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Resumo 

Parques e reservas ecológicas têm sido um dos elementos utilizados para a conservação da 

biodiversidade, tendo como finalidade proteger espaços com atributos ecológicos. Para tanto, o 

conhecimento popular da diversidade biológica deve ser incluída em estratégias de manejo e 

conservação dessas áreas. Diante disso, o objetivo deste estudo foi explorar os conhecimentos dos 

guardas-parque e dos moradores do entorno do Parque Estadual e Refúgio de Vida Silvestre da Serra 

dos Montes Altos, Bahia, acerca da mastofauna da região. Os dados foram obtidos a partir da 

aplicação de 21 questionários, sendo 11 realizados com guardas e 10 com membros da comunidade. 

Como resultado foram registradas 28 espécies de mamíferos, distribuídas em 13 famílias, sendo o 

veado catingueiro e o tatu os mais avistadas. Depoimentos sobre a caça indicam que esta prática 

realizada no passado é comum na região, onde as mais procuradas são: veado catingueiro, tatu, caititu 

e cotia. Também foi confirmado pelos entrevistados ataques de animais em suas propriedades, tendo 

sido alvos criações, plantações e os próprios moradores. Por outro lado, segundo relatos, mamíferos 

desempenham papéis importantes na natureza, como dispersores de sementes, contemplação, recursos 

alimentares, polinizadores e benefícios no controle biológico. As entrevistas ainda permitiram 

constatar que 100% das pessoas afirmaram que a conservação do parque é importante pelos benefícios 

que os animais podem proporcionar. Assim, com os resultados obtidos, percebe-se a relevância na 

obtenção de informações antigas e atuais da mastofauna na região, a fim de buscar alternativas que 

visem à conservação dos mamíferos e preservação da área. 
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Introdução 

A etnobiologia é uma ciência basicamente nova no ramo da etnociência, e seu termo é 

designado segundo Clément (1998), pela forma com que as variadas populações humanas 

compreendem e classificam os recursos naturais. Essa nova ciência pode ser ramificada em diversas 

outras, entre elas a etnozoologia, que tem como foco buscar as interações entre os seres humanos e os 

animais, por exemplo, na tentativa de classificar esses animais através do conhecimento zoológico, 

cada povo separa a fauna sob uma visão distinta baseado em suas culturas e percepções. 

Considerando que esses conhecimentos tradicionais transmitem informações sobre 

comportamentos, hábitos alimentares e reprodução de animais silvestres (SANTOS-FITA & COSTA-

NETO, 2007), é possível que através dessas interações seja possível obter informações mais 

detalhadas acerca dos animais, permitindo dar suporte para fomentar estratégias de manejo sobre a 

fauna, incluindo a fauna de mamíferos.  

De acordo com Plaglia et al. (2010), a ocorrência da classe Mammalia no Brasil é de 701 

espécies, distribuídos em 243 Gêneros, 50 Famílias e 12 Ordens. Um dos problemas que acomete esse 

grupo é a ação antrópica, com destaque para o desmatamento, a exploração de madeira e a caça 

(PIANCA, 2004).  

Esses problemas têm ocasionado grandes prejuízos aos recursos naturais e o surgimento de 

Parques e reservas têm sido um dos principais elementos para conservação da natureza. O objetivo 



geral dessas áreas é proteger espaços com atributos ecológicos importantes. Para tanto, é necessário  

que o conhecimento popular acerca da diversidade biológica seja incluído em estratégias de manejo e 

conservação dessas áreas.  

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi explorar o conhecimento tradicional dos guardas-

parque e dos moradores do entorno do Parque Estadual e Refúgio de Vida Silvestre da Serra dos 

Montes Altos acerca da mastofauna da região, a fim de valorizar o conhecimento popular e alicerçar 

futuras pesquisas científicas com finalidades de auxiliar na implementação de estratégias que visem à 

conservação do parque. 

 

Metodologia 

 O Parque Estadual da Serra dos Montes Altos e Refúgio da Vida Silvestre estão situados na 

região semiárida do Sudoeste da Bahia e são compostos por seis municípios, sendo eles: Candiba, 

Guanambi, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Sebastião Laranjeiras e Urandi. 

