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Maravilhado com as belezas do Brigadeiro, estruturou, com 

seus próprios recursos e apoio da Prefeitura de Carangola, uma base 

de pesquisas no alto da serra, em terras gentilmente cedidas pelo 

saudoso Dr. Hegel Siqueira na "Fazenda Neblina". Esta base possi-

bilitou que inúmeros alunos e pesquisadores tivessem 

acesso à região para realizar em pes-

quisas das mais diferentes áreas das 

ciências biológicas. Muitos dos 

resultados apresentados neste 

livro foram viabilizados por  

esta  determinante  estrutura.

Pela sua dedicação à 

Serra do Brigadeiro, pio-

neirismo na valorização 

de suas belezas naturais e 

biodiversidade, além de 

grande entusiasta e com-

panheirismo em inúmeras 

excursões ao Brigadeiro, 

fazemos aqui uma justa ho-

menagem ao Prof. Cosenza.

Homenagem

O Prof. Braz Consenza, nascido em 1962 em Carangola 

(MG), é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Fede-

ral de Juiz de Fora (UFJF), e realizou seu Mestrado e Doutorado na 

Universidade Federal de Viçosa (UFV). Atualmente é Professor e 

Diretor da Unidade Acadêmica de Carangola da Universidade do 

Estado de Minas Gerais, além de Curador do Herbário HUEMG 

e Diretor Científico do CEBio - Centro de Estudos da Biodiversi-

dade. Tem grande atuação na defesa do meio ambiente na Zona da 

Mata Mineira, sendo um dos pioneiros na conscientização e valori-

zação da Serra do Brigadeiro, antes mesmo de, parte dela, tornar-se 

uma unidade de conservação estadual.

Em uma de suas inúmeras excursões ao local, ainda nos anos 

de 1980, teve a oportunidade de resgatar um filhote de muriqui 

(Brachyteles hypoxanthus), considerado uma das espécies de primatas 

mais ameaçadas em todo o mundo. Este achado foi o primeiro re-

gistro documentado deste macaco 

na região após décadas, e despertou 

o interesse da comunidade científi-

ca para esta serra, enaltecendo ain-

da mais o potencial de preservação 

deste conjunto serrano integrante 

da Cadeia da Mantiqueira.
Base de pesquisa construída por Braz Con-
senza na Serra do Brigadeiro
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“Nós abusamos da terra porque a tra-
tamos como uma mercadoria que nos per-
tence. Quando nós virmos a terra como uma 
comunidade à qual pertencemos, poderemos 
começar a tratá-la com amor e respeito”. 

Aldo Leopold

Beija-fl or-de-fronte-violeta 
(Thalurania glaucops)
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dedicação. Portanto, o livro é uma dupla razão para o termos 

em nossos momentos de ensino e extensão, dada sua impor-

tância e relevância. Com o apoio da FAPEMIG, seu acesso 

gratuito o torna ainda mais útil e crítico para ser distribuído 

em escolas, cidades e distritos no entorno do parque. Assim, 

todas as pessoas e cidadãos que vivem naquela região e nas 

cidades vizinhas poderão entender toda a importância que o 

parque tem para o estado, para o Brasil e, por que não, para 

toda a humanidade!

Apresentação

O livro “Fauna da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais”, 

escrito pelos amigos e professores Renato N. Feio, Gisele Lessa 

e Rômulo Ribon, e pelo ex-aluno e hoje parceiro do Museu de 

Zoologia João Moojen da UFV, Clodoaldo L. de Assis, permi-

te-me realizar uma apresentação facilitada e prazerosa por duas 

razões simples. A primeira delas é que o Parque Estadual da 

Serra do Brigadeiro (PESB), unidade de conservação impor-

tante na Zona da Mata Mineira, sempre mereceu um livro tão 

didático e preciso no tocante à sua fauna. A fauna presente 

na Serra do Brigadeiro é muito significativa, com presença de 

espécies ameaçadas de extinção, raras e endêmicas da Mata 

Atlântica. É um dos mais importantes remanescentes florestais 

da Zona da Mata, com cerca de 30 mil hectares e um dos maio-

res contínuos de floresta nativa no estado de Minas Gerais. 

A segunda razão é que os autores, de forma justa e correta, fa-

zem uma linda homenagem ao prof. Braz Cosenza, da UEMG, 

Unidade Carangola. Braz, além de um grande amigo hoje, é 

um dos meus maiores mentores! Quando eu ainda estava no 

início da graduação, tive a oportunidade de conhecê-lo duran-

te uma palestra que ele proferia e falava exatamente sobre a 

importância da criação de um parque estadual em Araponga 

(MG). Alguns anos depois, seu esforço permitiu o avanço dos 

estudos que culminaram na criação do Parque Estadual pelo 

IEF-MG, no ano de 1996. Vê-lo com aquela garra sempre me 

motivou a ser um profissional com esta mesma característica e 

2 3

Dr. Fabiano Rodrigues de Melo 
 Universidade Federal de Viçosa

Sapo-pingo-de-ouro 
(Brachycephalus darkside)
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The fauna of the Brigadeiro mountain range

