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Resumo: Tornou-se comum o homem explorar ecossistemas e biomas, visando obter matéria 

prima não apenas para suprir as necessidades do dia a dia, mas também para suprir zelos da 

sociedade. Essa exploração demasiada vem causando impacto na perda de áreas naturais e 

causando fragmentações das áreas naturais causando impacto direto na flora e fauna que 

vivem naquele hábitat, sendo as rodovias juntamente com a pressão da caça os fatores que 

mais vem causando perda de indivíduos da fauna brasileira, e sendo os mamíferos de médio e 

grande porte os mais afetados por estas ações. Este presente trabalho tem como objetivo 

realizar um levantamento dos vertebrados encontrados nas rodovias GO-230 e GO-154 que 

liga a cidade de Itapuranga e Ceres-GO, foram realizadas campanhas que foram divididas em 

2 etapas senda a primeira durante os meses de ABRIL a JULHO e segunda entre os meses de 

AGOSTO a OUTUBRO de 2018. Durante as pesquisas os animais amostrados foram 

fotografados e posteriormente identificados, com a finalização da pesquisa foi possível 

realizar um levantamento da quantidade de animais atropela neste período, salientando que a 

metodologia utilizada permite um levantamento de dados primário e que não reflete a 

quantidade total de animais afetados nas rodovias estudadas. Os vertebrados mais afetados 

foram os mamíferos um total de 41% (n=18), seguido das aves 31,8% (n=14), animais não 

identificados 20,4% (n=9) e répteis 6,8% (n=3), a hipótese trabalhada com o alto índice de 

atropelamento dos mamíferos e que eles são animais de maior porte em sua maioria, de 

movimentos mais lentos e que forrageiam em um grande território, possuindo a necessidade 

de atravessar as rodovias que fragmentam seu hábitat. Com a finalização desta pesquisa 

podemos descrever que é necessário um maior investimento nas pesquisas de ecologia de 

estradas, para que seja possível esclarecer medidas mitigadoras para uma maior preservação 

da fauna que vive ao entorno das rodovias e necessitam atravessa-las em busca de recursos.    

Palavras-chave: Ecologia. Ecologia de estradas. Pesquisa. 

 

INTRODUÇÃO 

São considerados biomas grandes porções de espaço geográfico associados em 

diferentes ecossistemas, no qual, ocorrem interações ecológicas entre fauna, flora e o 

ambiente (MMA, 2009).  
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Assim, o território brasileiro é dividido em 6 expressivos biomas, sendo eles, a 

Caatinga, Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e Cerrado.  Este último, considerado o 

segundo maior Bioma brasileiro, possuindo uma área de 2 milhões de km², e com a 

biodiversidade mais rica do país (ver figura 1) (CHAVEIRO,2007).  

 
 

 

Figura 01: Mapa demonstrando a localização dos biomas brasileiros. 

 
Fonte: IBGE (2004). 

 

Segundo Brasil (2007), o Bioma Cerrado está localizado no planalto central, com 

núcleo centralizado no estado de Goiás, se estendendo aos estados de Tocantins e Distrito 

Federal e com partes periféricas, ocupando áreas dos estados de Mato grosso, Mato Grosso do 

Sul, Bahia, Piauí, Rondônia, Maranhão Ceará, Minas Gerais e São Paulo. 

O Cerrado é considerado uma savana em função de sua formação vegetal, que é 

basicamente composta por árvores espaçadas sobre uma formação de campo composto por 

gramíneas. Possuindo ainda em sua composição formações florestais, savânicas e campestres. 

(MIRANDA; FONSECA,2013). 

Em 1988 o ecólogo Norman Myers que trabalhava com a biologia da conservação 

propôs em seus estudos uma forma de preservar áreas que são altamente ameaçadas de 

extinção, essas áreas foram denominadas por Myers como Hotspot. Para que um determinado 

bioma se torne um Hotspot, algumas características são necessárias sendo elas: possuir um 

alto índice de animais endêmicos, por volta de 1,500 espécies de vegetais diferentes e ter em 

torno de 60 % da sua área original devastada. No Brasil existem dois biomas que se encaixam 

dentro destas características que são eles: a Mata Atlântica e o Cerrado (OLIVEIRA; 

PIETRAFESA; BARBALHO, 2008). 

Em todo o mundo, na atualidade são 35 áreas determinadas como Hotspot, estas 

áreas são de extremas importância para estudos da diversidade biológica que compõe a biota 

destas áreas, estes estudos podem determinar a melhor forma para conservação e manutenção 
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de muitas espécies sejam elas endêmicas ou não. As áreas que são determinadas como 

Hotspot são conceituadas como áreas quentes isso por ser locais que possui uma vasta 

diversidade biológica (OLIVEIRA; PIETRAFESA; BARBALHO, 2008). 

O Cerrado possui uma rica biodiversidade, mas nos últimos tempos esta 

biodiversade vem sendo devastada para dar espaço ao agronegócio, a expansão das áreas de 

produção de soja e pecuária são os principais responsáveis por ocupar áreas naturais do 

Cerrado. Essa invasão ao Cerrado se deu principalmente em meados dos 1930, quando 

aconteceu a construção de ferrovias que ligaram a cidade de São Paulo e Anápolis. A criação 

de Brasília foi determinante para o aumento da invasão ao Cerrado, pois houve um aumento 

no investimento da infra-estrura com construções de rodovias para ligar as regiões periféricas 

aos grandes centros de desenvolvimento (SOUSA, 2012). 

No bioma Cerrado ocorre uma predominância dos Latossolos que ocupa 

aproximadamente 48,66 do solo deste bioma, ocorrendo principalmente nas regiões 

denominadas de chapadas (áreas relativamente planas), e um solo pobre em argila e silte com 

alta capacidade de absorção de água, seus horizontes A, B e C são bem idênticos com cores 

variando de vermelho a amarelo (REATTO et al., 2008). 