 De acordo com Silva (2012) a serra apresenta clima característico quente e seco com uma 

temperatura anual variando de 22°C. Essa região é formada por áreas de ecótono entre os biomas de 

Cerrado e Caatinga, e apresenta uma flora e fauna bem rica e diversificada. 

Os dados foram coletados através de um questionário-entrevista aplicado aos guardas-parque e 

moradores das comunidades no entorno da Serra. Para tanto foram realizadas quatro expedições ao 

campo em quatro meses e sete dias de coleta, com início em dezembro de 2014 e finalizando em 

março de 2015.  

O passo inicial da pesquisa foi a escolha do informante-chave para a aplicação da 

metodologia, os critérios dessa escolha foram baseados na apresentação de um contato direto com 

todos os guardas, conhecimento da área de estudo e da população do entorno do Parque. Após isso foi 

aplicada a metodologia “Snow Ball” ou bola de neve, onde o informante-chave apontou 10 guardas-

parque para responderem ao questionário semiestruturado. As entrevistas com os guardas-parque 

foram realizadas nos meses de dezembro (2014), janeiro e fevereiro (2015).  

Ao final das entrevistas, cada guarda indicou um morador da comunidade na qual julgasse 

possuir um importante conhecimento da mastofauna da área em estudo para que pudessem ser 

entrevistados. As entrevistas com os moradores indicados ocorreram em janeiro, fevereiro e março 

(2015), finalizando a coleta com um total de 21 entrevistas, incluíndo guardas e comunidade.  

 A análise dos dados foi verificada por meio de uma abordagem quali-quantitativa, e os dados 

obtidos foram tabulados em planilhas do excel e posteriormente foram gerados gráficos para facilitar a 

análise dos resultados. Também foi aplicado o Índice de Constância de Dajoz (1983) para verificar a 

popularidade das espécies mencionadas. Esse índice tem como finalidade mostrar a relação da 

quantidade de espécies em forma de porcentagem. A partir dos resultados obtidos os mamíferos 

puderam ser agrupados em constantes, presentes em mais de 50% das entrevistas, acessórias citadas 

entre 25% e 50% das entrevistas, e ocasionais, quando apareceram em menos de 50% dos relatos. 

 

Resultados e Discussão 

Perfil dos entrevistados 

 Todos os indivíduos entrevistados eram do sexo masculino, com idade variando entre 25 e 82 

anos, sendo a média de idade de 47 anos. Eles estavam distribuídos entre cinco municípios que 

formam o parque (Candiba, Guanambi, Palmas de Monte Alto, Pindaí e Sebastião Laranjeiras), e 

apresentava um tempo médio de residência de 38 anos, com o mínimo de três e o máximo de 82.

 Em relação ao grau de escolaridade, tanto os guardas quanto a comunidade estavam 

distribuídos em quatro modalidades de ensino, sendo seis pessoas da comunidade analfabetas e quatro 

possuindo apenas o ensino fundamental I completo. De acordo com Queda e Szmrecsányi (1979) apud 

Comin (2007), a baixa escolaridade tem sido um padrão predominante no Brasil, onde na maioria das 

vezes essa baixa escolaridade sempre foi a forma mais acessível da população rural. 

 

Inventário de mamíferos 



 Dos 21 entrevistados, todos costumam ver animais silvestres na área de estudo. Foram 

mencionados 129 animais, onde 123 indivíduos são pertencentes a classe Mammalia, contabilizando a 

ocorrência de 28 espécies diferentes distribuídas em 13 famílias e sete ordens. Em outro estudo 

semelhante (ROCHA-MENDES et al. 2005) o levantamento de mamíferos registrou 39 espécies, 

pertencentes a 19 famílias e oito ordens. Embora seja um número maior de espécies do que o 

encontrado na Serra, o estudo foi realizado em uma área de Floresta Atlântica, considerada de maior 

biodiversidade. 

 Ao ser realizada a análise de constância as espécies foram divididas de acordo com sua 

ocorrência. As espécies que ocorreram de forma constante foram: tatus (bola, galinha e peba), 

tamanduá mirim, macacos (bugio, sagui e macaco prego), raposa e veado catingueiro. Reis et al. 