Located in southeastern Brazil and covering an area of 

about 30,000 hectares, the Brigadeiro mountain range has one 

of the most important remnants of Atlantic Forest in the state 

of Minas Gerais. It also holds high species richness, with more 

than 300 avian species, about 100 amphibians and reptiles, 

and nearly 60 mammal taxa, where many of those are rare or 

threatened of extinction. Besides its biodiversity, the Briga-

deiro mountain range has such a scenic beauty that 

hardly goes unnoticed. In this book, we 

show a little bit of such beauty and 

biodiversity, and hope to make 

people aware of the impor-

tance of preserving this 

natural refuge for 

wildlife.

A Fauna da Serra do Brigadeiro

Localizada na região sudeste do Brasil e com cerca de 

30.000 hectares, a Serra do Brigadeiro possui um dos mais 

importantes remanescentes de Mata Atlântica do estado de 

Minas Gerais. Detêm ainda uma grande riqueza de fauna com 

mais de 300 espécies de aves, cerca de 100 espécies de anfíbios 

e répteis e aproximadamente 60 espécies de mamíferos, sendo 

que muitos destes animais são raros e ameaçados de extinção. 

Além dessa diversidade a Serra do Brigadeiro possui uma be-

leza cênica que dificilmente passa despercebida. Neste livro, 

mostramos um pouco dessa beleza e diversidade, e esperamos 

conscientizar as pessoas da importância de se preservar esse 

refúgio natural da vida selvagem.

54

Formigueiro-assobiador
(Myrmoderus loricatus)



6 7

 No entanto, nomes indígenas não agradavam as 
pessoas que se instalavam na região, e devido a pas-
sagem do Brigadeiro Barcelar pelo local por volta de 
1800, a "Serra dos Arrepiados" passou a se chamar "Ser-
ra do Brigadeiro". Porém, alguns dizem que este nome 
deve-se ao “mar de estrelas” que pode ser visto no céu 
em noites de inverno, fazendo alusão ás medalhas que 
brilham nos uniformes dos militares. 

A Serra do Brigadeiro

 Em consequência da invasão portuguesa no lito-
ral sudeste do Brasil, os índios Puris foram forçados a 
migrarem para o interior do continente, chegando a uma 
região montanhosa e fria, onde hoje é parte da Zona da 
Mata mineira. A presença constante desses índios deu 
o nome de "Serra dos Arrepiados" para aquela região, 
tanto devido aos cabelos arrepiados característicos dos 
Puris, quanto aos seus arrepios por causa do frio.

76



8 9

altitude, com destaque para seu ponto culminante, o Pico do 

Soares, com 1895 m. Encostas íngremes e escarpas, algumas 

apresentando fortes declividades e mesmo paredes verticais, 

podem ser vistas logo abaixo das altitudes extremas. 

A região denomina-

da Serra do Brigadeiro 

representa um conjunto 

de serras menores com 

nomes locais como Ser-

ra das Aranhas, Serra 

das Cabeças e Serra da 

Pirraça, e montanhas 

como o Pico do Boné e 

Pico do Soares, situadas 

na Zona da Mata de Mi-

nas Gerais. Esse conjun-

to é parte integrante da 

monumental Cadeia da 

Mantiqueira da região 

sudeste do Brasil. A Ser-

ra do Brigadeiro, tem 

cerca de 50 km de ex-

tensão, alinhada no sen-

tido nordeste-sudoeste, 

ocupando as partes mais 

altas dos municípios de 

Ervália, Fervedouro, Sericita, Araponga, Miradouro, Pedra 

Bonita, Muriaé e Divino.

Possui relevo bastante movimentado, com cristas, pon-

tões e afloramentos rochosos que ultrapassam 1.800 metros de 

Vista aérea da Serra do Brigadeiro
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Nos vales encaixados, mesmo em maiores altitudes, podem 

ocorrer ilhas de vegetação de grande porte, formando florestas 

altimontanas e matas nebulares, onde observam-se diversas re-

presentantes epífitas como bromélias e orquídeas. No entan-

to, as áreas de floresta são, em sua grande maioria, oriundas 

da sucessão secundária, devido ao desmatamento ocorrido no 

passado; as florestas primárias, ou seja aquelas que não foram 

totalmente derrubadas, hoje ocupam apenas as áreas mais ina-

cessíveis da Serra do Brigadeiro. Ainda assim, nestas florestas, 

destaca-se a presença do maior macaco do Continente America-

no, o monocarvoeiro ou muriqui (Brachyteles hypoxanthus), consi-

derado um dos primatas mais ameaçados do mundo.