Pesquisadores e autores como Giustina (2013), citam o Cerrado como o berço das 

águas, por possuir em seu território as principais bacias hidrográficas do país, sendo elas: 

bacias do Araguaia/Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraguai e Paraná. O Cerrado 

também é rico em pequenas nascentes e riachos que por sua vez são afluentes para estas 

grandes bacias citadas anteriormente.  

Outro agravante, são as implantações de rodovias e estradas, ações que causam 

impactos direto na biota desde sua implantação até o seu uso final (trafego de veículos), pois o 

mau planejamento na introdução das rodovias com inexistência de meios de mitigação de 

atropelamento, causam impactos diretos no comportamento e perda da população da fauna do 

Cerrado (GODINHO, 2008; SCARIOT; SOUSA-SILVA; FELFILI, 2005). 

Nos últimos tempos muito tem se discutido sobre o grande aumento de 

atropelamento de animais nas rodovias da malha viária do Brasil, dados de trabalhos recentes 

tem mostrado que os atropelamentos tem sido uma das principais causas de mortes de animais 

do Cerrado, levantando um alerta sobre como criar medidas mitigadoras para essa atual 

situação (RODRIGUES, 2015; CARVALHO, 2014). 

Frente a esta problemática deve-se desenvolver medidas mitigadoras afim de 

evitar ou diminuir a incidência de perda da fauna por atropelamentos, algumas medidas que 

podem diminuir o efeito barreira são descritas na literatura como, a conscientização dos 

motoristas através de ações educativas, sinalização nas margens das rodovias, instalação de 

barreiras eletrônicas, cercas e passagens de fauna (subterrâneas ou aéreas). A passagem de 

fauna tem se destacado entre as medidas mitigadoras, por ser mais eficiente e permitir o fluxo 

gênico entre os fragmentos, evitando o efeito barreira (CARVALHO, 2014).  

Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento da fauna silvestre de 

vertebrados atropelados no trecho rodoviário que liga as cidades de Itapuranga a Ceres-Go, 

possibilitando observar de forma quantitativa/qualitativa quais espécies são mais afetadas com 

as colisões de veículos no trecho estudado, caracterizando quais espécies foram mais afetadas 

e identificar os principais pontos de atropelamento no trecho estudado. 
 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1 Cerrado 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro ficando atrás apenas da Amazônia, 

ocupando a região Centro Oeste principalmente o planalto central, com área original de 
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329,595 Km², porem vem sofrendo com a intensificação dos desmatamentos, situação muito 

semelhante ao que ocorreu com a mata atlântica e atualmente vem ocorrendo com a 

Amazônia (CHAVEIRO,2007; BRASIL, 2009).  

Estima-se que sua área total chegue a 25% do território nacional, porém dados 

levantados no ano de 2008 demostraram que o Cerrado perdeu cerca de 127,573 Km² em 

comparação ao ano de 2002, foi relatado também que o percentual de área desmatada no 

Cerrado atingiu incríveis 48,2% de sua área. Contudo dados tem mostrado que a taxa de 

desmatamento possui uma tendência de diminuir em comparação a porcentagem de 

regeneração deste bioma frente as ações antrópicas, em simulações do ano de 2009 

demonstraram que de 2010 a 2050 a taxa de desmatamento do cerrado vai girar em torno de 

0,17% ao ano (LIMA,2014) 

 Cerrado é uma área extensa e rica em diversidade de fauna e flora com alta 

porcentagem de endemismo, possuindo áreas de transição com os biomas da Caatinga, Mata 

Atlântica, Amazônia e Pantanal, essas conexões propicia interação da fauna e flora do cerrado 

com os demais biomas (MMA,2007; GANEM; DRUMMOND; FRANCO, 2008). 

Possui como uma das principais características, seu clima, que se dividido em 

duas estações bem definidas, sendo uma chuvosa e outra seca. A estação chuvosa predomina 

entre os meses de setembro e março, podendo se estender até os meses de abril, e a estação 

seca ocorre entre os meses de maio a outubro, podendo apresentar variações (SILVA; 

ASSAD; EVANGELISTA, 2008).  

 

1.1.1 Contexto Histórico/Ocupação do Cerrado Goiano 

 

Acredita-se que os primeiros habitantes do Cerrado foram os ancestrais dos 

indígenas, há cerca de 12 Milhões de anos atrás. Porém, os primeiros povos a se estabelecer e 

utilizar deste bioma foram os bandeirantes1, a partir do século XVI. Entre as décadas de 1930 

e 1960 houve um movimento durante o governo Getúlio Vargas que intensificou esta 

ocupação, possibilitando a entrada de povos de outros estados e resultando na construção da 

cidade de Goiânia e construção de rodovias de grande importância para o país como a BR 153 

(Belém/Brasília), a rodovia 364 conhecida como Cuiabá/Porto Velho, e a GO-174 no 

município de Rio Verde-GO, essas são rodovias consideradas eixos principais da malha de 

rodovias do Brasil (Brasil, 2009).   

Em 1930 o presidente em exercício Getúlio Vargas cria uma comitiva para viajar 

o interior do pais que recebeu o nome de Roncador-Xingu, teve como objetivo entrar em 

contato com os povos brancos isolados e os indígenas, durante a expedição foram criadas 

vilas. Em 1960 o presidente Juscelino Kubitschek inaugura a cidade de Brasília e em 1990 e 

reconhecida como patrimônio federal, consequentemente ouve um aumento da densidade 

populacional provocando a necessidade de migração de parte da população para regiões 

periféricas de Brasília (GANEM; DRUMMOND; FRANCO, 2008). 