(2006) enfatiza em seu livro que espécies como veado catingueiro, macacos (bugio, sagui e macaco 

prego), tamanduá mirim e tatus (bola, galinha e peba) apesentam uma ampla distribuição geográfica, 

podendo ser encontradas de maneira constante nos biomas tanto da Caatinga quanto do Cerrado. 

   

  

O uso de mamíferos na caça e outras atividades 

 

 Entre os 21 entrevistados, 10  revelaram fazer uso da prática da caça de mamíferos. Dentre os 

relatos, as espécies mais procuradas pelos caçadores na região são o veado catingueiro, mencionado 

por 95,23% dos entrevistados, o tatu citado por 80,95%, o caititu indicado por 71,42% e a cotia dita 

por 42,85% das pessoas. Segundo Moura (2003), em um estudo na Fazenda de Monte Cristo - BA, 

animais como veado, tatu e paca são as maiores preferências por caçadores. Já em entrevistas 

realizadas por Barbosa (2014) em Lapão - BA, os animais mais procurados para caça são: tatu-bola 

sendo mencionado por 43% dos entrevistados, preá com 23% das preferências, caititu com 19%, tatu-

peba com 17% e veado com 13%. 

 Vários são os fatores que tornam estes mamíferos mais procurados para a caça. Para os 

guardas-parque 9,52% acreditam que estes animais são caças fáceis de serem encontradas, 47,61% 

admitem que eles possuem carnes boas para o consumo, 4,76% dizem que há um grande número 

desses bichos e 4,76% também reconhecem que procuram esses animais pela prática do vício. 

 Já os depoimentos da comunidade indicam que 4,76% dos entrevistados concordam que estes 

animais são fáceis de capturar, 33,33% mencionaram que a carne desses mamíferos é boa, 4,76% 

disseram que tem muito desses animais, 4,76% também declaram que o lazer os leva a procurar esses 

bichos e, além disso, 4,76% ainda relataram que esses animais andam em bandos e com isso tornam-se 

mais fáceis de apanhar.   Diante das afirmações percebe-se que a qualidade da carne desses mamíferos 

as torna fator determinante na procura por esses animais.  

 De acordo com os relatos, 66,66% dos entrevistados admitiram ter realizado o consumo de 

animais silvestres com finalidades alimentícias. Em um estudo etnozoológico realizado por Rocha-

Mendes et al. (2005), no município de Fênix - Paraná, esta atividade é comum na cidade, uma vez que 

26% das pessoas  revelaram fazer uso da caça, sendo que 84% admitiram fazer uso de animais 

silvestres em suas refeições.  

 Além dos mamíferos terem sido utilizados na alimentação, os entrevistados ainda declararam 

já terem exercido a prática da caça com outras finalidades, sendo 14,28% dos guardas e 23,80% da 

comunidade afirmaram terem utilizados de maneira esportiva.  

 

Valor negativo dos mamíferos: espécies que causam problema 

 Quando indagados sobre o ataque de animais silvestres em suas propriedades apenas 14,29% 

dos entrevistados revelaram já ter sofrido algum tipo de dano. Segundo relatos dos entrevistados 

9,52% dos ataques foram realizados em criações. Além disso 9,52% também citaram as plantações, 

4,72% ainda revelaram ter sofrido ataques próprios por parte dos animais silvestres. Rocha-Mendes  et 

al. (2005), em seu estudo também constatou que ataques de carnívoros silvestres a criações domésticas 

é comum, onde 79% das pessoas revelaram sofrer ataques desses animais, sendo galinhas (100%), 

ovos (27%), gatos domésticos, patos, perus e porcos (ambos com 7% das citações), os animais 

domésticos mais atacados. 



 Tanto os guardas quanto as pessoas da comunidade mencionaram animais que costumam 

atacar suas propriedades ou de outras pessoas, como veado citado em 57,14%, tatu dito por 28,57%, 

onça mencionada por 47,61% das pessoas, raposa e caititu ambos indicados por 19,04% dos 

entrevistados. Associado a essa informação, as espécies mais relacionadas aos ataques, aparecem 

também entre as espécies citadas como mais caçadas. Isso demonstra que a caça a essas espécies pode 

estar relacionada aos ataques sofridos pelos moradores, embora essa razão não tenha sido citada 

anteriormente.  