Ao longe, a Serra do Brigadeiro forma um bloco montanho-

so bem destacado em relação às regiões vizinhas, onde  observam-

-se relevos menos montanhosos, mais arredondados, típicos da 

formação classicamente conhecida como “mares de morros”. O 

clima segue o mesmo padrão de outras áreas de altitude do sudes-

te brasileiro, com temperatura média de 18º C e mínimas inferio-

res a 0º C nas áreas mais elevadas, com período seco de maio a 

setembro e chuvas concentradas entre outubro e março.

A Serra do Brigadeiro apresenta variadas tipologias vegetais 

ainda relativamente bem preservadas, como campos montanos 

e de altitude nas partes mais elevadas e campos brejosos associa-

dos a vegetação mais baixa e aberta, frequentemente campestre. 

Relevo montanhoso da Serra do Brigadeiro próximo ao distrito de Bom Jesus do Madeira

Cachoeiras em meio às matas do Brigadeiro
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Devido a sua relevante importância ambiental regional, 

com significativo grau de preservação de seus ambientes flo-

restais e nascentes, e da diversidade da fauna e flora, foi criada 

em 1996, em parte desta serra, o Parque Estadual de Serra do 

Brigadeiro (PESB), uma unidade de conservação com aproxi-

madamente 15.000 hectares, sob a responsabilidade do Insti-

tuto Estadual de Florestas de Minas Gerais.

Os vários aspectos do Maciço do Brigadeiro, em especial 

a vegetação conservada e extensa e o relevo montanhoso, com-

posto por sucessivas cristas e vales encaixados, proporciona-

ram o surgimento de várias nascentes de importantes bacias 

do sudeste do Brasil. Em sua face oeste, encontram-se as prin-

cipais nascentes do rio Casca, um dos principais afluentes da 

margem direita do rio Doce e um dos grandes contribuintes 

para despoluição desta bacia após o acidente ocorrido com as 

mineradores de Mariana em 2015. Na sua face leste, ou atlânti-

ca, encontram-se as nascentes dos rios Glória e Muriaé, ambos 

pertencentes a bacia do rio Paraíba do Sul. Esta extensa rede 

de drenagem, com rios e corredeiras que formam inúmeras 

cachoeiras e poços com águas cristalinas, associada ao relevo 

movimentado, proporcionam uma grande variedade de pon-

tos turísticos regionais de rara beleza cênica.

Sede do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro

Cachoeira na Serra do Brigadeiro
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A Serra do Brigadeiro representa um dos últimos grandes 

remanescentes contínuos de Mata Atlântica em Minas Gerais 

pois fragmentos com mais de 10.000 hectares de vegetação na-

tiva, no estado, podem ser "contados nos dedos" de uma única 

mão:  1 - Complexo Papagaio/Itatiaia no sul de Minas Gerais 

(com aproximadamente 70.000 ha.); 2 - Parque Estadual da Ser-

ra do Brigadeiro (15.000 ha); 3 - Parque Nacional do Caparaó 

na divisa com o estado do Espírito Santo (34.000 ha.); 4 - Par-

que Estadual do Rio Doce (36.000 ha.); 5 -  complexo Alto 

Cariri (28.000 ha) entre Minas Gerais e Bahia.

Área de abrangência da 
Serra do Brigadeiro. 

Limite de município

Contorno da serra

Sede de município

Distritos e povoados

1

2

3

4

5
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A presença de animais domésticos na Serra do 
Brigadeiro é uma ameaça constante 

para a sua fauna silvestre.  

17

Fauna silvestre
X 

Animais domésticos

16
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A presença de animais domésticos nos ambientes naturais 

causam impactos graves sobre a fauna silvestre, seja através do 

gado que pisoteia a vegetação nativa e as nascentes, seja através 

da perseguição, predação e extermínio de vários animais silves-

tres da mata por parte de cães e gatos. Em estudos realizados na 

Serra do Brigadeiro, onde foram instaladas armadilhas-fotográ-

ficas no interior das matas, a presença dos cães domésticos foi 

constante. Isto mostra que estes animais invadiram os habitats 

das espécies nativas, ameaçando a sobrevivência destas, devendo 

ser energicamente combatidos nessas áreas protegidas, em prol 

da sobrevivência das espécies silvestres, algumas delas raras e ex-

tremamente ameaçadas de extinção conforme veremos a seguir.

Entende-se como "Fauna Silvestre" (também chamada 

de "fauna nativa" ou "animais silvestres") aqueles animais que 

ocorrem naturalmente nos ambientes os quais evoluíram, se-

jam estes ambientes preservados ou não, e que sobrevivem 

sem a necessidade da intervenção humana. Englobam desde 

pequenos invertebrados terrestres e aquáticos, até grandes ver-

tebrados como o urubu-rei, o porco-do-mato e a onça-parda.

Já os chamados "animais domésticos", sofreram modifica-

ções e adaptações ao longo do tempo, que os excluíram da ca-

deia alimentar natural. Geralmente vivem (e sobrevivem)  sob 

os cuidados humanos, sendo os mais comuns aqueles como os 

cães, gatos, galinhas, cavalos, cabras e o gado.