O Cerrado começou a sofrer com a desmatamento em grande escala a partir de 

1965, foi nesse período que o governo começou a incentivar a produção em grandes 

proporções com a criação de financiamentos para compra de maquinas e insumos, essa 

medida possibilitou que áreas antes inviáveis se tornassem viáveis com o uso desse pacote 

(máquinas agrícolas e insumos). A partir da década de 1970 a ocupação do cerrado para 

implantação de lavouras foi intensificada, pois com o crescimento da população das grandes 

 
1  Bandeirantes: eram homens paulistas do século XVI e XVII que montavam grupos e 

exploravam o interior do país, escravizando indígenas, procuravam riquezas como ouro e prata principalmente 
(Brasil, 2009).  
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cidades o governo criou medidas para que a produção fosse escoada o Cerrado por estar 

localizado no centro do pais se tornou um centro de produção estratégico por facilitar o 

transporte destes produtos para os demais locais do país (GANEM; DRUMMOND; 

FRANCO, 2008). 

.  

1.1.2 Solos do Cerrado 

 

Os solos que compõem o Cerrado são bem variáveis, sendo classificados em 

Latossolos 48,66 %, Neossolo Quartzarênico (15 %), Argissolos (13,66%), Nitossolo 

Vermelho (1,7%), Cambiossolos (3,47%), Neossolo Litólico (7,49%), Plintossolos, Gleissolo 

Háplico e Gleissolo Melânico. No Cerrado ocorre uma predominância dos Latossolos que 

ocupa aproximadamente 48,66 % do solo deste bioma, ocorrendo principalmente nas regiões 

denominadas de chapadas (áreas relativamente planas), e um solo pobre em argila e silte com 

alta capacidade de absorção de água, seus horizontes A, B e C são bem idênticos com cores 

variando de vermelho a amarelo (REATTO et al., 2008). 

 Cerca de 15 % do solo do Cerrado e composto por Neossolo Quartzarênico, sua 

textura e arenosa sendo formado basicamente por quartzo, ocorrendo em áreas de relevo onde 

possui alta incidência de rochas quartzíticas, por possuir textura arenosa ele e bem suscetível a 

sofrer com erosões, pois, ocorre baixa agregação de partículas (VALENTE; CAMPOS; 

WATRIN, 2015).  

O Argissolos pode ser encontrado no Cerrado, e uma classe de solo formado por 

um alto teor de argila, sendo encontrado nas encostas de relevos, na transição do horizonte A 

para o B pode ser observado a presença de argila com a cor vermelho bem marcante que 

caracteriza o alto teor de ferro presente nele, o Argissolo e dividido em duas classes o 

Argissolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho. O Nitossolo Vermelho e outra classe 

que pode ser encontrado no Cerrado, e derivado de rochas básicas ricas em minerais, 

estimasse que este solo compreenda cerca de 1,7% do solo deste bioma, e um solo poroso, 

argiloso, encontrado em regiões onduladas ou levemente onduladas e vem sofrendo por ser 

muito utilizado para implantação de pastagens e agricultura (REATTO et al., 2008). 

O Cambissolos ocupa aproximadamente 3,47 % do solo do Cerrado, possuindo 

uma superfície com poucas alterações física e químicas e podendo ocorrer a presença de 

minerais é característico de regiões onduladas com relevos mais íngremes, sua coloração varia 

de bruno-amarelado na superfície à vermelho-amarelado na camada mais inferior possuindo a 

presença de cascalho. O Plintossolos se caracteriza pela presença de plintita que confere uma 

variabilidade de corres a este solo, porém se destaca a cor mais avermelhada, no período de 

estiagem torna-se um solo muito seco e enrijecido sendo mais indicado para áreas de 

preservação permanente (VALENTE; CAMPOS; WATRIN, 2015). 

O Neossolo Litólico e característico de regiões topograficamente acidentadas 

possuindo elevado índice de minerais primários e rochas e considerado um solo raso, ocupa 

aproximadamente 7,49 % do solo do Cerrado, o horizonte A localizasse sobre camadas de 

rochas o tornando inapta ao desenvolvimento de agricultura. O Gleissolo Háplico e Gleissolo 

Melânico possuem como característica ser mal drenados possuindo uma cama de matéria 

orgânica escura em sua superfície, ocupa aproximadamente 1,61 % do solo deste bioma, o 

Gleissolo Melânico possui o horizonte A com 20 cm mais espesso já o Gleissolo Háplico 

possui o horizonte A com uma coloração mais claro, e essencial a preservação destes solos 

pois eles se localizam em regiões de várzeas e nascentes (REATTO et al., 2008; VALENTE; 

CAMPOS; WATRIN, 2015). 

Além de sustentar a flora, o solo e responsável por ser abrigo de diversos 

organismos, que são fundamentais para a sobrevivência da flora e fauna, e não esquecendo da 

importância destes organismos para o homem que necessita da ação de muitos destes, então o 
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solo do Cerrado precisa de uma relação harmônica com o homem para a sobrevivência de 

ambos (VALENTE; CAMPOS; WATRIN, 2015). 

O solo do Cerrado há algum tempo vem sendo explorado para seu uso na pecuária 

(formação de pastagem) e agricultura (plantação de soja, milho, algodão e etc.), esse tipo de 

exploração do solo causa grandes prejuízos a biodiversidade que ele sustenta seja diretamente 

a flora ou indiretamente a fauna, cabe ao homem criar medidas que diminua esses impactos 

pois o solo e um recurso que pode ser degradado ao ponto de se tornar quase inutilizável seja 

para fins de uso natural ou para pecuária e agricultura (REATTO et al., 2008). 

