro (2008) 

foram registradas 47 espécies de anfíbios em diversos ambientes da Serra do Ouro 

Branco. A fauna de anfíbios de serrapilheira foi posteriormente inventariada, por meio 

de armadilhas de queda, tendo sido registradas 11 espécies (Magalhães 2010).  

Para os pequenos mamíferos não voadores foram registradas 14 espécies de 

roedores e seis espécies de marsupiais, das quais ao menos quatro são consideradas 

deficientes em dados sobre sua ocorrência e estado de conservação, além de espécies de 

maior porte (Braga et al. in prep).  

Paralelamente aos estudos faunísticos da Serra do Ouro Branco, foram 

desenvolvidos estudos etnozoológicos no povoado de Itatiaia. Mateus et al. (2011) e 

Pires et al. (in prep) investigaram o conhecimento popular dos moradores de Itatiaia 

sobre anfisbenídeos e serpentes, respectivamente, incluindo as práticas populares em 

casos de acidentes ofídicos (Pires et al. in prep), e mitos e crenças relativos a estes 
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grupos zoológicos. Posteriormente foi desenvolvido um projeto junto à escola local, que 

atuava com o sistema de ensino integral. Este trabalho visou reunir informações 

relativas ao conhecimento popular e crendices associadas à fauna de vertebrados da 

região, bem como propor atividades de educação ambiental voltadas para a conservação 

da fauna da Serra do Ouro Branco (Pires et al. 2010). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Área de estudo 
 

O presente estudo foi realizado na Serra de Ouro Branco (20º31’S, 43º41’W), 

situada no município de Ouro Branco, Minas Gerais (figura 1). Apresenta uma área de 

aproximadamente 2.750 ha, com altitude máxima a 1.568 m ao nível do mar (Paula et 

al. 2005).  

O clima predominante na região é mesotérmico (Cwb de Köppen), sendo a 

temperatura média anual 20,7ºC e a precipitação média anual 1.188,2 mm3. As chuvas 

são distribuídas principalmente entre os meses de novembro e fevereiro, com uma 

estação seca no inverno (Instituto Terra Brasilis 2006). No planalto há declividades 

acentuadas, com vários corpos d’água que alimentam as bacias dos rios Doce e 

Paraopeba, afluentes do São Francisco (Paula et al. 2005). 

Do ponto de vista geológico, a Serra do Ouro Branco está inserida no sul do 

Quadrilátero Ferrífero e da Cadeia do Espinhaço, sendo esta serra o setor mais 

meridional destas duas delimitações geográficas. Esta serra está inserida numa área de 

transição entre os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, ambos considerados hotspots 

brasileiros, ou seja, ambientes com extrema diversidade biológica e que estão entre os 

mais ameaçados do planeta (Mittermeier et al. 2004). Na Serra do Ouro Branco, nas 

áreas de maior altitude, predominam os campos rupestres, fisionomia vegetal brasileira 

com maior índice de endemismos, provavelmente, devido ao seu relativo isolamento 

geográfico e às suas condições especiais de clima, solo e relevo (Giuletti & Pirani 

1988). 
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Figura 1: Vista da Serra do Ouro Branco e estrada que dá acesso à Itatiaia e à cidade de Ouro Preto 

(Foto: Lorena Pinto). 

 

O bioma da Mata Atlântica caracteriza-se pela alta diversidade de espécies e alto 

grau de endemismos (Mittermeier et al. 2004).  Foi a primeira região do Brasil a ser 

colonizada e é onde se concentra, atualmente, 60% da população brasileira (MMA 

2000).  O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, com área de aproximadamente 

dois milhões de km², que representa 23% da área total do país. Atualmente, 20% de sua 

vegetação original encontra-se relativamente bem preservada, mas apenas 1,2% está  

protegida em unidades de conservação (Mittermeier et al. 2004). Apesar do aumento 

dos estudos faunísticos, por parte da comunidade científica, a fauna do Cerrado ainda é 

pouco conhecida e o número de estudos básicos, como os inventários faunísticos é ainda 

muito pequeno (Cavalcanti & Joly 2002).  

Devido aos seus atributos biológicos e culturais, a região da Serra do Ouro 

Branco tornou-se, em 2009, duas unidades de conservação: Parque Estadual da Serra do 

Ouro Branco (azul) e Monumento Natural Estadual do Itatiaia (verde), estando em seu 

entorno os povoados de Itatiaia, Lavrinha e Morro do Gabriel (figura 2). 
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Figura 2:  Imagem de satélite da Serra do Ouro Branco destacando as delimitações do Parque Estadual da 
Serra do Ouro Branco e Monumento Natural Estadual do Itatiaia, e as comunidades rurais localizadas no 
entorno (Imagem cedida pelo Instituto Estadual de Florestas). 
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O povoado de Itatiaia 

 
Com aproximadamente 80 domicílios, Itatiaia (20°29’S e 43°35’O) constitui o 

maior povoado da região e se localiza no topo de uma serra tendo importância histórica 

ligada ao início do ciclo do ouro em Minas Gerais (Instituto Terra Brasilis 2006, Pires et 

al. in prep). Seus primeiros moradores se instalaram na região devido às catas de ouro 

nos ribeirões, córregos e encostas montanhosas (Pimenta 1971, Machado et al. 2006). O 

período de sua fundação é impreciso, mas as antigas edificações indicam que se deu no 

final do século XVII ou início do século XVIII.   

De acordo com Leão (2003), esse povoado foi um importante ponto de 

referência para se chegar às mais diversas minas do estado. Além disso, apresenta 

patrimônios culturais, dentre as quais se destaca a Igreja Matriz de Santo Antônio 

(Figura 3a), construída nas últimas décadas do século XVIII, e o casarão, que também 

data sua construção no século XVIII.  

A peculiaridade desta vila pode ser observada também pelas festas tradicionais, 

como o Congado e a festa de Nossa Senhora do Rosário, além de seu casario, que inclui 

construções antigas e de pau-a-pique (Figura 3b). Segundo Pires et al. (in prep), o 

povoado de Itatiaia é predominantemente católico, tendo Santo Antônio como seu 

padroeiro.  

 

   

Figura 3: Foto ilustrando construções antigas existentes no povoado de Itatiaia, MG. a) Igreja matriz de 
Santo Antônio, b) Casa de pau a pique (Fotos: Lorena Pinto). 
 

Em Itatiaia também existe um posto de saúde que atende aos serviços básicos 

dos moradores locais e da região, contando uma equipe composta por médicos, 

enfermeiros e técnicos na área de saúde. Em casos mais graves, os pacientes são 

A B 
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encaminhados para a cidade de Ouro Branco, onde recebem atendimento médico 

especializado.  

Até o ano de 2009, havia em Itatiaia uma escola municipal que funcionava em 

período integral e atendia aos moradores de Itatiaia e região. Após o fechamento dessa 

escola, os alunos passaram a ser transportados, diariamente, para escolas das cidades de 

Ouro Branco ou Ouro Preto. Este fato contribuiu para o desinteresse de alguns alunos, 

principalmente moradores do Morro do Gabriel, em continuar os estudos.  

Com o fim do ciclo do Ouro, Itatiaia perdeu a importância que teve no passado, 

permanecendo relativamente isolada das cidades vizinhas, até recentemente. No entanto, 

com a revitalização da Estrada Real e devido aos seus atrativos naturais, arquitetônicos 

e à receptividade do seu povo, Itatiaia vem se transformando num novo atrativo turístico 

para finais de semana e feriados. Com isso, os moradores nativos e não nativos de 

Itatiaia têm investido na construção de pousadas e restaurantes para atendimento aos 

turistas, procurando manter, em seus serviços, tradições e costumes locais.  

 

Os povoados: Lavrinha e Morro do Gabriel 

  

 O povoado de Lavrinha (20º 28' S e 43º 37' O) corresponde a um conjunto de 

casas com aproximadamente cinco residências, habitadas por irmãos de uma mesma 

família (figura 4). O acesso a este local é feito por uma estrada de terra que dista 

aproximadamente 4 km de Itatiaia já o povoado de Morro do Gabriel (20º26' S e 43º41' 

O) é composto por 11 domicílios constituídos de moradores que vivem basicamente das 

atividades rurais (figura 5b).  

A maior parte dos habitantes deste povoado veio de outras cidades, atraídos pelo 

garimpo, ou são pessoas que após se aposentarem, resolveram mudar para área rural. 

Tanto em Lavrinha quanto no Morro do Gabriel não há escola, mercado ou posto de 

saúde. Estes dois povoados não são servidos por transporte público, sendo necessário 

caminhar de 12 a 15 km até os pontos de ônibus mais próximos. Assim, estes moradores 

se encontram relativamente isolados da área urbana.  
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Figura 4: Casas do povoado de Lavrinha. (Fotos: Lorena Pinto) 

 

Os registros disponíveis na literatura sobre a história, as tradições e o período de 

fundação destes dois povoados foram obtidos com base no relatório do Instituto Terra 

Brasilis (2006) no qual, o povoado de Morro do Gabriel constitui uma referência 

importante do ponto de vista histórico, devido aos roteiros antigos e algumas ruínas 

dispersas ao longo da estrada que liga este povoado aos demais. Além disso, existe a 

Capela de São Vicente Ferrer aberta esporadicamente e que atualmente, está 

descaracterizada (Figura 5a).  

 

  

          Figura 5: Fotos ilustrando o povoado de Morro do Gabriel. a) Capela de São Vicente Ferrer e b) 
Pesquisadora em entrevista com morador de Morro do Gabriel (Fotos: Lorena Pinto). 
 

3.2. Coleta de dados 

Os primeiros contatos com as comunidades e as entrevistas foram realizadas de 

outubro de 2009 a fevereiro de 2011. Antes de iniciar a coleta de dados, foi explicado 

aos moradores dos povoados e líderes comunitários o motivo e os objetivos do projeto a 

ser desenvolvido. O morador que se interessou em participar da entrevista deveria 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), previamente autorizado 

A B 
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pelo comitê de ética da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP-UFOP, sob o, registro 

n°033/2010). 

3.2.1. Entrevistas 
 

As informações etnozoológicas foram obtidas por meio de entrevistas abertas 

(Huntington 2000) e semi-estruturadas (Bernard 1996), as quais foram baseadas em 

uma lista de tópicos previamente selecionados (Cotton 1996). As entrevistas consistiram 

de questões abertas (subjetivas) e fechadas (objetivas), abordando informações 

referentes ao perfil dos moradores das comunidades estudadas, conhecimento destes 

sobre a fauna local, uso do ambiente natural e ainda, as percepções destes moradores 

sobre a criação das unidades de conservação na Serra do Ouro Branco. 

As entrevistas foram feitas seguindo preceitos etnocientíficos emicista-eticista. 

A primeira abordagem enfatiza as descrições e observações do ponto de vista dos 

entrevistados e a segunda enfatiza o conhecimento do pesquisador-cientista (Fellepa 

1986).  

Levando em consideração que os povoados são pequenos e que muitos 

moradores trabalham durante todo o dia em locais distantes, foram estabelecidos pelo 

pesquisador alguns critérios para a escolha dos entrevistados: 1) ao menos um morador 

por casa e maior de 18 anos, 2) moradores indicados por outros moradores e 3) pessoas 

que trabalham ou já trabalharam em atividades que envolvem o meio ambiente. Assim, 

a forma de obtenção de dados foi não probabilística e por conveniência (Albuquerque et 

al. 2008), e só participaram da pesquisa as pessoas que permitiram o acesso ao seu 

sistema de cognição e crenças através da assinatura do TCLE, o que limitou o número 

de entrevistas realizadas. 

 Por meio do contato realizado com os moradores foi possível identificar 

informantes-chave, que são pessoas auto-reconhecidas pela própria comunidade como 

conhecedora do assunto estudado (Marques 1995), ou seja, da fauna local. Para a 

identificação destes informantes foi utilizada a metodologia snow ball (Bailey 1994), 

segundo a qual, um morador indicava uma pessoa dentro do povoado que poderia 

fornecer mais informações acerca da fauna.  

As entrevistas semi-estruturadas (Huntington 2000) foram elaboradas com a 

ajuda do Núcleo de Estudos Aplicados e Sociopolíticos Comparados da Universidade 

Federal de Ouro Preto (NEASPOC-UFOP), sendo realizadas através de conversas 
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informais (Albuquerque et al. 2008) e registradas pela escrita ou gravadas em gravador 

digital SONY, quando permitido.    

3.2.2. Etapas das entrevistas 

Etapa I 

Inicialmente foram feitas entrevistas semi-estruturadas e conversas informais 

com os moradores dos três povoados, que se prontificaram a participar da pesquisa. 

Procurou-se, nesta etapa, obter informações referentes ao perfil dos moradores rurais, 

tendo sido investigados: nível de escolaridade, idade, tempo de moradia no local, 

naturalidade e ocupação. Nas entrevistas foi avaliado apenas o conhecimento popular 

referente às espécies silvestres, mais especificamente sobre herpetofauna e mastofauna. 

Em paralelo a esta primeira etapa, foi analisada a taxonomia popular, com 

enfoque nos critérios utilizados para a construção da nomenclatura popular. Nesta 

mesma etapa foi obtida uma lista com os nomes dos informantes-chave e também a 

percepção dos moradores sobre as unidades de conservação na Serra do Ouro Branco. 

Em relação à fauna local foram abordados: nomes vernaculares, usos, atitude 

frente aos animais, zooterapia, caça e alteração temporal na composição da fauna. Estas 

informações foram obtidas por meio de abordagem livre (Bernard 1988), segundo a qual 

os entrevistados mencionam os nomes dos animais conhecidos para os grupos de 

mamíferos, anfíbios e répteis. Para garantir a obtenção do nome dos animais silvestres 

foi utilizada a nomeclatura popular mencionada, durante o contato prévio com os 

moradores. 

Para suprir as limitações existentes com a lista livre, foi feita a indução não 

específica nonespecific prompting e a nova leitura reading back (Brewer 2002, 

Albuquerque et al. 2008). A primeira consiste em mencionar determinados nomes já 

citados anteriormente por outros entrevistados. Já a segunda, consiste em ler lentamente 

todos os itens citados pelo informante, permitindo adicionar nomes não listados 

anteriormente.  

 

Etapa II 

Entrevistas abertas foram realizadas com os informantes-chave dos três 

povoados, a fim de obter mais detalhes quanto ao comportamento, biologia e ecologia 

de espécies da fauna local. Para tanto, foi apresentada aos entrevistados uma prancha 
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contendo fotografias dos animais de provável ocorrência na região, método denominado 

teste projetivo (Albuquerque et al. 2008). Esta metodologia teve como finalidade 

confirmar os nomes dos animais e, um melhor detalhamento dos critérios populares 

utilizados para diferenciar as espécies.  

Nas pranchas de fotos foram adicionadas imagens de espécies animais que não 

ocorrem na região de estudo. Assim, foi possível garantir maior fidelidade das respostas 

dos entrevistados, no que se refere ao conhecimento sobre a fauna local. Quando 

permitida, a entrevista foi gravada e posteriormente transcrita pelo próprio pesquisador, 

respeitando a linguagem local.  

As fotos dos animais contidos nas pranchas foram selecionadas com base em 

trabalhos de levantamentos faunísticos desenvolvidos na Serra do Ouro Branco, por 

outros pesquisadores e alunos do Laboratório de Zoologia dos Vertebrados (LZV), e em 

livros e artigos que continham informações sobre a fauna da região (Becker & Dalponte 

1999, Oliveira & Cassaro 2005, Mamede & Alho 2008).  