Gato-doméstico predando um morcego-beija-flor (Glossophaga soricina)

Cão-doméstico atacando um gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita)
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A fantástica fauna de peixes, anfíbios e répteis 
da Serra do Brigadeiro ainda guarda muitos 

segredos, pois constantemente são 
feitas novas descobertas.

Peixes, anfíbios e répteis 
do Brigadeiro

2120

Falsa-coral-anelada
(Erythrolamprus aesculapii)
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A fauna de peixes da Serra do Brigadeiro apresenta es-

pécies de pequenas dimensões, pois os riachos e corredeiras 

são típicos de montanhas, dificultando sua colonização por 

peixes de maior porte. É um grupo ainda pouco estudado nes-

sa região, onde são raros até os estudos de levantamento. No 

entanto, podemos observar espécies como cascudos, lambaris, 

barrigudinhos e cambevas. 

Dentre estes, podemos destacar a cambeva-do-Brigadeiro 

(Trichomycterus argos). Esta espécie foi descrita a partir de exem-

plares encontrados na própria serra, onde vive nos riachos en-

cachoeirados. Uma de suas características mais interessantes, 

é sua  capacidade para escalar as paredes rochosas de quedas 

d’água, o que permite a esta cambeva ocupar mesmo os riachos 

das altitudes mais elevadas do Brigadeiro.
Cambeva-do-Brigadeiro (Thricomycterus argos)
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Em relação aos anfíbios, conhecidos vulgarmente como sa-

pos, rãs e pererecas, a Serra do Brigadeiro possui uma das maiores 

diversidades dentre as unidades de conservação de Minas Gerais. 

São conhecidas nestas montanhas mais de 60 espécies diferen-

tes, com destaque para o sapinho-pingo-de-ouro (Brachycephalus 

darkside), descrita em homenagem ao clássico álbum da banda 

Pink Floyd e o sapo-intanha (Ceratophtys aurita), uma espécie 

carnívora voraz e extremamente rara no Brigadeiro.

Existem também outras espécies interessantes, como as 

pererecas-marsupiais dos gêneros Fritziana e Gastrotheca, que 

recebem este nome por carregar seus ovos incubados em uma 

bolsa dorsal, a perereca-das-bromélias (Ololygon cosenzai) que 

vive exclusivamente nas bromélias dos afloramentos rochosos, 

a perereca-de-vidro (gênero Vitreorana) que ocorre nos riachos 

encachoeirados da serra e tem sua região ventral transparente, 

e a perereca-verde (Phyllomedusa burmeisteri) que deposita seus 

ovos em folhas de árvores e apresenta padrão de colorido com 

todas as cores presentes na bandeira do Brasil. 

A maioria das espécies de anfíbios nasce do ovo como um 

girino, vivendo na água e se alimentando de raspas de vegeta-

ção; após esta etapa, faz uma metamorfose radical e passa para 

o formato de adulto, geralmente vivendo no solo e nas árvores, 

se alimentando de insetos e outros pequenos invertebrados. 

No entanto, temos no Brigadeiro espécies que ocorrem sobre 
Sapinho-pingo-de-ouro (Brachycephalus darkside)

Jovem de perereca-marsupial (Gastrotheca cf. albolineata)
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as folhas do chão da floresta e não fazem esta metamorfose, 

quando de seus ovos já nascem filhotes com o formato dos 

seus pais (Ischnocnema e Haddadus por exemplo).

Podemos destacar também a rã-berro-de-boi (Physalaemus 

maximus), espécie conhecida pela ciência, assim como a cam-

beva citada acima, através de exemplares também encontrados 

no Brigadeiro. Seu nome popular, é uma referencia ao canto 

que os machos emitem para atrair as fêmeas, o qual lembra um 

boi berrando. Esse anfíbio vive somente em lugares com pre-

sença de mata, e além da Serra do Brigadeiro, só é encontrado 

em mais outros três locais, sendo por isso considerado uma 

espécies ameaçada de extinção no Brasil.

Rã-berro-de-boi (Physalaemus maximus)

Perereca-das-bromélias
(Ololygon cosenzai)
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Além destas, observa-se também a jararaca (Bothrops jara-

raca), comum na região e que realmente causa acidentes ofí-

dicos graves em humanos. Já a inofensiva boipeva (Xenodon 

merremi), uma serpente com comportamento agressivo, é fre-

quentemente confundida com serpentes peçonhentas, pois 

alguns indivíduos possuem coloração semelhante à da jarara-

ca, e seu comportamento de achatar-se no chão e abrir a boca 

quando ameaçada, reforça essa falsa impressão. No entanto, 

esse comportamento nada mais é do que uma forma de intimi-

dar seus predadores parecendo-se maior e mais agressiva. Para 

humanos, sua mordida não causa complicações pois não apre-

senta qualquer estrutura que possa causar envenenamento. 