O Cerrado começou a ser explorado como fonte riquezas primarias como ouro e 

prata, porem com ao longo do tempo ele passou a ser explorado para uso de implantação de 

lavouras e pastagens, isso ocorreu graças ao incentivo e pesquisas realizadas com seu solo que 

inicialmente era visto como pobre em nutrientes e inviável a desenvolvimento de tal 

atividade, desde então o Cerrado se tornou um celeiro de monoculturas como soja e cana de 

açúcar, um exemplo pode-se citar a cidade de Rio Verde -Go que sofreu uma grande 

modificação nos anos 2000, se tronando uma das maiores regiões produtoras de soja no 

estado de Goiás (COELHO; SILVA; WANDER,2011). 

 

1.1.3 Fitofisionomias do Bioma Cerrado 

 

O termo fitofisionomia é conceituado como uma flora característica de uma 

determinada região, sendo assim os agrupamentos de vegetais que formam a flora que 

compõe o Cerrado e denominado uma fitofisionomia, possuindo uma variedade de formações 

vegetais dentro deste bioma (RIBEIRO E WALTER, 2008).  

Ribeiro e Walter (2008), destaca que o Cerrado é composto por uma variedade de 

fitofisionomia ligadas entre si, e com outros biomas adjacentes, mantendo um dinamismo 

entre eles do qual pode-se destacar a presença de vegetação que varia de acordo com a 

topografia e classe do solo, consistência e disponibilidade de nutrientes.  

 Sua flora é composta por várias fitofisionomias, que se dividem em três grandes 

formações, sendo as formações Florestais, Savânicas e Campestres, que juntas formam um 

mosaico de vegetação não homogênea que ocorre graças a fatores ecológicos, climáticos, 

temperatura e pedológicos que pode possuir solos rasos, ricos em minerais primários e alta 

capacidade de absorção de água (Ribeiro e Walter, 2008).  

As formações Florestais, se dividem em:  Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata 

Seca, e Cerradão. As Matas Ciliares são formações que acompanham as margens de rios de 

médio e grande porte, não forma galerias, possuem estrato arbóreo variando de 20 a 25 metros 

de altura, podendo chegar a 100 metros de largura em cada margem e de ocorrência em 

terrenos acidentados. E comum encontrar dentro dessa fitofisionomia solos diversos como 

Cambiossolos, Plintossolos, Latossolos entre outros. As principais espécies encontradas nessa 

formação são: Enterolobium contortisiliquum Vell (tamboril), Tabebuia alba (Mattos) (ipê-

amarelo), Myracrodruon urundeuva Allemão (aroeira), Sterculia striata A. St.-Hil. & Naudin 

(chichá) (Ribeiro e Walter, 2008).  
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As Matas de Galeria possuem como principal característica a formação de 

galerias, se apresentam principalmente as margens de pequenos córregos e riachos, formando 

uma vegetação fechada com árvores de 15 a 30 m, que proporcionam uma alta umidade até 

mesmo no período seco. As classes de solo mais recorrente nessa fitofisionomia são: 

Latossolos, Argissolos, Neossolos e Gleissolos. Sua vegetação e perene não ocorrendo a 

perda de folhas em nenhum período do ano. Pode-se encontra espécies como: Baubinia rufa 

Bong. (Pata-de-vaca), Callisthene major Mart e Zucc. (Tapicuru ou Cinzeiro), Cariniana 

rubra Gardner ex Miers (jequitibá), (BASTOS e FERREIRA, 2010). 
A Mata Seca é composta por uma vegetação caducifólia, o solo pode ser desde 

Cambissolos a Latossolos Roxo com presença de rochas básicas ou de origens calcarias, não 

está associada a cursos de água. Sua composição vegetacional pode ser dividida em Mata 

Seca sempre verde, Mata Seca semidecídua e Mata Seca decídua, é de grande importância 

salientar a importância da queda das folhas para formação de uma camada sob o solo 

conhecida como serapilheira, essa vegetação é composta por espécies como: Anadenanthera 

colubrina (angico), Cariniana estrellensis Raddi (bingueiro, jequitibá), Cedrela fissilis Vell. 

(Cedro), Guazuma ulmifolia Lam. (mutamba), (RIBEIRO E WALTER, 2008).  

O Cerradão e caracterizado pela formação de matas composta arbustos, ervas, 

com pequenas porções de gramíneas, compõe as partes mais altas do Cerrado, o solo possui 

escassez de nutrientes sendo composto por Latossolos-Vermelhos e Latossolos Vermelho-

Amarelo e moderado teor de acidez, as árvores desta formação pode atingirem média mais de 

10 metros, as espécies arbóreas mais frequentes no Cerradão são: Caryocar brasiliense 

Cambess. (Pequi), Copaiftra langsdorffii Desf. (Copaíba), Magonia pubescens A.St.-Hil. 

(Tingui), Siphoneugenia densiflora O.Berg (maria-preta) (BASTOS e FERREIRA, 2010; 

RIBEIRO E WALTER, 2008).        

As formações Savânicas se dividem em: Cerrado sentido restrito, Parque de 

Cerrado, Palmeiral e Veredas. As matas de Cerrado sentido restrito têm como característica 

uma vegetação de pequeno porte com troncos tortuosos, e quase sempre apresenta resquícios 

de queimadas, na época chuvosa o solo se torna rico em pequenos arbustos e gramíneas, o 

solo comumente encontrado nessa vegetação e o Latossolos porem pode-se encontrar partes 

compostas por Neossolos Qartzênicos e Cambissolos. A vegetação possui casca espessa, com 

folhas rígidas revelando indícios da adaptação ao período seco. As espécies vegetais mais 

comuns são: Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. (Gonçalo-alves), Bowdichia 

virgiioides Kunth. (Sucupira-preta), B. verbascifoia Rich ex. A. Juss (Murici), Curatea 

americana Linnaeus (Lixeira), Hancornia speaosa Gomes (Mangaba) (BASTOS, 

FERREIRA, 2010).  