 

3.2.3. Análise de dados etnozoológicos 
 

Conforme mencionado anteriormente, concomitante a este trabalho, foram 

desenvolvidos, por mestrandos do Programa de Pós Graduação em Ecologia de Biomas 

Tropicais (UFOP), projetos de levantamentos faunísticos e estudos ecológicos, para os 

grupos zoológicos: mamíferos, serpentes, lagartos e anfíbios. Os animais coletados e os 

resultados destes estudos foram utilizados para garantir a identificação das espécies 

animais e a certificação da correspondência entre o nome popular e científico.                                                            

Os dados das entrevistas abertas e semi-estruturadas foram analisados segundo o 

modelo de união das diversas competências individuais (Hays 1976), ou seja, todas as 

informações fornecidas pelos moradores foram analisadas.  

A partir das informações fornecidas pelos informantes-chave foram construídas 

tabelas de cognição comparada (Marques 1995), para comparações entre as citações dos 

moradores a respeito da fauna local e as informações contidas na literatura. As 

informações relativas aos usos e valores atribuídos pelos moradores, para as diferentes 

espécies, foram analisadas segundo as categorias de conexões etnozoológicas, tais como 

alimentar, medicinal, comercial e conflitiva (Marques 1995). 

Os dados das entrevistas semi-estruturadas foram transferidos para planilhas do 

programa Excel, resumidos e analisados por meio da estatística descritiva. As 
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entrevistas semi-estruturadas e as transcrições das entrevistas abertas estão depositadas 

no Laboratório de Zoologia dos Vertebrados (LZV) da Universidade Federal de Ouro 

Preto. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Perfil dos moradores dos povoados da Serra do Ouro Branco 
 

Ao todo foram entrevistados 107 moradores, 45 homens (42%) e 62 mulheres 

(58%) sendo, 10 moradores em Lavrinha, 16 no Morro do Gabriel e 81 em Itatiaia. A 

idade dos entrevistados variou de 18 e 90 anos, sendo 26 entrevistados com idades 

menores de 30 anos, 61 entrevistados com idades entre 30 e 60 anos e 20 entrevistados 

com mais de 60 anos (figura 6). Devido à dificuldade de encontro com pessoas que 

trabalham fora dos povoados, não foi possível entrevistar toda a população, mesmo nos 

finais de semana.  

 

Figura 6: Faixa etária dos moradores dos três povoados estudados. No eixo horizontal a faixa 
etária e, no eixo vertical, o número de representantes em cada faixa etária. 

 

Em relação ao nível de instrução, como é possível observar na figura 7, são 

poucos os moradores que não tiveram acesso a escola (n=12). A maioria dos 

entrevistados estudou no máximo até a 4ª série (n= 44), sendo este valor representado 

por pessoas com idades acima de 30 anos. Os 27 entrevistados que chegaram a 

completar o segundo grau correspondem aos moradores com faixa etária menor de 30 
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anos. Os 5,6% dos entrevistados com nível superior completo ou pós-graduação 

correspondem a pessoas que se mudaram para o povoado de Itatiaia recentemente.  

          

 Figura 7: Escolaridade dos moradores dos três povoados estudados na Serra do Ouro Branco. 
No fim das barras está representado o número absoluto de entrevistados para cada nível de 
escolaridade. 

 

O tempo de residência nos povoados variou de 6 meses a 90 anos, sendo que 

54% dos entrevistados moram nestes locais desde que nasceram. Esse aspecto é 

relevante para este trabalho, pois indica que as populações são compostas, em sua 

maioria, por famílias que têm a sua história de vida ligada ao lugar. Dentre os demais 

entrevistados estão os naturais de cidades próximas à área de estudo ou de outros 

estados brasileiros. Estes se mudaram para os povoados por terem se casado com pessoa 

nativa, para morar perto da família, ou ainda, pela tranquilidade do local. 

Avaliando a ocupação dos moradores, as atividades mais representativas  

encontradas foram: donas de casa, trabalhadores rurais e autônomos, como representado 

na figura 8. Apesar das mulheres se dedicarem prioritariamente a cuidar da casa e dos 

filhos, muitas delas participam da colheita de grãos de café e corte de lenha, fato que 

evidencia o contato das mulhreres com o ambiente natural. Além disso, elas ainda 

cuidam dos quintais, hortas e jardins. Já os homens que trabalham na roça, se dedicam 

prioritariamente a esta atividade.  
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Figura 8: Atividades desempenhadas pelos entrevistados dos três povoados da Serra do Ouro 
Branco. No eixo horizontal, as categorias de atividades e no eixo vertical o número de 
entrevistados entre homens e mulheres. 

 

Os  aposentados corresponderam às pessoas que recebem algum benefício do 

governo, mas que anteriormente exerciam atividades rurais. Os funcionários públicos 

são representados por professores universitários, funcionários da prefeitura (garis) e 

professores da rede municipal. Os autônomos, em sua maioria representados por 

homens, corresponderam às pessoas que prestam serviços nos povoados, como pedreiro, 

pintor, faxineira, garçonete, vigia, mecânico, eletricista, e ainda, donos de pousadas e 

restaurantes. 

4.2. Usos da terra e extrativismo 
 

Em relação às práticas agrícolas e extrativistas (tabela 1), a agricultura de 

subsistência e a exploração vegetal e mineral são as principais atividades que envolvem 

o meio ambiente, exercidas atualmente pelos moradores. A primeira delas é a atividade 

predominante em Itatiaia, enquanto que em Lavrinha e Morro do Gabriel há predomínio 

de extração vegetal e mineral. 

De acordo com os moradores mais velhos que foram entrevistados, no século 

passado era comum, na região do presente estudo, a exploração de ouro e minerais 

preciosos e semipreciosos com fim comercial. Contudo, nos dias atuais, devido às 

fiscalizações e à redução destes recursos no meio ambiente, estas atividades estão 

reduzidas ou extintas, principalmente na região de Itatiaia. Nesse sentido, a população 
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vem garantindo a renda mensal por meio de atividades rurais, como plantio de 

eucalipto, café, artesanato e serviços autônomos. Em Itatiaia, ainda existe um moinho 

d’água usado por todos os moradores, para a produção de fubá, o qual é consumido ou 

vendido. Balaios ornamentais, confeccionados a partir de taquaras, também são comuns 

de serem vendidos neste povoado. 

 

Tabela 1: Atividades praticadas pelos moradores da Serra do Ouro Branco que envolve o uso da terra e 
extrativismo do meio ambiente. Produtos extraídos ou cultivados (criado) e sua finalidade/função. 

Atividades praticadas Produto Finalidade/função 

Roça Milho, café, feijão Consumo familiar e 
alimento para 
animais de criação 

Hortaliças 

 

 

 

Frutas 

 

 

Grãos 

 

Eucalipto 

Couve, alface, almeirão, 
chuchu, beterraba, abóbora, 

quiabo, cebola, batata, 
cenoura inhame.  

 
Laranja, ameixa, banana, 

jabuticaba, manga, abacate 
e limão 

 
 

Café, milho, feijão 

 

------------ 

 
 

 
 

Consumo familiar 
 
 
 
 
 
 
 

Comércio 

 

 

Animais de criação 

 
Boi, cavalo, galinha, ganso, 

pato, porco, cabrito 
 
 
 

  
Cachorro, gato, pássaros 

 
Alimento: carne, 
leite e ovos e 
transporte de 
pessoas e 
mercadorias  

 
Animais domésticos 

 

 

Extração mineral e vegetal 

Topázio e candeia  
 

Lenha 
 

Bambu (taquara). 

Comércio 

           Fogão à lenha 

Artesanato 

 

 Nos povoados de Lavrinha e Morro do Gabriel predominam, além do plantio de 

vegetais para a subsistência, o garimpo, a plantação de eucalipto para a produção de 
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carvão vegetal e a exploração de candeia para fins comerciais (figura 9). Na fazenda 

Lavrinha e em algumas propriedades no Morro do Gabriel, funcionam carvoarias 

mantidas pelos próprios moradores. O retorno desta atividade também corresponde a 

uma parte representativa da renda destes moradores que vivem basicamente do que 

plantam e da venda de carvão. 

 

           

                                         

Figura 9: Atividades envolvendo o meio ambiente que são praticadas pelos moradores dos 
povoados da Serra do Ouro Branco a) Cafezal – Itatiaia; b) Horta no quintal de casa em Lavrinha; c) 
Plantação de eucalipto – Morro do Gabriel; (Fotos: Lorena Pinto). 

  

Apesar de ilegal, ainda é comum na Serra do Ouro Branco a extração e o 

comércio das espécies Eremanthus glomerulatus e Eremanthus erytrhopappus, 

popularmente conhecidas como candeia (Paula et al. 2005). De acordo com os 

entrevistados, uma dúzia de candeia chega a ser vendida por até cem reais e, por ser 

uma prática extrativista acessível, torna-se uma atividade intensa e lucrativa. Em geral, 

a candeia é vendida para extração do seu óleo ou para a confecção de cercas e mourões.  

Tanto os moradores de Itatiaia, quanto os de Lavrinha e do Morro do Gabriel, 

cultivam vegetais e mantém criações animais para fins de subsistência. Os principais 

C 

B A 
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itens cultivados nos quintais das casas estão representados na tabela 1. Além da 

agricultura de subsistência, alguns moradores que dispõem de uma propriedade de terra 

maior para o plantio, optam pelo cultivo em maiores quantidades de feijão, milho e café, 

denominando este espaço de roça. Em geral, o excedente destes produtos é 

comercializado no próprio local ou usados pela família, com o intuito de reduzir as 

despesas com mantimentos e ração para a criação. O milho é usado para alimentar a 

criação, enquanto o café e o feijão são plantados para o próprio consumo. 

A maioria dos quintais das casas onde são cultivadas hortaliças, leguminosas, 

raízes e frutas, está em contato com a mata nativa. Dessa forma, como os quintais 

dispõem de atrativos como alimentos e abrigo, alguns animais acabam adentrando as 

áreas antropizadas à procura desses recursos, constituindo locais de prováveis encontros 

com a fauna silvestre.  

A presença de animais domésticos dentro dos povoados é comum, sendo 

cachorros, gatos e pássaros criados pela maioria da população, e por uma minoria, 

porcos, cabritos, bois, burros, cavalos, gansos, galinhas e patos. Estes animais fornecem 

aos moradores carne, leite e ovos, além de servirem de transporte para pessoas e 

mercadorias. Na maioria das casas ainda é utilizado fogão a lenha, com isso, incursões 

na mata são freqüentes para a extração de madeira usada como combustível. A extração 

deste recurso vegetal também tem como finalidade o reparo das casas, ou ainda o uso de 

taquaras (bambus) como matéria prima para artesanato.  

Considerando que a Serra do Ouro Branco se tornou uma unidade de 

conservação recentemente, é possível que algumas destas atividades, quando praticadas 

dentro das áreas de proteção, ou em seu entorno, sejam restringidas, podendo afetar 

diretamente a subsistência das comunidades humanas que dependem desses recursos.  

4.3. Percepção humana sobre a fauna terrestre 
 

Os moradores rurais da Serra do Ouro Branco classificam a fauna em duas 

categorias: “bichos do mato” e “animal”. O primeiro se refere a fauna silvestres e o 

segundo, a fauna doméstica, como galinha (Gallus gallus), boi (Bos taurus), cavalo 

(Equus caballus), burro (Equus asinus), cachorro (Canis lupus familiaris) e gato (Felis 

catus). Popularmente o grupo dos mamíferos foi separado dentro de duas categorias: 

“bichos com pêlo”, para os mamíferos em geral, e “bichos com casco”, para os tatus. 

Para a herpetofauna, o termo “cobra” engloba todos os bichos com o corpo 
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serpentiforme, incluindo lagartos ápodos e anfisbenídeos. Para os bichos que rastejam e 

têm patas, foram utilizados pelos moradores os termos: lagartos, cambaleão, lagartixa e 

calango. Sapos, rãs e pererecas foram a nomeclatura usada para os anfíbios anuros. A 

categoria “inseto” também apareceu durante a entrevista, sendo inserido neste táxon um 

vertebrado, a largatixa (Figura 10). 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Esquema para a classificação etnozoológica dos tetrápodes, exceto aves, segundo a 
percepção dos moradores da Serra do Ouro Branco.  

Foi mencionado durante as entrevistas um total de 61 espécies da fauna silvestre, 

sendo 32 mamíferos, 21 répteis e oito anfíbios. As relações entre essas porcentagens 

podem ser observadas na figura 11, abaixo. 

Bicho do mato      Animal 

Pêlo ou 
casco Cobra 

Sapo, rã e 
perereca 

Cachorro, 
gato, burro, 
cavalo, boi 
e galinha 

    Inseto 

   Lagartixa 

Tatu demais 
mamíferos 

Cobra-de-duas 
cabeças, jararacas 

cobras verdes, 
cobra de vidro, 
cascavel, coral, 

ututu, cipó 

Bicho que 
rasteja e 

tem patas 

cambaleão, 
lagartos, 

lagartixa e 
calangos 
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Figura 11: Porcentagens de etnoespécies citadas para cada grupo zoológico estudado: anfíbios, répteis e 
mamíferos. 

 

4.3.1. Mamíferos 

Mamíferos constituíram o grupo animal melhor conhecido pelos entrevistados, 

tanto pelas fotografias quanto pelo listado livre. Por meio das respostas obtidas com a 

lista livre e com as fotos dos animais apresentadas aos informantes-chaves, foi possível 

registrar 32 espécies de mamíferos silvestres de pequeno, médio e grande porte, 

distribuídas em 20 famílias (tabela 2).  

Tabela 2: Espécies de mamíferos citadas pelos moradores da Serra do Ouro Branco pelo método lista 
livre: taxonomia científica, popular e as espécies registradas para a Serra do Ouro Branco, por Braga et al. 
(in prep).  

Família Espécie Nome local Espécies 

registradas* 

 Didelphidae Didelphis albiventris Gambá S 

 Marmosops incanus Cuíca S 

Mirmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-mirim S 

 Tamandua tetradactyla Tamanduá-bandeira N 

Dasypodidae Euphractus sp. Tatu verdadeiro, peba S 

 Tolypeutes sp. Tatu-bola N 

 Cabassous sp. Tatu-do-rabo-mole S 

 Dasypus sp. Tatu-galinha S 

Callitrichidae Callithrix penicillata Mico S 

Cebidade Callicebus nigrifons Macaco, macacão S 

Leporidade Sylvilagus brasiliensis Coelho-do-mato S 
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* A letra S indica presença (sim) e a letra N indica ausência (não) de registros animais na Serra do Ouro 
Branco 

Os critérios de classificação popular para os mamíferos foram baseados, 

principalmente, em aspectos morfológicos dos animais como: coloração e tamanho do 

corpo. Outro critério utilizado se refere ao local onde os animais são encontrados pelos 

moradores, como: mata nativa, lagoas, brejos, beira de estrada, quintais das casas e 

árvores. Alguns entrevistados utilizaram de forma adicional o tipo de alimentação do 

animal para identificá-lo.  

Das espécies apresentadas nas fotografias, apenas duas, com distribuição para os 

biomas da área de estudo, não foram mencionadas nem reconhecidas pelos informantes- 

chave por seus nomes populares. São elas: o furão (Galitix sp.) e a cutia (Dasyprocta 

sp.), sendo esta última reconhecida por todos entrevistados como uma “qualidade” de 

paca.  