Sobre as cerca de 40 espécies de répteis conhecidas para 

a Serra do Brigadeiro, podemos caracterizar algumas singu-

lares como a cobra-coral-verdadeira (Micrurus frontalis) e a co-

bra-coral-falsa (Erythrolamprus aesculapii) que são confundidas 

pelos moradores quanto a qual delas é realmente a que pode 

causar envenenamento em humanos. Geralmente a coloração 

das duas se confundem bastante, mas a coral verdadeira tem a 

cauda muito curta e os olhos bem pequenos, enquanto a falsa 

apresenta olhos grandes e uma cauda longa e afilada. Uma 

curiosidade sobre às corais-verdadeiras, é que elas vivem em tú-

neis embaixo da terra, e se alimentam de outras serpentes me-

nores, e também de cobras-cegas (Amphisbaena e Leposternon).

Cobra-coral-verdadeira (Micrurus frontalis)

Boipeva (Xenodon merremi)
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A curiosa jiboia-anã (Tropidophis paucisquamis) é uma ser-

pente de difícil encontro na natureza, pois além de pequena 

(pouco mais de 30 cm), vive no alto das árvores e possui uma 

coloração que se confunde com os galhos. É uma espécie viví-

para (dá a luz a filhotes já formados) e possui atividade noturna, 

onde sai para caçar pequenos anfíbios e lagartos. Uma caracte-

rística peculiar já registrada para essa serpente, é um mecanis-

mo de defesa chamado "auto-hemorragia", onde ao ser captura-

da por um predador, ou manuseada, libera sangue pelas bordas 

da boca, narinas e órbitas. A jiboia-anã ocorre nas regiões mon-

tanhosas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo, e recentemente foi encontrada na Serra do Brigadeiro, 

sendo até o momento o único registro para Minas Gerais.

Algumas espécies de serpentes, como aquelas do gênero 

Echinanthera, conhecidas popularmente como cobras-cipó, po-

dem ser consideradas raras e pouco conhecidas em outras regi-

ões da Zona da Mata mineira. Na Serra do Brigadeiro, foram 

registradas duas espécies desse gênero, a cobra-do-folhiço (Echi-

nanthera melanostigma) e a cobra-cipó-ondulada (Echinanthera 

undulata). Ambas não possuem presas inoculadoras de veneno, 

portanto não oferecem riscos de envenenamento. Vivem no 

interior das matas ocupando o folhiço em locais mais sombrea-

dos, onde se alimentam de anfíbios e pequenos lagartos. Uma 

curiosa estratégia de caça dessas espécies, é que elas remexem 

as folhas com sua cauda para encontrarem suas presas. 

Cobra-do-folhiço (Echinanthera melanostigma)

Jiboia-anã (Tropdophis paucisquamis)
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Ainda se referindo aos répteis destacam-se também o la-

garto-camaleão (Enyalius), que  ocorre no interior das matas e 

fica imóvel para passar despercebido dos predadores, e o ca-

lango das pedras (Tropidurus), que é frequentemente observado 

aquecendo-se sobre afloramentos rochosos. Também nessa área 

ocorre o cágado-de-pescoço-longo (Hydromedusa maximilliani), 

umas das poucas espécies de cágados que consegue alcançar cór-

regos e riachos de altitude nas montanhas no sudeste do Brasil. 

Apesar de ser relativamente comum, esse cágado encontra-se 

presente em listas de espécies ameaçadas de extinção devido à 

sua dependência por riachos no interior de matas, ambientes já 

raros em nossa região, porém comuns na Serra do Brigadeiro.

33

Cágado-de-pescoço-longo (Hydromedusa maximiliani)

Lagarto-camaleão
(Enyalius boulengeri)
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Abrigo de aproximadamente 300 espécies de aves, 
as matas da Serra do Brigadeiro são essenciais 

para manter essa rica diversidade.

As aves da Serra
 do Brigadeiro

3534

Saíra-douradinha
(Tangara cyanoventris)
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devem ter seguido o mesmo padrão, habitando originalmente 

as margens de rios mais largos, com capinzais expostos ao sol, 

como os rios Novo, Piranga, Pomba e Gualaxo.

O maior destaque quanto ao número de espécies cabe, no 

entanto, àquelas típicas das florestas montanhosas do sudeste 

do Brasil, como o sanhaço-frade (Stephanophorus diadematus), a 

choquinha-da-serra (Drymophila genei) e a saíra-lagarta (Tanga-

ra desmaresti). Algumas encontram-se ameaçadas de extinção 

como o gavião-pomba (Amadonastur lacernulatus), o papagaio-

-do-peito-roxo (Amazona vinacea), e o pavó (Pyroderus scutatus). 