O Parque de Cerrado é composto por formações vegetais que medem cerca de 3 a 

6 metros de altura formando pequenos agrupamentos em áreas com protuberâncias, possui 

uma vegetação bem similar ao cerrado sentido restrito, porem muitas espécies são mais 

tolerantes a longos períodos de déficit hídrico, o Gleissolos é o solo mais comum nessa 

formação florestal. As espécies arbóreas mais frequentes: Aibertia edulis L.C. Rich. 

(Marmelada de bola), Caryocar brasiienses Cambess. (Pequi), Curatella americana 

Linnaeus. (Lixeira) (RIBEIRO E WALTER, 2008). 

A formação de Palmeiral é composta basicamente por palmeiras, em muitas 

situações apenas uma única espécie, podendo ocorrer arvores de mata de galeria e cerradão 

baixa porcentagens, ocorre uma variação no solo desde solos bem drenados a solos mal 

drenados. A formação de vegetação de veredas e caracterizada pela presença da palmeira 

Mauritia flexuosa Mart. (Buriti) e Mauritiella armata Burret. (buritirana), com solos úmidos, 

a floresta de veredas e circundada por pequenos agrupamentos de arvores da mata ciliar e de 

galeria (RIBEIRO E WALTER, 2008).  
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As formações campestres se dividem em: Campo sujo, Campo limpo e Campo 

Rupestre. O campo sujo e caracterizado pela presença de arbustos e subarbustos, com arvores 

que compõe o cerrado sentido restrito, podendo se dividir em três tipos de solos: solos rasos, 

solos altos e solos profundos pertencentes aos Plintossolos e Cambissolos. As espécies 

arbóreas mais comuns são as dos gêneros: Aristida Linnaeus (Gramíneas), Axonopus P. 

Beauv. (Gramíneas), entre outras (RIBEIRO e WALTER, 2008; CHAVEIRO, 2007). 

 O Campo limpo e uma formação do Cerrado que possui como características, 

formações herbáceas, arbustos quase sempre ausentes, podendo ocorrer em diferentes 

topografias, porem prefere áreas de encostas, chapadas, raramente veredas e cursos de água 

com presença de solos do tipo Cambissolos e Plintossolos. Podemos encontrar espécies como: 

Burmanniaceae Blume, Cyperaceae Juss (ervas) (CASTILHO, 2007; BASTOS, FERREIRA, 

2010). 

A formação de Campo Rupestre é composta por uma vegetação composta por 

herbáceas e arbustos, ocupando áreas de protuberâncias formando relevos, com solos ácidos e 

pobre em nutrientes com formações rochosas em solos do tipo Neossolos Litólicos, a 

densidade da vegetação pode variar de acordo com a formação do solo e condições ambientais 

como ventos, umidade e topografia. As seguintes famílias e gêneros são mais comuns nessa 

vegetação Bromeliaceae Juss. (Bromelias), Cactaceae Linnaeus (Cactos) (RIBEIRO e 

WALTER, 2008)   

  

1.2 Correlação de fauna e flora 

 

A fauna do Cerrado é composta por uma enorme diversidade de espécies desde 

animais de pequeno porte como artrópodes, até animais de médio e grande porte os mamíferos 

e aves, estimasse que cerca de 199 espécies de mamíferos vivem no cerrado dentre elas 

apenas 9,5% são endêmicos deste bioma, ou seja, vivem exclusivamente no Cerrado como por 

exemplo: Lycalopex vetulus (raposa-do-campo), as aves chegam a incríveis 830 espécies, 

contudo o endemismo e baixo cerca de apenas 3,4%. (KLINK; MACHADO, 2005) 

As diferentes fisionomias do cerrado auxiliam na grande diversidade de animais 

existente nesse bioma, sendo que as espécies não endêmicas encontram facilidade na 

adaptação a esse bioma graças a diversidade de vegetação existente, outro fator envolvendo a 

vegetação é as áreas de transição entre os diferentes biomas que fazem fronteiras com o 

Cerrado (MMA, 2007).   

De acordo com Klink, Machado (2005 apud Avelar, Silva, Baptista, 2015) a fauna 

do Cerrado e composta por uma grande diversidade de animais, sendo cerca de 837 espécies 

de avifauna, 185 espécies de repteis, 150 espécies de anfíbios, onde grande parte destas sendo 

endêmicas. De acordo com Rodrigues (2015), um dos principais problemas que tem afetado a 

fauna do Cerrado e a fragmentação de hábitats seguida da elevada taxa de caça de animais 

silvestres, principalmente mamíferos de médio e grande porte.    

A biodiversidade de fauna do Cerrado se destacada pela interação que ela exerce 

com a flora, muitos animais preferem um determinado tipo de vegetação como e o caso da 

Eira barbara (irara) que prefere se movimentar em locais com uma vegetação mais densa, 

pois ela usa as arvores para obter alimento e abrigo, já o Chrysocyon brachyurus (Lobo-

guará) prefere habitar as formações de campo limpo e cerradão, sendo o Lobo-guará 

responsável por propagar as sementes da Solanum lycocarpum (lobeira) (SOUSA, 2000; 

Rodrigues;  Pontes; Campos, 2012).  

A perda de biodiversidade do Cerrado está intimamente ligada com a devastação 

de sua cobertura vegetal original, a cada ano vem sofrendo com a ação antrópica, ela vem 

sendo modificada para fins agrícolas e agropecuários, muitos animais dependem da cobertura 

vegetal seja para abrigo e ou alimentação. Contudo quando se trata da interação entre fauna e 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Blume
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flora pouco se sabe pois a biodiversade desse bioma e enorme e muitos animais e vegetais 

nem se quer são ou serão conhecidos (RESENDE, 2012). 