Felidae Leopardus pardalis Jaguatirica, gato-do-mato, 

oncinha 

S 

 Puma concolor  Onça-parda S 

 Pantera onca  Onça-pintada N 

Canidae Cerdocyon thous Cachorro-do-mato, raposão S 

 Chrysocyon brachyurus  Lobo-guará S 

Mephitidae Conepatus semistriatus Jaritataca S 

Mustelidae Galictis sp. ------------- S 

 Eira Barbara Irara S 

 Lontra longicaudis  Ariranha N 

Procyonidae Nasua nasua Quati S 

 Procyon cancrivorus Guaxinim, Mão pelada S 

Tayassuidae Pecari tejacu Porco-do-mato N 

Cervidae Mazama gouazoubira Veado-sem-chifre N 

 Mazama americana Veado-de-chifre S 

Caviidae Cavia aperea Preá N 

Hydrochaeridae Hydrochoerus 

hydrochaeris 

Capivara S 

Cuniculidae Cuniculus paca Paca N 

Dasyproctidae Dasyprocta leporina Paca N 

Cricetidade Oligoryzomys sp. Rato-do-mato S 

Erethizontidae Coendou prehensilis Ouriço caixeiro, Luís 

caixeiro, porco espinho 

S 

Muridae Sciurus aestuans Caxinguelê, esquilo S 
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A fim de verificar a fidelidade das respostas, foram adicionadas fotografias de 

animais como anta (Tapirus terrestres), uacari (Cacajao calvus) e a preguiça (Bradypus 

sp.) espécies que não possuem registro para a Serra do Ouro Branco. Estas espécies, não 

foram reconhecidas pelos informantes-chave, por nenhum tipo de nome popular e nem 

pelas suas características morfológicas. As informações contidas na tabela 3 nos 

permitem inferir que os moradores conhecem e observam características do 

comportamento, dieta, reprodução, morfologia e hábitats dos mamíferos da Serra do 

Ouro Branco e que estas são congruentes com informações da literatura. Na figura 12 

estão representadas algumas evidencias, encontradas em campo, da ocorrência dos 

mamíferos na região da Serra do Ouro Branco.  

Tabela 3: Tabela de cognição comparada relacionando informações do conhecimento popular com o 
científico referente aos mamíferos da Serra do Ouro Branco. 

Citação dos moradores Informações contidas na literatura 

 
“a onça depois que come, cobre o resto com folhas 
pra poder comer depois” 
 
 
 
 
“lobo-guará anda sozinho” 
 
 
“lobo-guará reproduz no mês de agosto” 
 
 
 
“o quati só anda em bandos de 10 ou mais” 
 
 
“paca fica perto da lagoa” 

 
“na lua clara (cheia/crescente) que o tatu sai” 
 
 
“ouriço caixeiro aparece na lua clara, o corpo  
coberto de espinhos amarelo” 
 
 
 “comi muita carne de tamanduá e bebi o caldo dele. 
Ele vem e abraça a pessoa, não pega nada pra jogar 
nele não ele pode até matar” 
 
“gambá carrega filhotinho na bolsa” 
 
 
 “miquinho tem uma estrelinha na testa” 

 
“quando abate um animal grande que não consegue 
comer totalmente no mesmo dia, cobre o restante 
com folhas e galhos para voltar a se alimentar da 
carcaça no dia seguinte” (Margarido & Braga 2004, 
Oliveira & Cassaro 2005). 
 
“de hábito solitário, crepuscular e noturno” 
(Rodrigues 2002).  
 
“a gestação dura de 60 a 65 dias e de junho 
setembro ocorre o nascimentos de 2 filhotes em 
média” (Eisenberg & Redford 1999). 
 
“podem viver em grupos de mais de 30 indivíduos” 
(Rocha-Mendes et al. 2005) 
 
“vivem próximos a cursos d’água” (Reis et al. 2006) 
 
“a atividade da maioria dos tatus é crepuscular e ou 
noturna” (Reis et al. 2006) 
 
“a coloração do dorso varia de castanho 
avermelhada a amarelada” (Oliveira & Cassaro 
2005) 
 
“quando se sente ameaçado, sua defesa consiste em 
assumir uma postura ereta, deixando assim as garras 
dianteiras livres para o combate (Nowak 1999) 
 
“as fêmeas possuem marsúpio com abertura voltada 
para a extremidade anterior” (Voss 1993) 
 
“caracterizado pela presença de tufos auriculares e 
por uma mancha branca na testa sendo conhecido 
pelo nome popular mico-estrela” (Reis et al. 2006) 
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Figura 12: Evidências diretas e indiretas utilizadas nos estudos de levantamento de mamíferos da Serra 
do Ouro Branco a) Casco de tatu (Cabassous sp.), b) Pegada de cutia (Dasyprocta leporina), c) Pegada de 
onça parda (Puma concolor) d) Pegada de ouriço (Coendou prehensilis), e) toca de tatu encontada em 
Itatiaia, f) Tatu galinha (Dasypus sp.). Fotos: Caryne Braga: B,C,D; Lorena Pinto: A, E e Diego Rezende: 
F. 

4.3.2. Répteis: Lagartos  

Para a Serra do Ouro Branco são registradas 15 espécies de lagartos (Cruz et al., 

in prep), das quais seis foram citadas pela lista livre e reconhecidas pelos entrevistados, 

através das fotografias (figura 13), conforme apresentados na tabela 4. Os critérios 

utilizados para a identificação dos espécimes animais foram: a coloração, o tamanho do 

E F 
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corpo e o tipo de ambiente onde são encontrados. Segundo os informantes-chave, os 

lagartos, também chamados de teiús, são os animais do gênero Tupinambis. Segundo os 

entrevistados, estes são animais grandes e mais agressivos em relação aos outros 

representantes deste grupo zoológico e são avistados, freqüentemente, nos cafezais e 

quintais dos povoados estudados. Os teiús são caçados para fins alimentares, 

zooterápicos ou quando se alimentam de animais de criação, como galinhas e pintinhos. 

 

Tabela 4: Espécies de lagartos citadas pelos moradores da Serra do Ouro Branco pelo método lista livre: 
taxonomia científica, popular e relação das espécies registradas para a Serra do Ouro Branco, por Cruz et 
al. (in prep).  

Família         Espécie Nome local Registros * 

Tropiduridae Tropidurus sp. Calango S 

Teiidae Tupinambis merianae Teiú, lagarto S 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia Lagartixa/briba S 

Leiossauridae Enyalius sp. Cambaleão S 

Gymnophtalmidae Heterodactylus imbricatus Cobra-de-patas S 

Anguidae Ophiodes striatus Cobra-de-vidro S 

* A letra S indica presença (sim) e a letra N indica ausência (não) de registros animais na Serra do Ouro 
Branco 
 

Em uma única entrevista, a lagartixa de parede (Hemidactylus mabouia) foi 

mencionada como sendo um “inseto”, pelo fato de poder transmitir “cobreiro”, ou seja, 

algum tipo de alergia na pele. Abaixo, está apresentada a transcrição de parte dessa 

entrevista: 

“a largatixa é um inseto e se passar na roupa dá cobreiro, 
daí tem que mandar pra benzer, se demorar mais de três 
dias para secar o machucado, tem que ir ao médico porque 
aí não foi picada de inseto” (A. 89 anos, Itatiaia) 
 

As espécies Tropidurus sp., Enyalius sp. e Hemidactylus mabouia são 

denominadas nos povoados estudados respectivamente como: calango, cambaleão e 

lagartixa/briba. Apesar de transmitir “cobreiro” este último animal é considerado pela 

maioria dos entrevistados como sendo bom, pois se alimenta de mosquitos e 

pernilongos, reduzindo a presença destes nas casas. Em geral, os lagartos, com exceção 

dos teiús, são apontados como animais “bobinhos”, por não representarem nenhum 

perigo ou ameaça a vida dos moradores já que são freqüentemente vistos dentro de 

casas, nos quintais, na calçada ou durante os horários mais quentes do dia.  
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    Figura 13: Fotos de espécies de lagartos contidas na prancha de fotografias e que também foram 
registradas para a Serra do Ouro Branco segundo Cruz et al. (in prep). a) Enyalius sp., b) Heterodactylus 
mabouia, c) Tupinambis merianae, d) Tropidurus torquartus; e) Ophiodes striatus (Fotos: Antônio Cruz). 

 

As espécies Heterodactylus sp. e Ophioddes striatus, representantes da família  

Gymnophtalmidae e Anguidae, são reconhecidas pelos nomes populares cobra de patas 

e cobra de vidro, respectivamente. Por serem consideradas “cobras”, estes animais, 

assim como os anfisbenídeos, também acabam sendo mortos sempre que encontrados. 

Muitos entrevistados do povoado de Itatiaia disseram ocorrer na região um 

lagarto conhecido popularmente como “taruíra”, e segundo eles, este animal se originou 

do cruzamento de “cambaleão” com lagartixa e por isso, é considerado por eles como 

venenoso sendo temido pelos moradores.  

A B 
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Na tabela 5 estão registradas informações fornecidas pelos moradores acerca da 

dieta de lagartos, que são condizentes com informações da literatura.  

Tabela 5: Tabela de cognição comparada entre o conhecimento popular dos moradores de três povoados 
da Serra do Ouro Branco e de informações obtidas a partir de literatura especializada. 

Citação dos moradores Informações contidas na literatura 

 

“o teiú é encontrado no mês de setembro e ele 

come pintinho e fica no meio das bananeiras” 

 

“camaleão come inseto e fubá” 

 

 Tupinambis merianae possui uma dieta onívora 

que pode incluir invertebrados, vertebrados, ovos e 

várias espécies de frutos (Sazima & Haddad 1992);  

A maioria dos lagartos come insetos e outros 

invertebrados e uns poucos são herbívoros (Vitt et 

al. 2008) 

 

4.3.3. Répteis: Serpentes e anfisbenídeos 
 

Foram citadas pelos moradores, através da lista livre, 14 espécies de serpentes e 

um anfisbenídeo (tabela 6) com registro para a Serra do Ouro Branco (São Pedro & 

Pires 2009, Cruz et al. in prep). As serpentes foram distribuídas, segundo a classificação 

popular, em oito etnoespécies: jararaca, jararaquinha, cascavel, cascavelinha, coral, 

urutu, cipó, cobra d´água e o anfisbenídeo foi reconhecido como cobra-de-duas-cebeças. 

A fim de garantir a fidelidade das respostas foram adicionadas à prancha de fotos 

imagens de serpente da espécie Boa constritor, que é conhecida popularmente por jibóia 

ou sucuri, contudo, elas não foram reconhecidas por nenhum entrevistado como 

existentes no local de estudo. 

Foi mencionada por todos os moradores a existência, na Serra do Ouro Branco, 

de um animal conhecido pelo nome de “capitão-do-mato”, este foi descrito como tendo 

o corpo com a forma de serpente e com capacidade de erguê-lo como um lagarto e, por 

isso, consegue correr com facilidade.  
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Tabela 6: Espécies de serpentes e anfisbenas citadas pelos moradores da Serra do Ouro Branco pelo 
método lista livre: taxonomia científica, popular e relação das espécies registradas para a Serra do Ouro 
Branco, por São Pedro & Pires (2009). 

Família         Espécie Nome local Registros  

    
Amphisbaenidae 

 

Amphisbaena alba Cobra-de-duas-cabeças S 

Viperidae Bothropoides jararaca 

Bothropoides neuwiedii 

jararaca, jararaquinha 

jararaca 

S 

S 

 Caudisona durissa cascavel, cascavelinha S 

 Rhinocerophis alternates jararaca, urutu S 

Dipsadidae Sibinomorphus mikani Jararaca S 

 Oxyrhopus rhombifer Cobra-coral S 

 Tropidodryas striaticeps Jararaca S 

 Apostoleps assimilis Cobra coral S 

 Xenodon sp. Jararaca S 

 Liophis sp. Jararaca S 

 Phylodryas olfersi Cobra verde, cobra 

d´água 

S 

 Erythrolamprus aesculapii cobra coral S 

Colubridae Chironius flavolineatus cobra cipó S 

Elapidae Micrurus frontalis cobra coral S 

* A letra S indica presença (sim) e a letra N indica ausência (não) de registros animais na Serra do Ouro 
Branco 
 

Através das fotografias foi possível observar que os informantes-chave 

classificam as espécies: Tropidodryas streiaceps, Sibynomorphus mikani, Liophis 

miliaris, Bothropoides newiedii, Xenodon sp., Bothropoides jararaca e Rhinocerops 

alternatus, pelo nome de jararaca (figura 14). O critério utilizado por eles para 

reconhecer as serpentes parece estar relacionado apenas à cor do animal. Nesse sentido, 

as espécies de serpentes com predominância da cor marrom são agrupadas 

popularmente em um mesmo genérico: jararaca.  
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Figura 14: Serpentes classificadas popularmente como jararaca pelos moradores dos três 
povoados estudados: a) Bothropoides neuwiedii, b) Bothropoides jararaca; c) Tropidodryas 
striaticeps; d) Sybnomorphus mikani; e) Rhinocerophis alternatus e f) Xenodon sp. (Fotos: 
Leandro Drummond). 

Informações acerca da biologia e ecologia de serpentes, fornecidas pelos 

entrevistados, foram correspondentes com as dados da literatura (tabela 7). Esse 

resultado evidencia que, apesar da maioria das pessoas não observarem detalhes desses 

animais que favorecem sua identificação, eles demonstram deter conhecimento sobre os 

hábitos alimentares, hábitat e comportamentos de representantes do grupo das serpentes 

e das anfisbenas. 

Apesar dos moradores citarem nas entrevistas o nome das serpentes de 

importância médica pertencentes à família Viperidae: jararacas, cascavéis e urutus, eles 
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não as diferenciam das serpentes não peçonhentas como, por exemplo, as da família 

Dipsadidae. Este fato contribui para a matança indiscriminada desses animais, pois 

todas as serpentes são consideradas potencialmente perigosas. Em nenhuma entrevista 

foram mencionadas informações contidas em livros didáticos, do ensino básico, que 

remetam sobre a distinção entre serpentes peçonhentas e não peçonhentas tais como: 

tamanho da cauda e cabeça triangular.  

 

Tabela 7: Cognição comparada entre o conhecimento popular dos moradores de três povoados da Serra 
do Ouro Branco sobre serpentes e anfisbenas de informações obtidas a partir de literatura especializada. 
 

Citação dos moradores Informações contidas na literatura 

 “cobra come os ratos e passarinho” 
  
 
 
“cobra verde fica em cima da árvore” 
 
 
 
“cobra-d’água come peixe”       
 
                                          
 
 
“cobra-de-duas-cabeças morde com o rabo” 
 
 

 Algumas espécies da família Viperidae, se 
alimentam de pequenos mamíferos (Hartmann et. 
al. 2009). 
 
Espécies do gênero Chironius podem viver tanto 
no chão quanto sobre a vegetação (Hartmann et al 
2009) 
 
Liophis sp., é generalista, podendo capturar 
diferentes tipos de presas dentre elas, peixes. 
(Marques & Souza 1993) 
 
“Ao ser ameaçada, a espécie Amphisbaena alba  
levanta ao mesmo tempo a cabeça e a cauda, 
mantendo a boca aberta numa posição de defesa” 
(Valverde & Ferreira 2005). 