Outras, apesar de relativamente comuns, merecem destaque, 

como o tangará-dançarino (Chiroxiphia caudata) pela sua curio-

sa dança de acasalamento e o olho-de-fogo (Pyriglena leucoptera) 

Dentre as aves, foram registradas mais de 300 espécies 

na Serra do Brigadeiro, indo desde espécies pequenas, como 

os beija-flores, à animais de maior porte, como o jacu-açu (Pe-

nelope obscura). A maioria são de hábitos florestais e de difícil 

observação, mas há algumas típicas de ambientes campestres e 

de brejos. Muitas das espécies campestres e de clima frio pro-

vavelmente já ocorriam nas partes de campos de altitude do 

Brigadeiro, quando a Zona da Mata era quase toda coberta por 

florestas, há cerca de 250 anos. Algumas, porém, como a serie-

ma, devem ter chegado a partir dos desmatamentos, quando 

passaram a adentrar as áreas de pastos e lavouras abertas no 

meio da exuberante floresta a partir de regiões como Barba-

cena, Congonhas e Ouro Preto. A maioria das aves de brejo 

Saíra-lagarta (Tangara desmaresti)

Tangará-dançarino (Chiroxiphia caudata)
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pelo curioso comportamento de seguir formigas-de-correição. 

Muitas espécies são de colorido apagado e voz pouco chamati-

va o que pode levar as pessoas a terem uma falsa impressão de 

que não há tantas espécies na Serra do Brigadeiro, no entanto 

é preciso fazer silêncio e aguçar olhos e ouvidos!

Dentre as aves com vozes mais impressionantes merecem 

destaque a tovaca-cantadora (Chamaeza meruloides) cuja voz, se-

gundo o saudoso J. E. Simon, um dos responsáveis pelo inventa-

riamento da avifauna para subsidiar a criação do PESB, parecia 

“o som de um disco-voador”. O tovacuçu (Grallaria varia) só can-

ta praticamente no cespúsculo, e impressiona por sua voz grave. 

Essa espécie, assim como tantas outras, não consegue viver em 

matas degradas e tem dificuldade em atravessar áreas de pastos 

e lavouras, sendo prejudicada pela “fragmentação florestal”.

Filhote de jacu-açú (Penelope-obscura)

Gaturamo-bandeira
(Chlorophonia cyanea)
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pressão atual de captura e podem ser extintas regionalmente 

em curtíssimo espaço de tempo. Um exemplo desse processo 

foi a extinção de espécies que ocorriam na Serra do Brigadeiro, 

como o macuco (Tinamus solitarius) e a capueira ou uru-capuei-

ra (Odontophorus capueira), muito provavelmente pela caça des-

controlada. A jacutinga (Aburria jacutinga), que também existia 

na Zona da Mata, muito provavelmente ocorria no PESB. No 

entanto, com a atual proteção de grande parte da Serra do Bri-

gadeiro, todas podem ser reintroduzidas, visando seu manejo 

futuro e a restituição de suas funções ecológicas.

A preservação e conservação das aves da Serra do Bri-

gadeiro necessita ur-

gentemente da ajuda 

de todos os mora-

dores que residem 

próximos a ela, con-

tribuindo com o re-

gistro e identificação 

de espécies raras, ma-

nejando sua proprie-

dade para aumentar 

as populações dessas 

aves e também evi-

tando e denuncian-

do a ação de passari-

nheiros e caçadores. 

Outra voz impressionante e potente da Serra do Brigadei-

ro, no entanto, é aquela da araponga (Procnias nudicollis), que 

deu seu nome ao município e teve sua população bastante au-

mentada após a criação do PESB. Registrada apenas três vezes 

ao longo de 19 expedições no início dos anos 90, a araponga 

pode ser hoje ouvida em muitas partes da serra. Ela é, assim, 

uma prova marcante da importância da criação do PESB para 

a preservação de espécies raras e ameaçadas de extinção.

Verifica-se no Serra do Brigadeiro aproximadamente 80 

espécies raras ou já extintas em grande parte da Zona da Mata. 

Além destas, destacam-se aquelas que tiveram suas populações 

drasticamente reduzidas devido à pressão da caça ou captura 

predatórias, como o papagaio-do-peito-roxo (Amazona vinacea) 

e o catatau (Sporophila frontalis). Outras, como o trinca-ferro 

ou tico-tico--mato-virgem (Saltator similis) ainda sofrem com a 

Araponga (Procnias nudicollis)

Trinca-ferro (Saltator similis)
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Muitos mamíferos ameaçados de extinção
encontram seus últimos refúgios nas 

exuberantes matas da Serra do Brigadeiro.

Mamíferos da Serra
 do Brigadeiro

4342

Muriqui ou mono-carvoeiro
(Brachyteles hypoxanthus)
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tempo. Apesar de pequenos e pouco conhecidos, os roedores 

são animais importantes no equilíbrio ecológico da região.