          

1.3 Incidência de atropelamento de animais no Brasil 

 

Um dos principais fatores que causa a fragmentação de hábitats no Brasil 

juntamente com o desmatamento para pecuária e agricultura e à abertura de estradas e 

rodovias, além da fragmentação as estradas causam outro impacto que ano após ano, se torna 

um dos maiores problemas envolvendo as rodovias e a fauna do seu entorno, que é o 

atropelamento de animais por veículos que trafegam nas rodovias, sendo a malha viária 

brasileira um dos meios mais importantes para o transporte de mercadorias para exportação e 

importação no país (OLIVEIRA, 2006; BAGER et al., 2007). 

A fragmentação pode ter impacto direto na população de animais, pois a 

modificação do ambiente natural de uma espécie pode causar uma diminuição do território 

dos animais causando aumento na densidade de uma certa população que irá impactar em 

maior competição por alimento, favorecendo no aparecimento de doenças, pois, com o 

processo de fragmentação muitos espécies que não teriam contanto em condições normais 

passam a se interagir devido ao aumento da densidade populacional, outro fator e a 

consanguinidade dos animais isso pode influenciar em natalidade de animais menos 

resistentes a doenças e parasitas (COSTA,2014).   

Ao dividir uma determinada área A em área A e B (Figura 02), é uma ação 

antrópica denominada de fragmentação de hábitats, devido a fragmentação irá se formar áreas 

de borda que terá efeito direto nos animais e vegetais viventes nesta área (SILVA, et al., 

2011). 
 

Figura 02. Demostra a fragmentação de uma área A em áreas A e B, fragmentação por rodovia 

                 
Fonte: Cesário (2018). 

 

A fragmentação de habitats, além de causar efeito de borda pode causar outro 

efeito que está relacionado diretamente com a fauna, seja de pequeno ou grande porte, que é o 

efeito barreira sobre estes animais, pois estes animais não iram utilizar as estradas como meio 

de se movimentar de um fragmento para outro, posteriormente ira causar isolamento 

geográfico de populações, diminuindo a variabilidade genética, levando está a se dividir em 

subespécies (COSTA, 2014). 

Muitos animais evitam trafegar as rodovias seja por questão de trafego de veículos 

ou por mudança nas bordas dos fragmentos, porém, muitas espécies não se sentem inibidas 

com estas mudanças e buscam as rodovias seja para fins de termo regulação (caso dos 

repteis), passagem entre fragmentos ou em busca de alimento, pois muitos veículos que 

trafegam as rodovias transportam grãos que se desprendem da carga e depositam-se nas 

margens das rodovias atraindo aves, roedores e mamíferos (BAGER et al., 2016). 
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Os estudos envolvendo ecologia de estradas no Brasil são escassos, a maioria dos 

trabalhos realizados para fins de estimativas de animais atropelados determinam uma 

contagem simples de animais, muitos animais ao colidirem com os veículos são arremessados 

para fora da pista ou são esmagados e reduzidos a pequenos fragmentos irreconhecíveis e 

outros não morrem com a colisão e se retiram para as partes de fragmentos ao entorno da 

rodovia onde acabam morrendo e não sendo incluso na contagem de animais atropelados 

(CARVALHO, 2014). Outro fator envolve pequenos animais, que por sua vez são carregados 

pelos animais necrófagos ou popularmente conhecidos como “carniceiros’’ que são animais 

que se alimentam de outros animais mortos (COSTA, 2014).  

No entanto as pesquisas realizadas na área de ecologia de estradas podem fornecer 

informações sobre as causas do aumento de atropelamentos de animais no país, mas também 

podem fornecer informações sobre os animais como comportamento, distribuição de uma 

certa espécie em uma determinada região (trecho da rodovia), auxiliando em pesquisas que 

envolva causas de perda da densidade populacional, entre outros (FREITAS, 2009).     

 

1.4 Atropelamento de animais no Cerrado 

 

Como já foi dito anteriormente as colisões entre veículos e animais silvestres tem 

aumentado gradativamente nos últimos tempos, no Cerrado não tem acontecido uma situação 

diferente, os atropelamentos de animais silvestres é um dos principais problemas envolvendo 

ecologia de estrada, muitas hipóteses são lançadas, como por exemplo a largura das pistas, 

quantidade e velocidade dos veículos e animais, tipo de fitofisionomia dos fragmentos, 

comportamento dos animais e a dieta. Os animais mais afetados são pequenos mamíferos e 

animais que de grande porte que não possui a visão apurada como o Myrmecophaga 

tridactyla (Linnaeus, 1758) (Tamanduá Bandeira) (FREITAS, 2009).  

No Cerrado os atropelamentos têm impacto direto em animais que ocupam a lista 

de animais ameaçados de extinção, pois esses podem encontrar nas rodovias barreiras 

geográficas evitando a disseminação e diversificação genética da espécie, perda de indivíduos 

por atropelamentos. Esse problema pode trazer mais complicações pois muitas espécies de 

animais são endêmicas sendo encontradas somente no Cerrado, devido aos atropelamentos 

esses animis podem entrar na lista de animais ameaçados de extinção (OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Oliveira (2011); Freitas (2009); Bager et al., (2016),  a maior incidência 

de colisões entre animais e veículos, foram registradas em períodos variáveis de acordo com a 

espécie, em alguns casos o maior número de atropelamento se deu no período de reprodução, 

justificando a necessidade de um animal procurar um parceiro para a reprodução, em outros 

casos o maior índice de colisões se deu pelo hábito do animal que se locomove em uma 

grande área e em outros se deu pelo fato de não possuírem uma visão aguçada ou se 

locomoverem muito devagar.   

 

1.5 Fatores que influenciam atropelamentos 

 

Apesar da alta incidência de atropelamentos nas rodovias brasileiras, são poucos 

os trabalhos que relatam os fatores determinantes para o alto número de colisões entre animais 

e veículos, porem alguns trabalhos listam e dividem os fatores de acordo com sua natureza 

seja esse fator influenciado pela ação antrópica ou não. Os fatores que podem ser 

influenciadores de atropelamento de animais silvestres são divididos em fatores humanos 

(antrópico), fatores ambientais e fatores biológicos (COSTA,2014). 