 

A espécie Amphisbaena alba foi reconhecida pelos entrevistados através do 

nome popular cobra de duas cabeças. Os moradores da Serra do Ouro Branco 

classificam-na como “cobra”, por ser um animal ápodo e por apresentar movimentos 

corporais semelhantes aos das serpentes. Consideram ainda, pela crença de que estes 

animais possuem duas cabeças que podem picar uma pessoa com as duas extremidades. 

As características anatômicas deste animal fazem com que os anfisbenas sejam vistos 

por estes moradores como animais perigosos e, por este motivo, acabam sendo mortos 

(Mateus et al. 2011). 

No presente trabalho, quando perguntado sobre quais animais são caçados, 

nenhum entrevistado mencionou a caça de serpentes, provavelmente por não associarem 

este animal a fins alimentares, medicinais ou comerciais. Contudo, foi observado que, 
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juntamente com as serpentes, répteis como anfisbênias e lagartos do gênero Ophiodes e 

Heterodactylus são mortos quando encontrados por serem consideradas cobras (Pires et 

al. 2010, Mateus et al. 2011).  

4.3.4. Anfíbios 
 

Anfíbios foi o grupo com o menor número de nomes populares citados na lista 

livre e menor número de animais reconhecidos nas fotografias, em relação aos demais 

grupos zoológicos estudados. Ao todo, foram reconhecidas nas entrevistas oito espécies 

(tabela 8) estando distribuídas em quatro famílias, sendo Hylidae a mais representativa. 

Apenas três espécies de anfíbios foram reconhecidas por nomes populares específicos, 

as demais espécies expostas nas fotografias foram classificadas como “sapo” e 

“perereca” e não tiveram as suas características detalhadas pelos entrevistados.  

Apesar de terem sido mencionados poucos nomes populares para este grupo, a 

riqueza de anfíbios para a Serra do Ouro Branco é bastante representativa, sendo 

registradas 28 espécies, segundo o trabalho de São Pedro & Feio (2010). 

 

Tabela 8: Espécies de anfíbios citadas pelos moradores da Serra do Ouro Branco pelo método lista livre: 
taxonomia científica, popular e relação das espécies registradas para a Serra do Ouro Branco, por São 
Pedro & Feio (2010). 
  

Família Espécie Nome local Registro para o 
local 

Cycloramphidae 
 

Proceratrophrys boiei Sapo de chifre S 

 Odontophrynus sp 
  

 

Sapo boi S 

Hylidae Hypsiboas faber Sapo-martelo/bate 
caneco 

S 

 Phylomedusa ayeaye Perereca S 

 Bokermannoyla circumdata  
 

Dendropsophus elegans 
 

 

Sapo 
 
Perereca 

S 
 
S 

Leptodactylidae Leptodactylus latrans Sapo 
 

S 

Craugastoridae Haddadus binotatus Sapo S 
* A letra S indica a presença (sim) e a letra N indica a ausência (não) de registros animais na Serra do 
Ouro Branco. 

A identificação popular do sapo de chifre (Proceratrophrys boiei) foi feita a 

partir da observação dos apêndices palpebrais acima dos olhos, o que mantém a 

aparência, de um chifre. O sapo-boi (Odontophrynus sp.), foi identificado devido ao 
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aspecto robusto de seu corpo e sapo bate-caneco (Hypsiboas faber), pela vocalização 

emitida que se assemelha ao som de um martelo ou caneco. Estas espécies, dentre as 

demais, são mais difíceis de serem avistadas, pois podem se enterrar ou, como o sapo-

boi, não aparece nas casas. As fotos destas espécies estão apresentadas na figura 15 e 

foram as mesmas que compuseram a prancha de fotos apresentada para os informantes-

chave.  

     

                                   

 Figura 15: Anfíbios reconhecidos pelos entrevistados por nomes populares específicos. a) sapo-
de-chifre (Proceratrophrys boiei) b) sapo-boi (Odontophrynus sp.) e c) sapo-bate-caneco 
(Hipsboas faber) (Fotos: Leandro Drummond). 

 No presente trabalho, a técnica do teste projetivo, utilizando uma prancha de 

fotografias, não foi eficaz para acessar o conhecimento popular sobre a fauna de 

anfíbios, uma vez que outras características destes animais, como a vocalização, 

poderiam fornecer novos resultados. Embora a identificação de anfíbios não seja tão 

expressiva quanto à observada para os demais grupos, os moradores demonstram 

conhecer e observar aspectos relevantes do comportamento e hábitat desses animais, 

evidenciando que este grupo também é observado pelos moradores da Serra do Ouro 

Branco (tabela 9). 

 

 A  B 

 C 
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Tabela 9: Tabela de cognição comparada entre o conhecimento popular dos moradores de três povoados 
da Serra do Ouro Branco e de informações obtidas a partir de literatura especializada. 

           Citação dos moradores        Informações contidas na literatura 
 
“sapo canta muito na época de reproduzir de 
novembro até janeiro” 
 
 
 
“sapo fica no brejo e perereca no meio das 
plantas”       
 
 
 
 
“quando começa a chover eles aparecem” 
 
 
 

 
 Um tipo comum de estratégia reprodutiva é a 
vocalização de machos para atrair fêmeas para a 
reprodução (Duellman & Trueb 1986). 
 
 
Alguns hylideos depositam seus ovos dentro de 
folhas de plantas e é comum para outras espécies o 
depósito de ovos dentro da água (Haddad & Prado, 
2005). 
 
Embora muitas espécies de anuros tropicais possam 
se reproduzir ao longo do ano, a chuva parece ser o 
fator extrínseco primário no controle dos padrões 
reprodutivos dessas espécies (Duellman & Trueb 
1986). 

 

4.4. Atitude humana frente aos animais 
 

Para avaliar a atitude dos moradores frente aos animais, foi perguntado durante a 

entrevista o que eles fazem quando encontram com um animal. As respostas obtidas 

foram agrupadas nas seguintes categorias: a) não fazer nada, b) matar, e c) outros. Nesta 

última categoria foram consideradas as atitudes: jogar sal (anfíbios), espantar, gritar e 

correr. Na figura 16 é possível verificar que os grupos menos afetados pela atitude dos 

moradores foram mamíferos (97%) e lagartos (93%), quando comparados aos anfíbios 

(80%) e serpentes (67%). 

Anfíbios foi o grupo com a menor porcentagem de animais mortos (1%) sendo 

esta atitude associada ao fato de moradores não gostarem destes animais. A maioria dos 

entrevistados (80%) disse que ao encontrar com os anfíbios não fazem nada, pois os 

consideram como animais inofensivos. Além disso, alguns moradores os avaliam 

benéficos para o meio ambiente, por se alimentarem de insetos. Em contrapartida, 19% 

disseram ter a atitude de jogar sal, empurrar e espantar os sapos, pois acreditam que eles 

são capazes de “lançar” seu veneno ou “leite” nas pessoas, ou ainda pela aversão à pele 

úmida e fina, típica da maioria dos anuros.  

Dentre os mamíferos apenas 3% dos entrevistados revelaram matar ratos e 

gambás quando estes são avistados. O principal motivo para tal atitude se deve ao fato 

dos ratos serem considerados pragas, por se alimentarem de milho, ou ainda, por 
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atribuírem a eles a transmissão de doenças. Já os gambás acabam sendo mortos por se 

alimentarem dos ovos de galinha.  

Ao encontrarem com algum lagarto, a atitude de 93% dos moradores é de não 

fazer nada, exceto quando o animal está causando algum prejuízo ou representando uma 

ameaça. Nesse caso, os teiús, por se alimentarem eventualmente de pintinhos e ovos de 

galinha, acabam sendo mortos bem como as lagartixas, que transmitirem “cobreiro”. 

 

               

Figura 16: Atitude dos moradores da Serra do Ouro Branco frente aos grupos zoológicos 
estudados. Nas colunas estão indicadas, para cada categoria de atitude, as porcentagens de 
respostas dos moradores dos três povoados estudados na Serra do Ouro Branco.  

 
Em relação à atitude das pessoas frente às serpentes, 33% disseram matá-las pelo 

fato de serem consideradas como sendo animais perigosos e venenosos, representando 

uma ameaça para vida dos moradores. A morte destes animais é comum nos povoados 

da Serra do Ouro Branco, principalmente quando estas são encontradas dentro das casas 

ou nos quintais. Alguns moradores relatam que certas cobras são “brabas”, se referindo 

as serpentes que armam bote e “mansas” para serpentes que não armam bote. No 

entanto, esta distinção pode influenciar na morte desses animais em possíveis encontros 

já que, 67% dos entrevistados disseram não matá-las quando avistadas na mata, cafezal 

ou plantações, pois julgam não ser necessário. Nestas ocasiões a atitude tomada é 

desviar do caminho ou afastar o animal com o auxílio de um objeto.    
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4.5. Usos da fauna  
 

Foram levantadas, nos três povoados estudados, 15 espécies de animais 

silvestres e domésticos capturadas, no passado e na atualidade, para serem utilizadas 

com fins medicinais, comerciais, alimentares ou ainda quando há relações conflituosas 

entre homens e animais. O número de espécies silvestres (13) foi maior quando 

comparado as espécies domésticas (2). Dentre os animais utilizados para essas 

finalidades, o grupo dos mamíferos teve o maior número de espécies (11), seguido pelas 

aves (3) e répteis (1).  

 

Uso medicinal  

Sete animais são utilizados para fins medicinais sendo eles: tatu (qualquer 

espécie), quati (Nasua nasua), tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris),  gato (Felis catus), teíu (Tupinambis merianeae) e 

galinha (Gallus gallus). O modo de preparo dos medicamentos, a parte do animal 

utilizada e as doenças tratadas estão relacionadas na tabela 10.  

 

Tabela 10: Animais usados para fins medicinais: nome popular, pista taxonômica, parte do animal 
utilizada, doença e modo de preparo segundo os moradores de comunidades rurais da Serra do Ouro 
Branco, MG. 

NOME 
VERNACULAR 

PISTA 
TAXONÔMICA 

PARTE 
UTILIZADA 

DOENÇA MODO DE 
PREPARO 

Galinha Gallus gallus   Gordura 
(enxume) 

Tirar o catarro 
do peito 

 

Pinga a gordura 
no café e bebe 

Teiú Tupinambis 
merianae 

Gordura 

 

 

 

Couro 

Dor de ouvido 

 

Tratamento de 
hemorróida 

                                  
Dor nas 
“cadeiras” 

 

Pingar a gordura 
no ouvido 

                         
Passar a banha no 
local 

                       
Colocar o couro 
no local da dor 
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Apenas 10% (n=11) dos entrevistados disseram já ter feito uso de algum recurso 

animal para fim medicinal e que tiveram melhora significativa após o uso. Essa amostra 

está representada, principalmente, pelos moradores com mais de 60 anos de idade, que 

constituem uma pequena parcela dos entrevistados. Os demais disseram saber sobre o 

uso de animais para certas doenças, mas não os utilizaram devido à descrença no 

tratamento, ou até mesmo, pela facilidade de obtenção de medicamentos alopáticos. 

Conforme relatado pelos moradores, o uso de animais como recurso medicinal está 

bastante reduzido em relação ao passado principalmente, em relação ao uso de animais 

silvestres.  

 

Capivara  Hydrochoerus 

hydrochaeris 

Gordura/óleo Dor nas 
“cadeiras” 

Reumatismo/dor 
nas juntas 

 

 

Bronquite 

     - - -  

                      
Passar a gordura 
no local da dor 

Fazer um chá, 
pingar a gordura 
e toma 

Tamanduá Tamandua 
tetradactyla 

Gordura/sangue 

 

 

Depurativo 

                               

Tratar asma 

Fazer um caldo 
com a gordura ou 
tomar o sangue 

Colocar a gordura 
na comida 

 

Tatu 

  

qualquer espécie 

 

 

           

Gordura 

 

Casco 

Dor de ouvido 

                              
Catarro no peito 

Tosse seca 
“garroteia” 

Pingar gordura no 
ouvido 

        - - - 

Torrar o casco e 
dar pra boi e vaca 

Quati Nasua nasua Gordura do 
couro 

Gordura 

Para crescer 
cabelo 

Dor de ouvido 

Passar na cabeça 

Pingar no ouvido 

Gato Felis catus Pêlo Curar 
queimadura 

Colocar o pêlo no 
local queimado 
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Uso alimentar, comercial e relações conflitivas 

 

A caça de animais silvestres para fins alimentares ainda é comum nos povoados 

estudados, sendo esta atividade praticada principalmente: apreciação da carne de alguns 

animais e relações conflituosas entre homens e animais. Foi possível perceber que a 

caça na Serra do Ouro Branco é esporádica e reportada pelos moradores como sendo 

menos intensa nos dias atuais em relação ao passado.  

Para os entrevistados, a atividade só é considerada “caça” quando ela é planejada 

e envolve elementos como espingardas, cães e armadilhas, do contrário, se trata de uma 

captura acidental, ou seja, não intencional. Durante todas as entrevistas, os moradores 

não classificaram nenhuma pessoa como caçador (a), mas era perceptível que alguns 

entrevistados já praticaram ou praticam esta atividade, como pode ser observado nas 

frases abaixo: 

“semana passada eu comi um pedaço de carne de 
tatu, é uma carne muito saborosa, a do lagarto 
também, parece frango” (L. 55 anos, Itatiaia). 
 
 “não tem muito tempo que eu comi não, foi mês 
passado”. (L, 23 anos. Itatiaia). 
 

Quanto aos indivíduos caçados, foram listados 13 nomes (tabela 11), sendo o 

tatu (Dasypus sp. e Cabassous sp.) e a paca (Cuniculus paca) os animais mais citados. 

Considerando a utilização da fauna silvestre na alimentação humana, um maior número 

de espécies de mamíferos de grande e médio porte são preferencialmente caçados 

quando comparados a caça de aves e répteis. A carne dos tatus do gênero Dasypus e 

Cabassous foi mais apreciada. Além do sabor da carne, esses animais são considerados 

fáceis de serem capturados e, segundo os moradores, são abundantes na região.  

Devido ao sabor de sua carne e à facilidade de captura, a paca também é bastante 

apreciada pelos moradores da Serra do Ouro Branco, em relação às demais espécies 

caçadas. Contudo, a capivara foi mencionada como pouco procurada, devido ao fato da 

carne ser considerada gordurosa, de difícil preparo e com o sabor enjoativo. Este 

resultado pode ser confirmado pelo reduzido número de citações, quando comparado 

aos tatus e paca. As demais espécies animais foram pouco mencionadas durante as 

entrevistas.  
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Dentre as aves, apenas o trinca ferro (Saltator sp.) foi mencionado como caçado 

com fim comercial nos três povoados estudados. O jacu (Penelope sp.) é considerado 

animal daninho, por se alimentar dos vegetais de hortas e plantações cultivadas pelos 

moradores. Sendo assim, esta espécie é vista pela população como competidora por 

alimentos, fato que ocasiona seu abate e, conseqüente uso para a alimentação. Esse tipo 

de relação entre homens e animais é verificado quando animais silvestres danificam 

colheitas, ferem ou matam animais domésticos.  

 

Tabela 11: Animais caçados na Serra do Ouro Branco para uso alimentar, comercial, medicinal e 
por relação conflituosa. Nome popular, pista taxonômica, número de citações (por entrevistado), 
período que era caçado (passado/presente) motivo da caça e status de conservação da espécie. 
N=107. 