Alguns mamíferos do Brigadeiro são de fácil identificação 

pelos moradores locais, como o quati (Nasua nasua), a onça-par-

da (Puma concolor) e a jaguatirica (Leopardus pardalis). Encontra-

mos também o cahorro-do-mato (Cerdocyon thous), que aparecem 

aos pares no início da noite. Outro exemplar que pode ser visto 

próximos aos córregos da região é a irara (Eira barbara), animal 

esquivo e comedor de peixes ou outros pequenos animais ri-

beirinhos. Não podemos deixar de citar o tatu-galinha (Dasypus 

novemcinctus) que aparece fazendo buracos nos quintais e roças, 

Dentre os mamíferos, já foram identificadas aproximada-

mente 60 espécies na Serra do Brigadeiro, onde se destaca a 

grande riqueza de morcegos, roedores e marsupiais, como o 

morcego-beija flor (Artibeus lituratus), o caxinguelê (Sciurus aes-

tuans) e a cuíca-quatro-olhos (Phylander frenatus).

Nesta serra foi redescrita uma importante espécie de roe-

dor que só vive em lugares muito altos no sudeste do Brasil: o 

Castoria angustidens, conhecido como rato-do-mato-de-altitude. 

Além de espécies comuns, como o rato-do-mato-amarelo (Cer-

radomys subflavus), outras espécies raras de ratos silvestres são 

encontradas como rato-do--mato-cor-de-ferrugem o (Phaenomys 

ferrugineus) e o rato-toupeira (Thaptomys nigrita), um ratinho de 

hábito fossorial, ou seja, vive debaixo da terra a maior parte do 

Rato-do-mato-amarelo (Cerradomys subflavus)

Quati (Nasua nasua)
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A Serra do Brigadei-

ro abriga cinco espécies de 

primatas: o macaco-prego 

(Sapajus nigritus), o barba-

do (Allouata fusca), o sauá  

(Callicebus nigrifrons), o sa-

gui-da-serra-escuro (Calli-

thrix aurita) e o  muriqui 

(Brachyteles hypoxanthus). 

O sagui-da-serra-escu-

ro é uma espécie ameaçada 

e rara, sendo um primata 

de difícil visualização, mesmo no Brigadeiro. Suas populações 

podem estar declinando não só por causa do desmatamento 

mas também devido ao cruzamento com espécies de saguis de 

fora da Mata Atlântica, aqui introduzidos, produzindo híbridos.

e a preguiça (Bradypus variegatus) subindo lentamente os galhos 

das imbaúbas. Já o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) 

também ocorre na serra, mas anda raro na região.

Extinções locais de outros mamíferos, como a onça-pin-

tada (Panthera onca) e a anta (Tapirus terrestres), ainda precisam 

ser mais bem investigadas, pois relatos de moradores reforçam 

as esperanças de que estes ainda possam ocorrer no Brigadeiro.

O grupo dos mamíferos, principalmente os de maior 

porte, representa um dos componentes mais importantes da 

fauna. São animais os quais a população rural tem um maior 

conhecimento e contato,  sendo que alguns deles podem ser 

alvos frequentes de atividades de caça, tornando-os bastantes 

raros e ameaçados regionalmente, como a paca (Agouti paca) e 

algumas espécies de tatu (Euphractus sexcinctus).

Jaguatirica (Leopardus pardalis)

Sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita)

Macaco-prego (Sapajus nigritus)
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Mas dentre estes, o destaque vai para o muriqui--do-

-norte, o maior primata das Américas. Este macaco, que só 

ocorre em pouquíssimos locais nos estados de Minas Gerais, 

Espírito Santo e Bahia, possui pelagem esbranquiçada e uma 

longa cauda preênsil (com capacidade de se segurar nas árvo-

res), apresentando ainda uma face escura que pode apresentar 

padrões individuais de manchas.  A população de muriquis 

do Brigadeiro pode ultrapassar 300 indivíduos, divididos em 

cerca de 10 grupos, sendo uma das maiores populações conhe-

cidas, juntamente com as populações do Parque Estadual do 

Rio Doce, Estação Biológica de Caratinga, Parque Nacional 

do Caparaó e complexo florestal de Santa Maria do Jetibá-ES.

As áreas de mata preservadas do Brigadeiro são santuários 

prioritários para a conservação do muriqui e sua efetiva preser-

vação depende de esforço de todos: administradores das uni-

dades de conservação, pesquisadores e população do entorno.

49

Muriqui-do-norte ou mono-carvoeiro (Brachyteles hypoxantus)

Muriqui ou mono-carvoeiro
(Brachyteles hypoxanthus)
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 Por se tratar de um dos últimos grandes 
fragmentos de Mata Atlântica ainda bem pre-
servados na Zona da Mata de Minas Gerais, 
aliada á significativa diversidade de fauna, com 
várias espécies ameaçadas de extinção a nível 
nacional e estadual, algumas delas já extinta em 
outros ambientes regionais, a Serra do Briga-
deiro constitui-se um tesouro de biodiversidade 
e pode ser considerada como uma das últimas e 
mais importantes áreas silvestres do sudeste do 
Brasil. 