Esses fatores citados anteriormente são os fatores que mais possuem influencia, 

porem existem outras variáveis como os animais carniceiros que veem as carcaças como um 

banquete, esses animais podem ser atropelados gerando assim um efeito dominó onde uma 
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carcaça se torna um fator a ser levado em consideração, outro fator a ser lembrado e o fator 

cultural, onde muitas pessoas podem causar colisões de forma proposital, seja por pavor ou 

algum mito relacionado ao animal, como podemos destacar as serpentes que para muitos e 

uma ameaça, alguns mitos envolvem o Chrysocyon Brachyurus (Illiger, 1815) ( Lobo-Guará), 

com isso eles são atropelados de maneira proposital (LION, 2007; COSTA,2014). 

 

1.5.1 Fatores Humanos (Antrópicos)  

 

Quando se trata de fatores antrópicos, podemos logo citar primeiramente a 

fragmentação de habitats e em seguida o trafego de veículos nas rodovias que cada vez mais 

vem aumentando, e com esse aumento ocorre alto índice de atropelamento de animais. 

Autores como Silva et al. (2011), relata que o grande aumento do índice de colisões pode 

estar relacionado ao aumento na densidade de trafego de veículos, já Carvalho (2014), 

descreve que os restos de grãos que se perdem nas rodovias são atrativos para alguns animais 

e posteriormente podendo causar atropelamentos, para Santos (2017), o desenho da rodovia, e 

densidade de trafego são variáveis consideráveis para o aumento de atropelamentos. 

Para Rodrigues (2015), alguns trabalhos em ecologia de estradas descrevem uma 

baixa incidência de amostragem de animais atropelados, essa baixa taxa de amostragem pode 

estar relacionada ao tipo de coleta de dados ou a densidade de trafego que acaba esmagando 

muitos animais que poderiam ser amostrados ou até mesmo os animais carniceiros podem 

carregar animais atropelados. 

Outras variáveis antrópicas podem ser citadas como por exemplo a largura da 

rodovia, conduta dos motoristas, períodos de maior trafego de veículos (férias e feriados), 

colheitas de grãos próximos as rodovias, podendo aumentar e muito quando esses fatores 

coincidem com o período de reprodução e deslocamento de indivíduos jovens de um 

fragmento para outro (SANTOS, 2017; SILVA, 2011).    

 

1.5.2 Fatores Ambientais/Biológicos 

 

São fatores que comportam muitas variáveis ambientais, podem ter um impacto 

muito grande em certas populações de animais, podendo estar relacionados à conectividade de 

diferentes fragmentos no caso a ausência dela. As principais variações ambientais são 

temperatura, precipitação, radiação (solar), são fatores que podem variar em um curto espaço 

de tempo, de acordo com a biologia de cada espécie, sendo assim são aspectos que podem ter 

influência diária, mensal e anual (COSTA, 2014). 

O tipo de vegetação que compõe os fragmentos no entorno da rodovia pode ter 

uma grande influência no alto índice de atropelamento, outro fator está relacionado a 

formação de neblina que pode dificultar a visibilidade dos motoristas e dos animais, assim 

impossibilitando qualquer ação para evitar a colisão, não esquecendo do tipo de conduta dos 

motoristas que em muito caso não respeitam a sinalização de transito (LIMA, 2013).     

Ao tratar de fatores biológicos não podemos esquecer de citar que diferentes 

espécies possuem diferentes comportamentos e morfologia, sendo assim haverá grandes 

diferenças ao se comparar espécies diferentes. Os animais mais lentos e que não possuem uma 

boa visão são mais afetados pelos atropelamentos, porem muitos destes se adaptaram a 

trafegar nas rodovias como meio de se locomoverem entre fragmentos, esses animais acabam 

sofrendo com colisões (COSTA, 2014). 

Outros fatores a serem destacados são a locomoção de animais que possuem uma 

grande área de território, época de reprodução, escassez de alimento, migração, deslocamento 

de grandes grupos (SANTOS, ROSA, BAGER, 2012). Deve-se levar em conta o tipo de 

comportamento de cada espécie, e a densidade populacional na área amostrada, pois se há 
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uma grande população possivelmente terá um maior número de animais desta espécie 

atropelados (SANTOS et al., 2014).     

A devastação do bioma Cerrado vem causando grandes prejuízos e problemas a 

biodiversidade do cerrado, autores como MMA (2009). Descrevem que existe mais de 10.000 

espécies de vegetais no bioma Cerrado, porém 2,113 estão sobe alerta como ameaçadas de 

extinção , outro grupo de grande importância do bioma Cerrado e as aves que estimativas 

relatam cerca de mais de 800 espécies, já os invertebrados são pouco conhecidos porem 

estima-se que exista em torno 90.000 espécies que habitam o Cerrado, contudo muitas 

espécies são desconhecidas ou ainda não foram descobertas, o grupo dos mamíferos e 

representado por cerca de 199 espécies, estimasse que 698 espécies da fauna está ameaçada de 

extinção . 

Somando as espécies de anfíbios, repteis e mamíferos elas somam mais de 500 

espécies, sendo grande parte delas endêmicas do Cerrado, não esquecendo dos animais 

aquáticos sendo desconhecido a porcentagem de endemismo destes. Estes animais vêm sendo 

afetados pela devastação do Cerrado, um dos grandes responsáveis e a fragmentação de 

habitats por estradas, muitos animais e insetos são atraídos e atropelados nas rodovias, e os 

animais aquáticos podem sofrer com a contaminação da água por produtos tóxicos 

(AVELAR; SILVA; BAPTISTA, 2015). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Área de Estudo 

 

O trecho rodoviário amostrado pertence a GO-230 que liga a cidade de Itapuranga 

a Uruana-GO e GO-154 que liga a cidade de Uruana a Ceres-GO são rodovias estaduais em 

condições boas a regulares (Figura 03), sendo elas rodovias pavimentadas, com pista simples 

e ausência de acostamento em toda sua extensão. 