Nome 

popular  

Pista taxonômica Citações Passado Atual  Motivo da caça *Status de 

conservação 

Tatu 
galinha 
 
Tatu do 
rabo mole 

Dasypus sp. 

                      
Cabassous 
unicinctus 

  30 
    
 
  36 

       S** 
 
        
       S 
 
       

   S 
    
      
    S                                     

Carne 

Carne 

 

Paca Cuniculus paca 50        S S Carne   

Capivara  Hydrochoerus 
hydrochaeris 

13        S     S Carne   

Porco do 
mato 
 

Pecari tajacu 5        S S Carne VU  

Coelho Sylvilagus 
brasiliensis 

4        S   S Carne   

Onça Panthera onca 6        S N Carne/relação 
conflituosa 

 

CR  

Quati Nasua nasua 2        S N Carne   

Veado Mazama sp.  8        S N Carne   

Tamanduá Tamandua 
tetradactyla 

4        S N Medicinal/carne   

Jacu Penelope sp. 10        S S Carne/ relação 
conflituosa 

 

Trinca 
ferro 
 

Saltator sp. 6        S S Comercial  

Teiú Tupinambis 
merianae 

6        S S Medicinal/carne 
Conflituosa 

 

*Categorias segundo COPAM (2010): VU: vulnerável e CR: criticamente em perigo. **A letra S 
indica animais caçados (sim) e a letra N (não) indicam animais não caçados. 
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Nas comunidades estudadas, as aves são pouco apreciadas como alimento, sendo 

caçadas oportunisticamente com esta finalidade, quando comparado à caça de 

mamíferos. Serpentes também são mortas por representarem uma ameaça à vida 

humana e aos animais de criação como cachorros, galinhas e bois. Isso demonstra que a 

morte de muitos desses animais ocorre não apenas por fins alimentares e medicinais, 

mas também por existir relação conflitivas entre homens e animais. O teiú (Tuninambis 

merianae) foi citado entre os animais caçados nos povoados com finalidade alimentar, 

medicinal e, ainda, por relações conflituosas.  

De acordo com a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado 

de Minas Gerais (COPAM 2010), das doze espécies animais caçadas no passado e no 

presente, o status de conservação de Pecari tajacu e Panthera onca é preocupante do 

ponto de vista da conservação (tabela 11), pois são consideradas vulneráveis e 

criticamente ameaçadas, respectivamente. Espécies como o tamanduá (Tamandua 

tetradactyla) e onça (Panthera onca e Puma concolor) foram reportadas como já não 

sendo vistas na serra há muito tempo, o que pode indicar que estas espécies não ocorrem 

mais na região. Abaixo, o depoimento de um entrevistado sobre a caça destes animais 

na região de Ouro Branco.  

  “Hoje o povo não fica mais atrás desses bicho 
porque vê eles muito pouco. A onça anda muito, 
ela não fica parada em um lugar só, e ela gosta 
de mata nativa”. (A. 80 anos, Itatiaia) 

 
 “antigamente o povo caçava tudo o que era 

animal, mas hoje quase ninguém faz mais isso, 
quem faz isso é o povo de fora, aqueles lá do 
Ouro Branco. (W. 52 anos, Lavrinha) 

Investigando sobre a caça praticada na Serra do Ouro Branco foi possível obter 

várias informações referente às estratégias utilizadas pelos caçadores para a captura dos 

animais. Segundo os entrevistados, esta atividade é restrita aos homens com idade 

acima dos 30 anos. Os mais jovens também são conhecedores das estratégias, porém 

desinteressados por esta atividade. As mulheres não caçam, participam apenas do 

preparo e limpeza do animal. Elas também demonstram conhecer os animais mais 

apreciados e nomes de algumas armadilhas.  

Apesar dos entrevistados negarem a prática da caça, durante os trabalhos de 

campo, foi observado que alguns entrevistados ainda caçam esporadicamente. Dois 

informantes-chave afirmaram que na juventude caçavam junto ao pai e familiares. Estes 
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demonstraram ser detentores de ricas informações sobre as técnicas de caçada, 

comportamento de animais silvestres e ainda sobre hábitos alimentares. 

 Como pode ser observado na tabela 12, dentre todas as possibilidades de caça 

utilizada pelos moradores, a gaiola/jequi (n= 57) e o cachorro (n=22) foram às 

estratégias mais citadas. A seguir está apresentada uma descrição de cada estratégia 

mencionada por moradores dos três povoados da Serra do Ouro Branco.  

Tabela 12: Estratégias de caça, número de citações e animal capturado 

 

 

 

 

 

 

 

1) Gaiola/Jequi – É uma armadilha que varia de acordo com o tipo de animal de 

interesse. A gaiola para a captura do tatu tem o formato de um cone e tem uma porta em 

uma das extremidades, sendo feitas, de madeira ou vergalhão. Dependo do tipo de 

animal a ser capturado o formato da gaiola pode variar. Essa gaiola é colocada na boca 

da toca, quando o tatu esbarra na porta de entrada ela se fecha predendo-o. Para a 

captura de paca e capivara, a gaiola é maior em relação a do tatu e é quadrada, ela 

também tem uma única porta por onde o animal entra (figura 17).  

O caçador escolhe o local onde será colocada a gaiola a partir de observações 

das pegadas do animal. O caminho que se forma contendo a pegada do animal é 

chamado pelos caçadores de “carreiro”. Dentro da gaiola é colocada uma isca (em geral 

fruta) para atrair o animal. Esta gaiola fica no local por vários dias até que o animal se 

acostume com a oferta de alimento. Os animais são cevados e após esse período, o 

caçador arma a porta de modo que quando o animal entrar, ele ficará preso. A vantagem 

desta armadilha é a captura de vários animais que vão até a gaiola a procura de 

alimento. O Jequi é igual à gaiola descrita acima, porém, é feito de madeira e amarrado 

com cipó. 

 Forma de caça Citações Principal animal 
capturado 

1 Gaiola/jequi 57 Tatu/paca/rato 

2 Cachorro 22 Tatu/paca/veado 

3 Espingarda/ escuteiro  10 Todos 

4 Arapuca 7 Tatu/pássaro/jacu 

5 Mundéu 7 Todos os animais 

6 Laço  6 Tatu/paca/jacu 

7 Cotoco/trambuco 1 Gato do mato 

8 Alçapão 2 Trinca ferro 
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 2) Cachorro - pode ser o cachorro americano ou o cachorro vira lata. O cachorro 

americano é utilizado para captura de animais grandes, que correm muito e capturam 

capivara/paca e veado. O cão vira-lata captura diversos animais principalmente tatus. 

Cada cachorro é adestrado para caçar algum tipo de animal. A caça com cães é 

caracterizada pela presença de um ou mais caçadores com mais de dois cães. O cão 

segue farejando o animal pela mata e o caçador vai em direção ao local em que a presa 

irá se esconder do cachorro. No caso de uma capivara, o animal irá se afugentar em uma 

lagoa ou rio. O cachorro, ao se aproximar da presa, late mais forte, sinalizando ao 

caçador que o animal foi encontrado. O animal ameaçado pelo cão corre para um local 

onde provavelmente não será capturado. Então, o caçador, que conhece o hábito de fuga 

do animal, estará esperando este vir se afugentar, e então, atira. 

                               

Figura 17: Gaiola para a captura de ratos silvestres encontrada na casa de um morador no 
povoado de Itatiaia. Foto: Caryne Braga 

3) Caça de escuteiro - Caça feita com espingarda ou outra arma de fogo. Antes de 

montar qualquer tipo de armadilha o caçador tem que observar as pegadas do animal 

que deseja capturar, bem como seus hábitos, o tipo de alimentação e o trajeto feio por 

ele. O caçador sobe em uma árvore e fica esperando o animal ir até a isca, para então, 

poder matá-lo. 

4) Arapuca - Este tipo de armadilha permite a captura de qualquer tipo de ave. Esta 

armadilha é artesanal, feita de madeira com o formato de pirâmide, sendo armada no 

chão com uma isca dentro. O tipo de isca varia de acordo com a preferência alimentar 

de cada tipo de ave. Quando o animal entra na arapuca, acaba desarmando a armadilha e 

o animal fica preso.  
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5) Mundéu - Captura todos os tipos de animais. Um tronco de madeira é colocado 

inclinado no chão, tendo como suporte um galho de árvore. Perto deste galho é colocada 

uma isca para atrair os animais. Estes ao tentarem abocanhar a isca, esbarram no galho e 

o tronco de árvore cai, podendo matá-los. 

6) Laço - Antes de montar a armadilha de laço, o caçador tem de observar e conhecer as 

pegadas do animal que deseja capturar, bem como seus hábitos, tipo de alimentação e o 

trajeto feio por ele. Interceptando o trajeto do animal, é cavado um buraco sobre o chão, 

para ser colocada a isca para atrair o animal. Em volta da isca é colocado um laço de 

corda e no buraco junto a uma isca é colocada a outra extremidade desta corda, que irá 

desarmar a armadilha, quando esta é esbarrada pela boca animal ao tentar comer, desta 

maneira, o animal é laçado e, na maioria das vezes, morre enforcado. 

7) Cotoco/Trambuco – Armadilha para pegar qualquer tipo de mamífero. O caçador 

faz uma arma contendo um cartucho, que é acionado quando o animal esbarra em uma 

linha que está conectada a este cartucho. Com isso, o tiro é disparado e acerta o animal e 

depois o caçador busca a caça. Esta é uma técnica perigosa, pois pessoas podem não ver 

a linha e se machucarem, ao desarmar a armadilha, ou um animal pode se ferir e não 

morrer na hora. 

8) Alçapão - Usado na captura de aves. Em geral, na Serra do Ouro Branco, dentro da 

gaiola é colocado um pássaro (trinca-ferro), que atua de maneira a atrair outras aves 

para a gaiola ou ainda uma isca. O alçapão consiste numa pequena gaiola cuja tampa se 

fecha automaticamente à entrada da presa, quando esta busca e isca. Esta armadilha é 

colocada nas árvores. 

4.6. Mitos e crendices relativos aos animais 
 

Os mitos e crendices narrados pelos moradores da Serra do Ouro Branco 

refletem a percepção dos mesmos quanto aos animais, tendo sido detectadas também, 

tanto implicações religiosas quanto sobrenaturais. Na tabela 13 estão apresentadas às 

frases ditas pelos entrevistados e o provável fundamento, que constitui uma 

interpretação da autora deste trabalho. 
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Tabela 13: Mitos e crendices relativos aos animais mencionados pelos moradores da Serra do Ouro 
Branco, MG e seus prováveis fundamentos. 

Mitos e crendices Fundamento 

“quando a saliva da cobra-de-duas-cabeças caiu 
na mão da minha sobrinha, inchou”  

Prevenção – evitar o contato com estes animais; 

 “a baba da cobra de duas cabeças dá uma ferida 
que apodrece a pele e esta se torna incurável” 

Prevenção – evitar o contato com estes animais; 

“quando a coruja canta, a pessoa que ta doente e 
ouve o canto, depois morre” 

Advertência – a presença deste animal representa 
prenuncio de morte; 

“dizem que a cobra é mandada, o benzedor 
manda cobra pra casa dos outros para 
prejudicar” 

Pejorativo – serpentes como representação do mal; 

“se o sapo jogar o leite e cair no olho, fica cego” Prevenção – o animal pode trazer injúrias ao ser 
humano; 

“o tamanduá coloca a língua no nariz da pessoa 

e essa morria sufocada” 

Pejorativo – o animal pode trazer injúrias ao ser 

humano 

“se o espinho da cascavel entrar na pele ele fura 

e não sara por causa do veneno” 

Advertência – ter cuidado com o espinho de 

cascavel;  

“quando chega a quaresma aparece a cobra e 

quando a quaresma acaba elas some” 

Religioso – o aparecimento das serpentes está 

associado ao início e fim da festa religiosa;   

“se o cachorro comer sapo ele morre seco” Advertência – sapos podem representar perigo aos 

animais; 

“galinha avisa que a cobra está por perto porque 

elas começam a grita” 

Advertência – o grito das galinhas anuncia a 

presença de serpentes no local; 

“tem uma rã no fundo da água, grande, mas, 

ninguém mata ela porque ela é a mãe d’água” 

Preservação – o local onde a rã está presente é 

mantido preservado devido à presença de uma 

entidade local, a mãe d’água.  

           A maioria das frases foi mencionada pelos moradores com idades entre 60 e 80 

anos que constituem os mantenedores destas crenças dentro dos povoados. Também foi 

observado que algumas crianças conhecem e temem tais dizeres populares. Serpentes e 

anfíbios foram os grupos com maior destaque nos mitos e crenças mencionadas, sendo a 

maioria dos dizeres relativos ao sentimento humano de aversão e repulsa a estes 

animais, fato que vem associado à vontade de extermínio dos mesmos. Algumas crenças 
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relatadas puderam ser associadas aos sentimentos de proteção, prevenção ou 

advertência, no entanto, algumas representaram sentido pejorativo ou religioso. 

4.7. Alteração temporal na composição da fauna da Serra do Ouro Branco 

Desmatamento, queimada, caça e predação foram às principais causas da 

redução ou desaparecimento de algumas espécies animais pontuadas pelos moradores, 

sendo a caça e o desmatamento os fatores mais citados (71%) conforme observado na 

figura 18.      

               

Figura 18: Relação em porcentagem dos fatores apontados pelos moradores dos três povoados 
estudados na Serra do Ouro Branco para o desaparecimento dos animais da floresta. 

Também foi investigado sobre quais animais eram comumente avistados na 

Serra do Ouro Branco, há aproximadamente 20/30 anos atrás, e que hoje já não são mais 

vistos ou que desapareceram na região. As respostas dos moradores indicaram que 

houve uma diminuição no avistamento de algumas espécies ao longo destes anos e que, 

esta redução pode ter sido ocasionada pelos fatores ambientais mencionados na figura 

18, o que pode ter contribuído e ou prejudicado a permanência de algumas espécies 

nesta Serra. Abaixo algumas transcrições de frases ditas pelos moradores entrevistados, 

sobre a caça de animais na Serra do Ouro Branco. 

 

“Onça, pintada e parda, eu já vi essas onças aqui, 
acho que já não tem mais” (J. 91 anos, moradora 
Itatiaia). 
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“Minha mãe dizia que quando eu nasci, fui 
banhando no sangue do tamanduá que era pra eu 
ter meu corpo protegido. Eu nunca fui ao médico, 
não fico doente” (B. 72 anos, morador Itatiaia). 
 
“Outro dia eu vi aqui os rastro da onça, era ela e os 
filhotes, nós juntamos tudo aqui pra ir atrás dela 
mas, ficamo com medo porque ela podia atacar a 
gente pra poder proteger os filhote” (J. 55 anos, 
morador Morro do Gabriel). 
 

Alguns animais citados como tendo sido caçados no passado também estão na 

lista dos animais mencionados como pouco vistos ou extintos na Serra do Ouro Branco 

sendo eles: onça, paca, veado, tamanduá, capivara, lobo, ouriço, preá, coelho e cachorro 

do mato (figura 19). Dentre os 12 animais listados, quatro espécies estão incluídas na 

lista de espécies ameaçadas da fauna de Minas Gerais (COPAM 2010) sendo três na 

categoria vulnerável; lobo guará (Chrysocyon brachyurus), porco do mato (Pecari 

tajacu), tamanduá (Myrmecophaga tridactyla) vulnerável; e a onça (Panthera onca) 

considerada criticamente em perigo. 