Considerações finais

5150

Perereca-flautinha
(Aplastodiscus arildae)
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Após a colonização inicial em busca de ouro e pedras 

preciosas, que se mostrou pouco frutífera, foram a pecuária, 

a cafeicultura e a extração de madeira, as principais atividades 

responsáveis pela ocupação da região e, consequentemente, 

pela sua devastação. O manejo inadequado do solo aliado às 

limitações ao uso agrícola, dada a elevada declividade das pro-

priedades, deflagrou vários processos de degradação ambien-

tal, especialmente os processos erosivos. As características to-

pográficas da região, com declives acentuados, são impróprias 

para a pecuária, resultando em baixa produtividade. A peque-

na oferta de atividades industriais e serviços e a dificuldade 

para absorver o excedente de mão-de-obra agrícola gera um 

intenso fluxo migratório. Por fim, as últimas áreas de floresta 

primária da região, ainda presentes na Serra do Brigadeiro nas 

décadas de 1960 e 1970, alimentaram os fornos das siderúrgi-

cas do Vale do Aço mineiro, selando sua destruição.

Contudo, com a criação do Parque e a regeneração par-

cial das florestas e sua grande beleza cênica, a região apresenta 

grande potencial ecoturístico nos quesitos de contemplação, 

fotografia, esportes radicais, turismo científico e educação am-

biental atraindo anualmente inúmeros visitantes. No futuro, a 

região pode ser mesmo foco de experimentos de uso sustentá-

vel da fauna, em sistemas agro-faunísticos-florestais, com espé-

cies que apresentem potencial para tal.

Além disto, ações de educação ambiental com moradores 

do entorno fazem-se necessárias, procurando-se principalmente:

• Demonstrar para a população a importância ambiental da 

Serra do Brigadeiro, uma das mais notáveis áreas preserva-

das de Mata Atlântica da Zona da Mata Mineira;

• Enaltecer a grande biodiversidade regional, onde observam-

-se várias espécies interessantes da fauna brasileira, algumas 

extremamente ameaçadas;

• Evitar também a presença de animais domésticos dentro dos 

limites do Parque, visto que, por exemplo, o gado causa o 

pisoteio excessivo das nascentes, e os cães e gatos perseguem 

e matam animais silvestres, como a paca e o porco-do-mato;

• Proibir e denunciar a coleta ilegal de espécies vegetais nati-

vas, a caça e apanha de aves, contribuindo para a preservação 

e futura conservação da biodiversidade regional;

Vista do Pico do Cruzeiro, na Serra do Brigadeiro
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• Controlar práticas abusivas de intervenções antrópicas, 

como construções de pousadas e áreas de turismo de grandes 

proporções, bem como práticas esportivas degradantes como 

o uso das estradas internas por jipeiros e motoqueiros;

• Conscientizar visitantes e moradores sobre a importância da 

conservação dos rios e nascentes, procurando-se mudar as 

práticas de uso dos rios como depósitos de rejeitos e lixo, 

evitando-se o descarte de animais mortos, embalagens de 

agrotóxicos, bem como outras práticas poluentes das águas;

• Contribuir para a recuperação da qualidade dos ambientes 

do entorno da Serra do Brigadeiro, evitando desmatar, ou 

mesmo roçar, áreas de grande declividade, permitindo que 

fragmentos de mata isolados, sejam ligados por faixas de ma-

tas em regeneração. Esta prática permite que animais arbo-

rícolas (que vivem em árvores) possam se deslocar e ampliar 

suas áreas de vida e assim conseguir se reproduzir com outras 

populações que se encontravam isoladas anteriormente.

• Realçar o papel da Serra do Brigadeiro como elemento integra-

dor do território, eixo ao redor do qual seria possível unirem-se 

as comunidades e municípios para o desenvolvimento regional;

• Mostrar os demais benefícios que a preservação do Brigadei-

ro oferece aos moradores, alguns destes já concretos para a 

comunidade, como a geração de ICMS ecológico, desenvol-

vimento do turismo e geração de empregos, preservação das 

nascentes e das matas e melhorias na infraestrutura regional, 

com melhoria das estradas e mais acesso à energia elétrica.

Assim, é preciso despertar o interesse dos moradores lo-

cais quanto à preservação da área em que habitam, difundindo 

os conceitos preservacionistas e conservacionistas aos demais 

habitantes e visitantes, transformando todos em parceiros na 

preservação da Serra do Brigadeiro, um dos últimos refúgios 

de Mata Atlântica em Minas Gerais.

Corredor ecológico ligando duas matas em São Paulo, um exemplo a ser seguido em nossa região
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Onça-parda
(Puma concolor)

Morcego-beija-flor
(Glossophaga soricina)



"O homem é a mais insana das espécies. Adora um Deus invisível e 
mata a natureza visível... Sem perceber que a natureza que ele mata... 
é esse Deus invisível que ele adora."

Hubert Reeves

João-bobo
(Nystalus chacuru)