 Diversos indícios levam os entrevistados a identificarem ataques em suas propriedades como 

rastro (42,85%), pegadas (57,14%), pelo (9,52%), avistamento (33,33%) e fezes (14,28%). Além das 

maneiras descritas acima 9,52% disseram que eles também veem mordidas nas plantações, 4,76% 

percebem a presença de penas de animais nas lavouras e 4,76% também sentem falta de suas criações.   

Com relação ao mês de maior ocorrência de ataques na região, a maioria dos entrevistados 

mencionou o mês de dezembro dito por 47,61% como o período de maior incidência.  
 

Valor positivo dos mamíferos: importância para a natureza 

 Dos 21 entrevistados todos concordam que os mamíferos desempenham papeis de reconhecida 

relevância para a natureza, como, por exemplo, 57,14% revelaram que esses animais são excelentes 

dispersores de sementes, 47,61% afirmaram que estes mamíferos são atrativos para contemplação, 

33,33% mencionaram que os bichos são fornecedores de recursos alimentares, 14,28% acreditam que 

eles são grandes polinizadores e 33,33% declararam que eles desempenham benefícios no controle 

biológico. De acordo com Meiga et al. (2008, p. 15) “os mamíferos são grandes reguladores do 

ecossistema, uma vez que muitas espécies são ótimos agentes dispersores, mantendo assim um 

equilíbrio da flora, e também existem grandes carnívoros considerados topo de cadeia, que atuam no 

equilíbrio do ecossistema.” 

 Quando interrogados sobre a importância da utilização de animais silvestres na fabricação de 

remédios, 76,20% disseram não acreditar que os mamíferos possam ser uteis para a fabricação de 

remédios. Apenas 23,80% acreditam que os animais podem ser utilizados para tais fins, dentre estes 

14,28% mencionaram já terem feito o uso de partes dos animais como casco de tatu e banha da 

capivara para doenças respiratórias, além disso, o casco do tatu também foi utilizado em doenças 

ósseas. Depoimentos em um estudo feito por Alves et al. (2012), mostra que 4,93% de mamíferos 

disponibilizam alguma parte de seu corpo para fins medicinais, sendo a banha dos vertebrados, a parte 

mais utilizada na obtenção desses remédios.  

 

Conservação dos mamíferos 

  

Das entrevistas realizadas 85,71% dos questionados acreditam que antigamente os mamíferos 

eram mais visualizados, e segundo eles os motivos que levaram a essa diminuição de espécies na Serra 

está nas queimadas (61,90%), caça (52,38%), seca (42,85%), desmatamento (61,90%), tráfico 

(33,33%) e veneno dado aos animais (4,76%). Se a diminuição de espécies continuar a acontecer, 

varias espécies poderão ser extintas, ocasionando prejuízos em todo o ecossistema, uma vez que 

afetará toda cadeia alimentar.  

 Todos os entrevistados reconheceram que a conservação do parque é importante, devido aos 

benefícios que ela proporciona ao homem do campo. De acordo com os depoimentos o trabalho de 

conservação deve ser desenvolvido através do homem (61,90%), órgãos governamentais (42,85%), 

escolas (28,57%), estudantes (23,80%) e toda sociedade (4,76%). Por fim os questionados ainda 

citaram varias alternativas que podem ser feitas a fim de preservar os animais silvestres presentes no 

Parque Estadual e Refúgio da Vida Silvestre, como projetos, fiscalizações, educação e a presença de 

mais guardas- parques na vigilância. 

  

Conclusões  

Os estudos etnozoológicos realizados na Serra de Monte Alto foram importantes na aquisição 

de informações antigas e atuais a respeito da mastofauna da região, permitindo obter um maior 

conhecimento da biodiversidade local. Além disso, com os depoimentos é possível perceber que a 



prática da caça e os impactos antrópicos foram e ainda são um dos fatores determinantes na 

diminuição de animais silvestres da serra, incluído o tatu bola, mamífero com grande ameaça de 

extinção. 
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