 

                     

Figura 19: Animais pouco avistados ou extintos na percepção dos moradores da Serra do Ouro 
Branco (eixo horizontal) e o número de citações para cada animal (eixo vertical). 

 

5. Populações humanas e unidades de conservação (UC) na Serra do Ouro 
Branco 
 

 No fim do ano de 2009, a região do presente estudo tornou-se duas unidades de 

conservação: Monumento Natural Estadual do Itatiaia e Parque Estadual da Serra do 
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Ouro Branco. Os moradores que vivem na Serra do Ouro Branco e em seu entorno 

foram convidados a participar de audiências públicas ocorridas na cidade de Ouro 

Branco, ou ainda, obtiveram informações por meio de visitas de funcionários da 

prefeitura aos povoados da Serra do Ouro Branco.  

Ao ser perguntado nas entrevistas sobre a percepção dos moradores sobre as 

UC’s, estes não se mostraram bem informados sobre o assunto. Assim, os resultados 

indicaram que eles consideram ser “bom” a criação das UC’s, mas, não sabem 

argumentar sobre os motivos que os levaram a esta opinião ou disseram não saber nada 

sobre as UC’s, pois não foram informados ou não fazem idéia da finalidade das UC´s.  

As pessoas que disseram ser boa (bom) a presença de uma unidade de 

conservação na Serra do Ouro Branco foram aquelas que, de alguma maneira, estiveram 

participativas neste processo, ou seja, foram às audiências públicas, tiveram contato 

com profissionais envolvidos com a criação das UC’s, ou ainda aqueles que se 

interessaram em saber mais sobre as UC’s e procuraram informações. 

Uma minoria de moradores disse ser necessário proteger a Serra por meio de 

unidades de conservação, pois acreditam que esta iniciativa poderá ajudar a preservar e 

proteger a Serra do Ouro Branco. Estes mesmos entrevistados mencionaram ainda, que 

é preciso manter os recursos naturais existentes nesta Serra para a manutenção da vida 

das pessoas desta região.  

 As frases abaixo exemplificam o ponto de vista dos moradores sobre a 

necessidade de proteger a Serra do Ouro Branco. 

 “É muito bom pra umas coisas, mas pra outras é ruim, se a 
pessoa precisar de uma lenha ou madeira, não mais pode 
pegar” (A. 60 anos, Lavrinha) 

 “É bom, porque daqui uns anos meus netos ainda pode ver as 
coisas que tem lá na Serra, antes que tudo acabe” (E. 42 anos, 
Itatiaia) 

 “Eu não sei o que é esse Parque que eles estão falando, nunca 
ouvi falar” (B. 28 anos, Morro do Gabriel) 

 “Eles vão proibir a gente de um monte de coisa” (E. 53 anos, 
Lavrinha) 

 “Eu acho que vai ser bom, mas porque eu não sei” (M. 36 
anos, Itatiaia) 
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Ainda nesse contexto, vale ressaltar que aspectos da cultura desses moradores 

exercem influência positiva na conservação dos recursos naturais da Serra do Ouro 

Branco. Assim, a capela de Santo Antônio no alto desta Serra, as nascentes que 

fornecem água potável para a população e a beleza cênica são os principais motivos 

para a necessidade de proteção, atribuídos pelos entrevistados.  

Segundo relatos dos moradores mais velhos, existe na Serra do Ouro Branco 

uma crença popular referente à Mãe do Ouro, uma entidade ainda temida e respeitada 

por vários moradores, incluindo crianças e adultos. Abaixo, a descrição de moradoras de 

Itatiaia sobre o Santo Antônio e a Mãe do Ouro.  

“Quando a pessoa é devota dele mesmo, os óio dele 
pisca pras pessoas, e os óio dele é muito bonito, lumeia 
mesmo, e quando sai da procissão, ceis pode espiar, o rosto 
dele muda. Depois que vai na rua e põe ele no lugarzinho 
pra comunidade beijar os óio dele muda. Mais ele fica lindo 
quando sai a festa dele bria mesmo os óio dele, e tudo que 
pede ele a gente é atendido”. (A. 89 anos, Itatiaia) 

“Nois morou no ranchinho aqui em baixo, mas nois 
vinha na reza dos meis de maio, nois via ela atravessar dessa 
serra aqui, todo mundo via essa mãe do Ouro, agora acabou 
ninguém vê! Lá onde essa mãe do ouro ia, tinha uma 
carçada, construída pelos escravo, bonita! Tinha um homem 
que interrou a garrafa de ouro nessa carçada, e o homem foi 
mostrar pro outro companheiro onde tava o ouro, quando 
chegou lá ele caiu pra trás e morreu por isso ninguém nunca 
vai achar. Tá lá onde a mãe do ouro navega” (J. 91 anos, 
Itatiaia). 

    6.   DISCUSSÃO 
 

Os dados referentes ao perfil cultural e social das comunidades estudadas 

revelaram uma caracterização de sociedade tradicional. Segundo Diegues & Arruda 

(2001), esse tipo de sociedade é caracterizada pela moradia e ocupação do território por 

várias gerações, pela prática de subsistência, reduzida acumulação de capital e ainda 

pela importância dada à unidade familiar. Esta caracterização corrobora com os 

resultados do trabalho etnozoológico desenvolvido por Pires et al. (in prep) no povoado 

de Itatiaia. 

Dentre as três comunidades rurais estudadas na Serra do Ouro Branco, Itatiaia, 

foi o local que apresentou maior quantidade de transformações no âmbito social e 

cultural, fato que pode ter influenciado a relação destes moradores com o meio 
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ambiente. Um dos principais fatores se refere à construção da estrada real há 

aproximadamente 11 anos, possibilitando o melhor acesso dos moradores de Itatiaia às 

cidades de Ouro Branco e Ouro Preto. Esse fato garantiu melhorias no povoado e 

estreitou a relação desses moradores com a área urbana. Abaixo o relato de uma 

moradora de Itatiaia sobre as melhorias neste povoado. 

 

“Aqui era um lugar assim, muito pobre, hoje eu 
considero aqui como um lugar bom! Por causa do 
movimento que tem. O tanto de pessoas, o telefone, o posto 
de saúde, a rua calçada, a água, a luz né! Hoje eu 
considero aqui uma cidade” (A. 89 anos, Itatiaia) 

 

Antes da pavimentação, Itatiaia se manteve relativamente isolada de outras 

regiões, fato que mantinha a dependência destes moradores pelos recursos naturais 

disponíveis, incluindo a fauna local. O difícil acesso aos mercados urbanos para a 

compra de mantimentos e remédios favoreceu o uso de animais silvestre como uma 

alternativa alimentar e medicinal, sendo este último uso, praticado por alguns 

moradores, pela crença na cura de enfermidades a partir dos produtos ou parte dos 

animais. O uso de animais com fins medicinais também foi observado em outros 

trabalhos etnozoológicos desenvolvidos no nordeste do Brasil, sendo, na maioria dos 

casos, associado à baixa condição financeira ou ainda ao difícil acesso ao atendimento 

médico (Alves & Rosa 2005, Alves & Rosa 2006, Moura & Marques 2008, Costa-Neto 

& Alves 2010).  

A melhoria do acesso a Itatiaia, juntamente com seus atrativos naturais e 

culturais, fez deste povoado sede de grandes festas religiosas e de gastronomia 

organizadas por entidades externas, e uma opção a mais de lazer na região. No entanto, 

a partir de conversas com os moradores mais velhos, foi possível concluir que a 

manutenção destas tradições locais, atualmente, não desperta o interesse das gerações 

mais novas, corroborando o que Costa-Neto (2000) caracteriza como a perda da 

transgeracionalidade, ou seja, perda das informações locais entre as diferentes gerações.  

Em contrapartida, os povoados de Lavrinha e de Morro do Gabriel, devido às 

estradas em péssimas condições de uso e a ausência de transporte público que alcance as 

propriedades mais afastadas, acabam ficando separados das áreas urbanas e com isso, 

inseridos na área de mata e dependentes das atividades que envolvem a exploração dos 

recursos naturais.  
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Os moradores adolescentes que ainda residem povoados da Serra do Ouro 

Branco vivenciam hoje uma realidade contrária àquela vivida por seus pais e avós, uma 

vez que conseguem concluir seus estudos e buscar novas oportunidades de trabalho, que 

não sejam apenas aquelas que envolvem o meio ambiente.  

O baixo nível de escolaridade de grande parte dos entrevistados com idades 

acima de 40 anos, pode estar associado à dificulade dos mesmos em continuar os 

estudos em outras cidades, visto que no povoado de Itatiaia só era oferecido, até o ano 

de 2009, estudo até a 4ª série do ensino fundamental. Além disso, os tipos de ocupação 

desempenhada pelas pessoas como: o trabalho na roça e trabalhos em casa constituiu, 

um fator limitante para a continuidade dos estudos em outras cidades. Moura et al. 

(2011), em estudo desenvolvido junto aos moradores rurais do Parque Estadual da Serra 

do Brigadeiro, Minas Gerais, também observou que o baixo nível de escolaridade das 

pessoas com idades mais elevadas esteve associado à dificuldade de acesso a escola.   

Ficou evidente que os moradores rurais da Serra do Ouro Branco dependem em 

seu cotidiano dos recursos naturais disponíveis na região sendo, o garimpo e o corte de 

madeira as atividades praticadas clandestinamente e, em maior intensidade, pelos 

moradores do Morro do Gabriel. Isso se deve, principalmente, às condições precárias de 

vida e ao isolamento deste povoado. Associada a estas atividades, está o 

estabelecimento de pastagens que também constitui uma atividade impactante, pois o 

pisoteio do gado forma trilhas que acentuam os processos erosivos. O gado também 

influencia na florística, ao introduzir espécies invasoras, que em geral são espécies 

agressivas na sua colonização e impedem a ocupação pelas espécies nativas (Paula et al. 

2005).  

As comunidades rurais da Serra do Ouro Branco encontram-se localizadas no 

entorno do recém criado Parque Estadual da Serra do Ouro Branco e Monumento 

Natural Estadual do Itatiaia, e seus moradores estão cientes de que sofrerão proibições 

acerca da exploração dos recursos naturais disponíveis nesta Serra, em especial das 

atividades praticadas na ilegalidade e causadoras de impactos ambientais. Esta situação 

poderá levar parte desses moradores a migrarem para outras localidades ou ainda, a 

geração de conflitos com as questões das unidades de conservação.  

Situação semelhante à vivenciada na Serra do Ouro Branco foi relatada por 

Pedroso-Junior (2002), para as comunidades residentes no entorno do Parque Estadual 

do Superagui e por Pianca (2004), em estudo com moradores de áreas preservadas na 

Serra da Paranapiacaba no estado de São Paulo. Neste ambientes, os moradores rurais 
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utilizavam e dependiam dos recursos animais e vegetais em seu cotidiano e, devido às 

restrições oriundas da implantação de uma unidade de conservação, tiveram uma 

redução considerável em suas atividades. Na maioria dos casos esta situação contribuiu 

para o desemprego e pobreza dos moradores, uma vez que quando retirados das áreas 

naturais não conseguiram conduzir suas vidas, do ponto de vista financeiro e cultural.  

A dependência que estas comunidades têm em relação aos meios naturais, 

implica no conhecimento, por parte dos moradores, dos processos naturais que 

envolvem a manutenção e a conservação desses recursos (Marques 1995, Alves & 

Nishida 2003, Rocha-Mendes et al. 2005, Hanazaki 2006, Silvano et al. 2006) a fim de 

garantirem a sua permanência e continuidade nestes locais. 

A inclusão dos interesses e necessidades dos moradores locais, tanto no processo 

de criação, quanto na gestão do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco e Monumento 

Natural do Itatiaia, seria uma alternativa justa como estratégia de conservação, pois 

visaria à proteção dos recursos naturais e também os aspectos socioculturais (Drumond 

et al. 2009). Para tanto, deverão ser avaliados, cuidadosamente, neste processo, tanto as 

percepções e necessidades dos moradores, bem como propostas e ações 

conservacionistas necessárias à manutenção da biodiversidade, impostas pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação. 

A riqueza de mamíferos conhecida, seguida pelos critérios de classificação 

popular, bem como as informações relativas à biologia e ecologia desses animais, 

evidenciam a proximidade e o conhecimento dos moradores rurais da Serra do Ouro 

Branco em relação a este grupo zoológico. Este apurado conjunto de informações pode 

estar relacionado ao fato de mamíferos ser um grupo mais carismático e atrativo em 

relação a anfíbios e répteis (Pires et al. 2010), fato que confere a estes animais uma 

maior atenção e curiosidade (Alves & Rosa 2006).  

Segundo os levantamentos desenvolvidos por Braga et al. (in prep) na Serra do 

Ouro Branco e no município de Miguel Burnier, próximo a área de estudo, são 

registradas para a região da Serra do Ouro Branco 23 espécies de mamíferos. No 

presente estudo foram levantadas, por meio de entrevistas, 32 espécies para este grupo, 

ou seja, apenas nove das espécies citadas na entrevista não estavam presentes nas 

coletas em campo. Isso significa que o conhecimento dos moradores locais acerca da 

mastofauna pode ser complementar nos estudos de levantamento faunístico (Rocha-

Mendes et al. 2005, São Pedro & Pires 2009, Pires et al. 2010). 
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 Em relação à herpetofauna, serpentes foi o grupo que apresentou o maior 

número de animais reconhecidos, embora a riqueza obtida nos levantamentos 

faunísticos (São Pedro & Pires 2009) para região expresse uma riqueza maior daquela 

mencionada nas entrevistas. Com exceção das cobras-corais e cobras-cipós, todas as 

outras foram identificadas como peçonhentas. O mesmo foi observado no trabalho de 

Moura et al. (2011) e Pires et al. (in prep), onde a maioria das serpentes peçonhentas de 

interesse médico não são distinguidas das não peçonhentas. 

A não distinção entre as espécies de serpentes em peçonhentas e não 

peçonhentas está relacionada ao medo que muitas pessoas têm por serpentes e, por isto, 

os moradores da Serra do Ouro Branco atribuem que os espécimes com a coloração 

semelhante às serpentes da família Viperidae, são consideradas perigosas. Em 

contrapartida, os conhecimentos dos moradores acerca dos aspectos ecológicos e 

comportamentais das serpentes demonstram que as preferências alimentares desse grupo 

não incluem o ser humano.  

A serpente com o nome popular de “capitão do mato” até o momento não foi 

identificada para a Serra do Ouro Branco, mas é possível que a informação indique a 

ocorrência de uma ou mais espécies ainda não registradas para a Serra do Ouro Branco. 

Segundo Alves & Nishida (2002), os conhecimentos tradicionais podem fornecer aos 

pesquisadores informações ou insigths a serem investigados, ou ainda, hipóteses 

testáveis. 

Os lagartos não foram considerados perigosos, exceto quando nomeados de 

“inseto” (lagartixas), ou daninhos, no caso dos teiús. Muitos moradores conseguem 

perceber a importância deste grupo zoológico para a manutenção e equilíbrio da cadeia 

alimentar, uma vez que certas espécies se alimentam de moscas e pernilongos e segundo 

eles, deixam a casa limpa. A atribuição de uma função ecológica para os lagartos 

constitui uma informação importante no sentido conservação destes animais.  

Os anfíbios constituíram o grupo menos conhecido popularmente. Este fato 

provavelmente se deve ao hábitat noturno e ao pequeno porte da maioria das espécies ou 

ainda, por serem crípticos. Lagoas, bromélias, riachos e serrapilheira de florestas 

constituem ambientes habitados por anfíbios e pouco manejados pelos moradores. Com 

isso os anfíbios, provavelmente são mais ouvidos do que avistados. 

As espécies animais que os entrevistados demonstraram deter conhecimento não 

foram apenas aquelas que tiveram algum tipo de uso associado evidenciando que, 

animais sem algum tipo de uso também são conhecidos e observados pelos humanos. 
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Em relação aos critérios de classificação zoológica local, Lévi-Strauss (1989) afirma 

existir uma necessidade intelectual e inerente ao ser humano em demandar ordem ao 

universo para que este consiga entender, referenciar, inserir-se e dominar o mundo. Esta 

necessidade de ordenar, seria a base de todo pensamento humano, seja ele científico ou 

tradicional.   

No presente estudo, a exemplo do que ocorre em outras localidades do Brasil 

(Posey 1982, Holman 2005, Mourão et al. 2006, Fernandes-Ferreira 2011), há uma 

ordenação típica acerca das categorias zoológicas sobre a fauna local, as quais 

apresentam tanto níveis mais abrangentes (“bicho do mato” e “animal”) como níveis 

mais específicos (bicho de pêlo, “bicho de casco”, “lagarto” e “cobra”). A lagartixa foi 

mencionada como inseto por causar cobreiro na pele. Essa tendência de relacionar 

animais como sapos, morcegos e cobras na categoria etnotaxonômica "inseto" foi 

registrado em outros estudos realizados no Brasil (Silva & Costa-Neto 2004, Santos-

Fita 2008). Segundo Costa-Neto & Pacheco (2004) nesse agrupamento estão 

relacionados os animais considerados pelas pessoas como nocivos, ou animais de 

fisionomia estranha.  

Segundo Balée (1993), a diferença básica existente entre o conhecimento 

tradicional e o científico está no fato do primeiro ser transmitido pela oralidade e o 

segundo pela escrita. As populações tradicionais não só convivem com a 

biodiversidade, mas conhecem as espécies vivas segundo suas próprias categorias e 

observações. Isso reforça a importância de se validar as informações humanas nos 

estudos sobre biodiversidade faunística, tendo como princípio a complementaridade do 

conhecimento tradicional e do científico. 

A metodologia do teste projetivo utilizando as fotos dos animais pode não ter 

sido a melhor maneira para se obter informações sobre o conhecimento popular relativo 

às serpentes, uma vez que, as fotografias podem não ter evidenciado características 

morfológicas importantes para a identificação dos animais como, os desenhos das 

escamas no corpo ou a coloração. Ainda sobre esta técnica, para os anfíbios poderia ter 

sido utilizada adicionalmente as vocalizações emitidas pelos animais, pois se tratando 

de um grupo predominantemente noturno, as vocalizações poderiam ser reconhecidas 

pelos moradores, e com isso refletir em um melhor reconhecimento das espécies. 

Segundo a hipótese da biofilia, a espécie humana possui uma afinidade inata, e, 

portanto, genética, de contato com a biodiversidade (Wilson 1989). Relacionando esta 

hipótese aos comportamentos e sentimentos demonstrados pelos moradores da Serra do 
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Ouro Branco frente às serpentes e alguns anfíbios, pode-se pensar que tais atitudes são 

reflexos do medo dos humanos por estes animais podendo estar associados ao 

aprendizado social ou à cultura local (Várgas-Clavijo & Costa-Neto 2010).  

Com base nos resultados de estudos anteriores desenvolvidos no povoado de 

Itatiaia, MG (Pires et al. 2010, Pires et al. in prep, Mateus et al. 2011) o grupo das 

serpentes é bastante temido pelos moradores, pois quase todas as espécies são 

consideradas perigosas e por esse motivo acabam sendo mortas. Assim, da mesma 

forma, Alves et al. (2009), em estudo no semi-árido paraibano relata que não são mortas 

apenas as serpentes peçonhentas, mas também as não-peçonhentas, devido ao medo e 

repugnância ou por acreditarem que elas são potencialmente perigosas. Para Lauck 

(2002), a repugnância ou medo favorecem a criação de um vínculo comportamental e 

afetivo claramente negativo que é dirigido aos animais, embora muitos deles sejam 

inofensivos e incapazes provocar danos reais. 

As atitudes de uma sociedade frente à fauna local se expressam nas ações que as 

pessoas realizam cotidianamente (Drews 2002), como apreciar, admirar, matar ou 

espantar. Quando se pretende investir em ações voltadas à conservação da 

biodiversidade, os fatores emocionais que envolvem a relação do homem com as 

espécies devem ser levados em consideração (Pacheco & Rojas 1996), uma vez que 

implicam diretamente, na conservação de muitas espécies.  

Nesse sentido, as atitudes e os sentimentos dos moradores da Serra do Ouro 

Branco, frente aos animais, em especial para as serpentes, anfíbios e animais 

considerados pragas, deverão ser considerados durante a elaboração de estratégias de 

conservação e em ações em educação ambiental. Assim, da mesma maneira que a 

admiração e a beleza motivam a preservação de muitos mamíferos, o medo ou a fobia 

podem tornar as pessoas menos dispostas ou contrárias a se empenharem em ações 

voltadas a proteção da fauna local (Martín-Lopez et al. 2007).  

Por meio de iniciativas, como feiras culturais, teatros e palestras, seria possível 

levar aos moradores da Serra do Ouro Branco informações relativas a estes animais e 

relevantes do ponto de vista da conservação, despertando nos moradores locais a co-

responsabilidade na preservação e manutenção da biodiversidade local.  

Estudos zoológicos desenvolvidos junto a comunidades humanas demonstram 

que a caça de animais com fim alimentar é a conexão ser humano/animal mais 

praticada, seguida do uso medicinal (Kruger 1999, Pedroso-Junior 2002, Pianca 2004, 

Ribeiro & Schiavetti 2009, Oliveira et al. 2010, Fernandes-Ferreira 2011). No entanto, o 
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número de espécies caçadas no presente estudo foi bem menor em relação aos estudos 

acima. As mudanças recentes nas condições de vida dos moradores, a maior 

proximidade com a área urbana, fiscalizações ambientais e o desinteresse por parte das 

gerações mais novas em aprender com os pais sobre a caça, parecem contribuir para a 

redução dessa atividade nos povoados da Serra do Ouro Branco.  

Mamíferos constituem o grupo animal preferencialmente caçado para fins 

alimentares, sendo tatu o (Dasypus sp. e Cabassous sp.) e paca (Cuniculus paca) os 

animais mais citados. Pedroso-Junior (2002), em estudo com comunidades inseridas no 

entorno do Parque Nacional do Superagui, relataram a mesma preferência. Cullen 

Junior (1997) e Cullen-Junior et al. (2000, 2001) demonstram que mamíferos de grande 

e médio porte são preferencialmente caçados para a alimentação humana em áreas de 

fragmentos de Floresta Atlântica na região do Pontal do Paranapanema. Esta preferência 

está relacionada ao gosto pela carne, facilidade de captura destes animais, e ainda 

devido ao baixo custo benefício desta atividade que garante ao caçador a possibilidade 

de obter uma quantidade maior de recurso (carne) por tempo gasto no encontro da presa 

(caça) (Alvard et al. 1997). 

Segundo os entrevistados a atividade cinegética nos povoados estudados foi 

mais intensa na década de 50, que ficou conhecida pelos moradores como “época do 

carvoeiro”. Neste período, muitas pessoas trabalhavam nos povoados no plantio de 

eucalipto para a produção de carvão vegetal e, devido ao baixo salário e às condições 

precárias de vida, muitos moradores caçavam animais silvestres para obtenção de 

proteína animal, por esporte ou para tratar doenças. 

 A carne mais apreciada pela população entrevistada na Serra do Ouro Branco foi 

a dos tatus do gênero Dasypus e Cabassous, devido ao sabor da carne. Além disso, eles 

ressaltam que esses animais são mais fáceis de serem capturados e são abundantes na 

região. A mesma justificativa para a captura de tatu é relatada por Pereira & Schiavetti 

(2010), em trabalho realizado com os índios da tribo Tupinambá de Olivença, no sul da 

Bahia.  

Alves et al. (2009) relatam que Euphractus sexcinctus e Dasypus novemcinctus 

foram duas das espécies cinegéticas mais caçadas no sertão da Paraíba e, assim como 

nessa pesquisa, capturadas através de diversas técnicas. A caça de D. novemcinctus vem 

sendo registrada em várias localidades no Brasil (Ayres & Ayres 1979, Emidio-Silva 

1998, Rocha-Mendes et al. 2005, Nobre 2007, Hanazaki et al. 2009, Pereira & 

Schiavetti 2010).  
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Outro animal bastante apreciado é a paca (Cuniculus paca). Em outras 

localidades do Brasil, essa espécie tem sofrido elevadas pressões de caça (Andrigueto-

Filho et al. 1998, Rocha-Mendes et al. 2005,  Nobre 2007, Hanazaki et al. 2009, Pereira 

& Schiavetti 2010) e se encontra em status de ameaça nos estados do Rio Grande do Sul 

(Marques et al. 2002), Paraná (Mikich & Bérnils 2004), São Paulo (São Paulo 1998) e 

Rio de Janeiro (Bergallo et al. 2000). Em países da América do Sul, como Peru 

(Redford & Robinson 1987) e Colômbia (Cuesta-Ríos et al. 2007) para esta espécies, 

além de valor comercial, o cinegético também é bastante expressivo.  

O teiú (Tuninambis merianae) é caçado para a alimentação, uso medicinal e 

ainda, por relações conflituosas uma vez que consomem galinhas e seus ovos (Alves & 

Rosa 2006, Alves et al. 2007). Nos povoados da Serra do Ouro Branco, este animal é 

considerado bravo e de difícil captura, mesmo quando caçados com o auxilio de cães. 

Segundo Martins (1996), é comum em lagartos que se sentem ameaçados baterem e 

vibrarem a cauda no chão agitando o corpo para se defender e assim, conseguir espantar 

ou intimidar o predador. No trabalho de Hanazaki et al. (2009) e Pedroso-Junior (2002) 

é relatado como sendo comum, a captura de teiús para fins medicinais e não 

alimentares. Segundo Fitzgerald (1994), espécies do gênero Tupinambis são caçadas 

para o consumo na Argentina, Paraguai e partes da Bolívia. 

Uma das principais motivações para o abate de répteis e outros animais está 

associada ao controle de espécies que ofereçam algum risco ao ser humano ou animais 

domésticos e por serem consideradas perigosas (Greene 1997, Andreu 2000, Alves et al. 

2010b). Assim como no presente trabalho, Fernandes-Ferreira (2011) em estudo na 

APA da Serra de Baturité, no Ceará, relatou que a maioria das serpentes, junto a outros 

répteis, são abatidas por representarem perigo, ou ainda, alvo de caça para fins 

alimentares e medicinais.  

Na Serra do Ouro Branco apenas o trinca ferro (Saltator sp.) foi apontado como 

ave utilizada para fim comercial, no entanto, é provável que outras espécies também 

sejam vendidas, mas não foram mencionadas, por medo da fiscalização. A captura de 

aves silvestres para criação ou comércio (Balderas et al. 2001), tem sido apontada como 

uma das causas da redução populacional de diversas espécies (Robinson & Redford 

1991). Este resultado evidencia a necessidade de estudos sobre e composição e ecologia 

da avifauna da Serra do Ouro Branco, a fim de compreender a dinâmica populacional 

deste grupo e assim inferir se há algum impacto potencial da atividade humana sobre as 

aves.   
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Os jacus (Penelope sp.) estão ocorrendo em maior abundância nos povoados 

estudados, em relação a tempos atrás. Os moradores da Serra do Ouro Branco atribuem 

o aumento no número de animais nas áreas urbanizadas à escassez de alimento 

disponível no seu ambiente natural. Este provavelmente foi reduzido após o 

desmatamento da vegetação nativa para a plantação de eucalipto, durante a “época do 

carvoeiro”.  

Devido ao desmatamento, queimadas e plantio de eucalipto em grandes 

extensões de áreas, a Serra do Ouro Branco se encontra, atualmente degradada, fato que 

leva à redução de recursos alimentares e abrigo disponível para várias espécies 

silvestres, as quais acabam adentrando as casas a procura de recursos, ocasionando sua 

captura e caça oportunistica. Em contrapartida ao observado neste trabalho, Fernandes-

Ferreira (2011) registrou em seu estudo que os jacus são preferencialmente caçados para 

o consumo, havendo caçadores especializados na captura deste animal. A caça de 

animais silvestres praticada pelos moradores da Serra do Ouro Branco, em discordância 

com estudos desenvolvidos no semi-árido paraibano por Alves et al. (2009), não tem 

como finalidade o comércio ou complementação alimentar.   

Segundo Ross (1978), uma importante parte do processo adaptativo da caça é a 

co-evolução das estratégias utilizadas com o tipo de animal capturado. O presente 

estudo indica uma variedade de estratégias para a captura da fauna local, sendo várias 

delas registradas para outras regiões do Brasil (Almeida et al. 2002, Alves et al. 2009, 

Fernandes-Ferreira 2011). Nestes estudos as técnicas de caça individuais são as mais 

utilizadas, sendo a caça de escuteiro praticada com o uso de armas de fogo, e comum a 

outras localidades do mundo (Almeida et al. 2002).  

Outra técnica utilizada na Serra do Ouro Branco é a caça com cães, que pode ser 

praticada individualmente ou em grupo, sendo registrada também para a região 

amazônica (Trinca 2004) e para o estado da Paraíba (Alves et al. 2009). No entanto, em 

uma perspectiva conservacionista, essa estratégia traz prejuízos à fauna, uma vez que o 

cão não é seletivo para a caça, podendo capturar fêmeas grávidas ou indivíduos jovens, 

levando as populações ao declínio. Koster (2008) registrou que as taxas de encontro e a 

rentabilidade dos tipos de presas podem variar significativamente em caçadas com e 

sem cachorro, assim é possível que a composição das espécies capturadas varie entre os 

caçadores com cães e os sem cães. 

O uso do jequi e do mundéu para a captura de tatus também foi observado no 

trabalho de Almeida et al. (2002), desenvolvido no estado do Acre. Contudo, segundo 
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os moradores da Serra do Ouro Branco, um mesmo animal pode ser capturado por meio 

de diversas armadilhas, o tatu, por exemplo, é capturado com quase todas as estratégias 

apresentadas no presente trabalho, fato que aumenta a pressão de caça sobre este 

animal. A escolha da estratégia a ser usada pode implicar no conhecimento por parte 

dos caçadores de aspectos da vegetação bem como ecologia e biologia da presa (Alves 

et al. 2009). Estudos prévios têm demonstrado que o conhecimento detalhado sobre os 

recursos explorados, características e hábitos animais constituem um fator fundamental 

para o sucesso da captura dos mesmos (Alves & Nishida 2003). 

Na Serra do Ouro Branco, a caça de animais é praticada, nos dias atuais, por 

moradores de cidades vizinhas, fato reportado com certa indignação pelos entrevistados. 

Contudo, estes esperam que, com a implantação das Unidades de Conservação na Serra 

do Ouro Branco, passe a existir uma maior fiscalização na região que possa intimidar os 

caçadores externos. Vale ressaltar que os potenciais caçadores da Serra do Ouro Branco 

não percebem a caça praticada por eles, como uma atividade que pode impor risco à 

fauna silvestre local. 

Os moradores percebem que existe alteração na composição da fauna local e a 

atribuem à perda de hábitat, intensificada na época do carvoeiro e, à caça (praticada por 

terceiros). Os mesmos motivos foram apontados pelos moradores da APA da Serra do 

Baturité, estado do Ceará, por Fernandes-Ferreira (2011). Segundo Redford (1992), a 

perda de hábitat e a caça têm sido consideradas as principais razões da diminuição de 

populações e extinção de espécies, assim, as concepções apontadas pelas populações 

locais corroboram com a afirmativa deste autor. 

Animais como a onça e o tamanduá não são mais caçados nos dias atuais, pois 

são raramente encontrados. Segundo Bergallo et al. (2000), a diminuição na taxa de 

encontro com indivíduos de uma determinada espécie constitui uma das evidências de 

declínio nas populações locais. Destruição de hábitat seguido pela caça e 

atropelamentos rodoviários, constituem também uma das principais causas do declínio 

das populações das espécies Tamandua tetradactyla e Myrmecophaga tridactyla 

(Leeuwenberg 1997, Peres 2000, Aguiar 2004). 

Apesar de sua ampla distribuição no continente americano, a onça parda (Puma 

concolor) tem a alteração de seus hábitats e a caça (Margarido & Braga 2004, Oliveira 

& Cassaro 2005) como forte ameaça a sua sobrevivência. Por outro lado, a onça pintada 

(Panthera onca) é perseguida pelo homem por representar ameaça às criações. Isso 
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ocorre, geralmente, em função da redução da disponibilidade de presas naturais, ao 

desmatamento ou caça predatória (Cheida 2006).  

As informações fornecidas pelos moradores da Serra do Ouro Branco acerca de 

alterações na composição faunística indicam a necessidade de mais estudos sobre as 

comunidades animais mencionadas. Nesse sentido, deve-se investir maior atenção nos 

animais que estão inseridos na lista de espécies ameaçadas do estado de Minas Gerais 

(COPAM 2010) a fim de, conhecer a real situação destas espécies na região do presente 

estudo. Apesar do conhecimento tradicional não ser aceito por muitos membros da 

comunidade científica (Huntington 2000), por não ser pautado na experimentação e no 

empirismo, este conhecimento é fruto do convívio, uso e observações constantes acerca 

do meio ambiente levando em consideração, as modificações ambientais e sociais de 

cada região podendo, fornecer informações que dificilmente seriam obtidas durante as 

coletas de campo.  

Assim como observado no presente estudo, no trabalho de Pereira & Schiavetti 

(2010) no estado da Bahia, houve predominância de espécies de mamíferos para o uso 

terapêutico, seguido pelos répteis e aves. Alves & Alves (2011) analisando a medicina 

popular na América Latina, também concluíram que os mamíferos são o grupo mais 

utilizado para fins terapêuticos.  

A fauna de Minas Gerais vem sendo caçada, desde o século XVIII, tanto para a 

alimentação, quanto para o tratamento de inúmeras enfermidades, conforme relata 

Souza (2008). No entanto, segundo este autor, esta atividade foi reportada como sendo 

restrita aos escravos caçadores, que foram os detentores dos conhecimentos acerca das 

florestas e dos animais. Dentre os povoados da Serra do Ouro Branco Itatiaia foi o local 

que contou com grande representatividade de escravos durante o ciclo do ouro em 

Minas Gerais. Isso, fez com que vários moradores deste local mantivessem sua 

descendência e tradições típicas dos escravos. Dessa forma, é possível que tais práticas 

tenham sido mantidas e transmitidas entre as gerações, refletindo nos potenciais usos da 

fauna verificado no presente trabalho.   

Assim como foi observado na Serra do Ouro Branco, a banha ou gordura animal 

é a parte mais utilizada como recurso medicinal assim como, em vários outros estudos 

no Brasil (Costa-Neto 2000, Moura & Marques 2008, Hanazaki et al. 2009). Embora os 

usos atribuídos à gordura animal sejam diversos como relatado por Costa-Neto (2000; 

2002), problemas respiratórios como asma, bronquite e secreção nos pulmões são os 

usos predominantes desse componente animal.  
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As espécies animais de uso medicinal registradas no presente trabalho, também 

são comumente utilizadas em outros estados brasileiros, como na Bahia (Costa-Neto 

2000, Moura & Marques 2008, Ribeiro & Schiavetti 2009, Pereira & Schiavetti 2010), 

Ceará (Fernandes-Ferreira 2011), Rio Grande do Norte (Torres et al. 2009, Oliveira et 

al. 2010) e mesmo fora do Brasil, México (Vásquéz et al. 2006). No entanto, a pouca 

atenção dada em algumas regiões brasileiras em relação à saúde pública, implica na 

necessidade de utilização de recursos animais e vegetais como fontes alternativas para a 

cura e tratamento de enfermidades (Alves & Rosa 2006, Alves 2009). Para a Serra do 

Ouro Branco, o uso de animais com fins medicinais é hoje bastante reduzido, devido à 

facilidade de acesso aos medicamentos alopáticos, atendimento médico e conseqüente 

perda dessa prática entre os moradores.  

No povoado de Itatiaia, há mais de 10 anos funciona um posto de saúde que 

fornece atendimento médico aos moradores locais e dos demais povoados, contribuindo 

para a redução da utilização de zooterápicos. Segundo informações obtidas junto à 

funcionárias do posto de saúde, a população de moradores da Serra do Ouro Branco é 

orientada e acompanhada por profissionais da saúde, que também lhes fornecem a 

medicação prescrita pelo médico.  

Apesar da grande maioria das queixas dos moradores em relação à criação das 

UC’s estarem relacionada com as leis ambientais e com a fiscalização voltada à 

proibição das atividades extrativistas, a maioria dos entrevistados demonstra concordar 

que a caça de animais feita por terceiros constitui uma atividade que precisa ser sanada. 

Segundo os moradores, a manutenção desta atividade pode levar ao declínio de 

populações animais e a presença das UC’s minimizaria este efeito. A informação acima 

demonstra que alguns moradores vêem a criação das UC’s na Serra do Ouro Branco 

como uma boa iniciativa.   

As leis ambientais e o controle extrativista decorrente da criação do Parque 

Estadual da Serra do Ouro Branco limitarão algumas das atividades praticadas pela 

população. Desprovidas de meios para a sobrevivência, estas populações poderão 

exercer impactos ainda maiores aos recursos florestais e, conseqüentemente, sobre a 

fauna. Além disso, ainda é vaga ou inexistente para vários moradores a idéia do que seja 

uma UC, incluindo sua finalidade, objetivos e ações, fato que distancia pessoas destes 

órgãos. Abaixo algumas frases que exemplificam a maneira que alguns moradores vêem 

as UC’s na Serra do Ouro Branco. 
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 “fiquei sabendo que eles vão soltar os bichos tudo aqui. Eu 
to com medo disso, porque eu tenho criança pequena”  

 
 “até leão vão soltar no parque” 

  

Frente a essa realidade, fica difícil o processo de tornar as pessoas aliadas aos 

objetivos da conservação e manutenção das Unidades de Conservação, fato esse 

essencial para o seu sucesso (Drumond et al. 2009). Os moradores dos povoados 

estudados sabem que suas atividades serão restringidas e limitadas, no entanto esperam 

que sejam propostas alternativas de geração de renda e maior representatividade deles 

nas tomadas de decisões. Durante o trabalho em campo foi relatado que alguns 

moradores abandonaram suas moradias, por não terem suas terras regularmente 

comprovadas, indo morar nas cidades próximas ou em suas periferias, freqüentemente 

frustrando-se com a nova realidade ou tornando-se desempregados.   

Segundo Drumond et al. (2009), o manejo participativo para a gestão de 

unidades de conservação tem sido uma possibilidade inovadora e eficaz, quando se 

pretende associar os moradores locais à proteção da biodiversidade. Estas iniciativas 

foram aplicadas e trabalhadas em áreas de conservação situadas em estados da região 

Norte e cidades da região central de Minas Gerais. Nesses locais foi possível, através de 

diferentes metodologias, levar os conhecimentos dos diferentes gestores, moradores e 

agricultores a ser valorizados e melhor aproveitado, o que favoreceu a criação e o 

fortalecimento de instituições locais.  

No povoado de Itatiaia, em função dos atrativos naturais, culturais e do 

crescimento do turismo, já existem atividade que podem ser alternativas para a geração 

de renda dos moradores locais. Contudo, para os demais povoados ainda será necessária 

a proposição de fontes alternativas de geração de renda, a fim de que estes moradores 

não precisem abandonar o local onde vivem ou praticar atividades clandestinas. 

Embora a maioria dos moradores não tenha estudado até as séries mais 

avançadas, as informações relativas à preservação ambiental e os conceitos produzidos e 

difundidos em nossa sociedade como conservação e meio ambiente, são familiares para 

estas pessoas, como pode ser evidenciado na frase abaixo: 

   
“Cachorro do mato, ouriço caixeiro, paca, viado 

não gaiero, tamaduá, tudo quanto é bicho eu já vi. Meu pai 
matava, naquele tempo eis matava os bicho, mas, hoje não 
pode matar nem um passarinho”. (A. 89 anos, Itatiaia) 
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“Se a gente não preservar o resto que tem, tudo vai 
acabar” (L, 71 anos, Itatiaia) 
 

Ao mesmo tempo em que os moradores não se sentem integrados ao processo de 

criação das UC’s, conhecem o valor dos animais e plantas da região, mas não 

compreendem sobre a necessidade das proibições, já que não se consideram alheios a 

importância da preservação do local. Dessa forma, é evidente a necessidade de inserção 

desses moradores no processo de implantação e manutenção do Parque Estadual da 

Serra do Ouro Branco e Monumento Natural Estadual do Itatiaia de forma a reforçar o 

papel deles como agentes aliados ao processo conservacionista e não como antagonistas, 

como a maioria das populações humanas vem sendo tratada em algumas áreas de 

proteção.  

“A gente sempre cuidou do que tem aqui, porque 
agora precisa proibir as coisas pra gente” (A. 58 anos, 
Itatiaia) 

 

Segundo Diegues (1996), em áreas protegidas, para podermos pensar em 

estratégias de conservação da biodiversidade dos ecossistemas, é preciso levar em 

consideração os aspectos biológicos e culturais de organização e sobrevivência das 

populações humanas. Nesse sentido, pensando em uma perspectiva conservacionista é 

que se reforça a importância dos estudos etnozoológicos que passam a atuar na 

mediação das necessidades e interesses das populações humanas, das áreas protegidas e 

de suas unidades gestoras (Marques 1995). 

    Aspectos da cultura local, como religião e crenças populares, também podem 

contribuir de maneira positiva para a conservação dos recursos naturais (Alves et al. 

2009, Vargas-Clavijo & Costa-Neto 2010). Considerando que a população de Itatiaia é 

predominantemente católica (Pires et al. in prep), a capela de Santo Antônio no alto da 

Serra do Ouro Branco, agrega a fé e valoração aos moradores e reforça o apego local e 

conseqüente estímulo pela sua preservação.  

As crenças como a lenda da “Mãe do Ouro” e a devoção religiosa dos moradores 

católicos são aspectos importantes a serem considerados na elaboração de estratégias de 

conservação, pois constituem o histórico local que manterão as pessoas vinculadas a 

proteção da Serra do Ouro Branco. Se os fatores culturais não forem considerados, as 

unidades de conservação poderão ser vistas, pelos moradores, apenas como algo 

proibidor, perdendo toda a dimensão positiva de conservação dos recursos naturais. 

Nesse caso, será difícil ou impossível evitar conflitos e discórdias entre os moradores e 
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esforços conservacionistas, prejudicando um dos principais objetivos das áreas 

protegidas que é a conservação e a manutenção do patrimônio biológico.   

   

 7. CONCLUSÃO 
 

Os moradores dos povoados da Serra do Ouro Branco extraem e utilizam 

recursos naturais para sua subsistência, sendo esta dependência mais evidente no 

povoado de Morro do Gabriel, uma vez que a extração mineral e vegetal são atividades 

que constituem fontes de renda para várias famílias. Nesse sentido, com a criação das 

Unidades de Conservação e conseqüente restrição de algumas atividades impactantes ao 

meio ambiente, será essencial propor fontes alternativas de renda como, por exemplo: 

hortas comunitárias, capacitação dos moradores locais para atuarem como guarda-

parques, instrutores, monitores de educação ambiental ou ainda guias turísticos. Estas 

alternativas poderão garantir a manutenção dos moradores neste local, além de 

aproximá-los do propósito das unidades de conservação.  

O relato dos moradores da Serra do Ouro Branco sobre a redução no encontro 

com espécies na região, ao longo dos anos, sugere que a captura excessiva ou perda de 

hábitat podem estar causando redução populacional, ou mesmo, extinção local. Nesse 

sentido, estas informações podem ser relevantes e embasar possibilidades para estudos 

futuros, em especial para as espécies animais que assumiram categorias preocupantes do 

ponto de vista conservacionistas. 

A alta correspondência obtida entre a classificação popular e a científica 

fortalece a importância e complementaridade entre o conhecimento tradicional e o 

conhecimento acadêmico. Dessa forma, durante trabalhos de levantamentos da 

mastofauna, o conhecimento da população local constituiu uma ferramenta 

complementar e de baixo custo sendo que, as informações fornecidas podem vir a 

auxiliar na descrição de novas espécies ou ainda, na captura de espécies, raras, devido 

ao difícil encontro ou visualização.  

Aspectos culturais, tais como mitos e crendices relatados pelos moradores da 

Serra do Ouro Branco, constituem informações relevantes do ponto de vista da 

conservação, uma vez que a percepção humana sobre os animais como sendo bom/ruim 

ou perigoso/mau, bem como a atitude de matar, espantar ou correr é, parcialmente 

determinada pelas crenças relativas a certos animais. Estas informações são validadas e 
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mantidas nesses povoados. Assim, por meio de atividades como feiras livres e palestras 

seria possível levar aos moradores informações relevantes sobre os grupos zoológicos 

estudados e, portanto, contribuir para que estes repensem a forma de lidar com a fauna 

local. 

Embora os moradores não dependam dos animais caçados para a alimentação, 

zooterapia ou comércio, o uso de animais para fins alimentares ainda é comum nos 

povoados. Além disso, as fiscalizações ambientais e o desinteresse dos jovens em 

aprender as estratégias de caça parecem reduzir a freqüência desta atividade.  

A falta de informação dos moradores da Serra do Ouro Branco sobre as 

Unidades de Conservação consiste em um fator agravante, do ponto de vista da 

conservação, visto que estes não se sentem parte desse processo e também não 

conseguem se sentir responsáveis e atores da preservação dos recursos naturais 

existentes na Serra. 

Os dados obtidos neste estudo poderão ser utilizados na elaboração do plano de 

manejo do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco e do Monumento Natural Estadual 

do Itatiaia, no sentido de fornecer informações sobre as relações das populações 

humanas do entorno das UC´s com a fauna local. Estes dados dificilmente seriam 

obtidos com a confiabilidade e minúcia apresentada no presente trabalho devido à 

rapidez e objetividade dos planos de manejo. A capacitação de moradores dos povoados 

da Serra para atuarem como guias de turismo e guarda-parques seriam alternativas 

interessantes, pois, além de contribuírem como fontes de renda aumentariam o 

envolvimento da população na manutenção das espécies e dos ecossistemas da Serra do 

Ouro Branco. 
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