 
Figura 03: Área de estudo, trecho entre as cidades de Itapuranga a Ceres, GO-230 e GO-154. 

 
Fonte: Org. REIS (2018). 
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 Em toda sua margem encontra-se paisagens modificadas para fins de implantação 

de lavouras anuais (cana-de-açúcar, milho, sorgo, etc.) e pastagem, em alguns trechos 

observa-se pequenos fragmentos de mata. Em toda a extensão da rodovia e possível 

observação as placas de sinalização sobre velocidade máxima, proibição de ultrapassagem e 

quilometragem. 

 
 

 

 

Figura 04: Plantações de cana-de-açúcar as margens da rodovia GO-154. 

 
Fonte:LEPcon 

 
Figura 05: Trecho da área de estudo onde o acostamento da rodovia e bem estreito. 

 
Fonte:LEPcon 

 

2.2 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada durante viagens de carro (ida e volta) no trecho 

rodoviário entre Itapuranga a Ceres-GO em um total de 70 Km (ida), a uma velocidade média 

de 70 Km/h. Para uma melhor visualização dos animais mortos duas pessoas ficaram 

responsáveis em observar as margens e centro da pista. A coleta foi dividida em duas etapas 

sendo a primeira de abril a julho e a segunda de agosto a outubro de 2018. Durante as viagens 

foi observada as 2 margens da pista (esquerda e direita) assim como o centro da mesma, foi 

utilizado como método a busca ativa em toda a área da rodovia, cada observador ficou 

responsável em observar cada lado da rodovia aumentado a possibilidade de encontrar 

animais atropelados na área da rodovia. 
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Cada carcaça amostrada foi fotografada com o auxílio de uma câmera fotográfica 

e um drone (VANT) que teve o intuito de permitir uma posterior identificação dos animais 

amostrados, com o auxílio de um GPS (Sistema de Posicionamento Global) foi obtida as 

coordenadas de cada animal amostrado, que foi anotado em um caderno de campo juntamente 

com a caracterização das margens onde o animal foi encontrado. 

O grupo de animais alvo da pesquisa foram os vertebrados silvestres (répteis, 

mamíferos, aves, anfíbios), em grande parte são animais que possuem hábito noturno ou 

crepuscular com exceção das aves que são animais diurnos em sua maioria. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa deste trabalho que ocorreu em duas 

etapas, sendo a primeira entre os meses de abril e julho e a segunda entre os meses de agosto a 

outubro totalizando 10 viagens de carro no trecho rodoviário estudado, que foram trechos das 

rodovias GO-230 e GO-154, foram registrados um total de 44 vertebrados mortos vítimas de 

atropelamentos. Destes, 18 eram mamíferos, 14 aves, 3 repteis e 9 vertebrados não foram 

identificadas por terem sido esmagados pelo trafego de veículos impossibilitando a 

identificação a nível de espécie.  

 

 
Figura 06: Mostra em amarelo os pontos onde foram amostrados os animais registrados na pesquisa, pontos 

marcados com o auxílio de GPS. 

 
Como podemos observar na figura 06, os pontos em amarelo são os animais que 

foram amostrados durante a pesquisa, eles foram amostrados em locais espaçados. Contudo 

observamos que alguns animais foram amostrados em locais próximos reforçando a ideia de 

Maia (2016), descrevendo que muitos a animais buscam áreas de mata ciliar e fragmentos 

próximos as rodovias como forma de atravessar as rodovias em segurança, porém, eles 
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acabam sendo atropelados nestes pontos, estes acabam se tronando locais com alto índice de 

colisões, como podemos ver na figura 06.   

Os mamíferos foi a Classe de vertebrados mais afetada 41% (n=18), seguida das 

aves 31,8% (n=14), vertebrados não identificados 20,4% (n=9) e répteis 6,8% (n=3), estes 

resultados são semelhantes aos obtidos por Paes (2011), em sua pesquisa os vertebrados mais 

amostrados foram mamíferos seguido das aves e répteis, o alto índice de mamíferos 

amostrados pode estar relacionado ao tamanho corporal que facilita sua amostragem em 

comparação com pequenos répteis e aves, outra explicação está relacionada ao forrageamento 

dos mamíferos que em sua maioria são de hábitos noturno-crepuscular, isso dificulta a 

visibilidade dos motoristas que consequentemente não conseguem brecar (frear) ou até 

desviar destes animais. 

Os espécimes de mamíferos amostrados no período da pesquisa foram bem 

diversa dos 18 animais amostrados foram 4 Cebus libidinosus (Spix, 1823), 3 Myrmecophaga 

tridactyla (Linnaeus, 1758), 3 Lycalopex vetulus (Lund, 1842), 2 Nassua nassua (Linnaeus, 

1766), 2 Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758), 1 Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815), 1 

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798), 1 Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758), 1 Cerdocyon 

thous  (Linnaeus 1766), a vasta maioria destes mamíferos foram amostrados em trechos da 

rodovia onde ocorre a presença de fragmentos ou cursos d´agua,  que acabam funcionando 

como corredores ecológicos para as espécies que necessitam se locomover entre fragmentos, e 

ao atravessar a rodovia são mortos. 

O segundo grupo de animais mais amostrado foi o das aves com 31,8 % (n=14). 

Para Steil; Düpont; Lobo (2016), as aves são muito afetadas pelas rodovias devido elas 

buscarem nesses habitats recursos como alimento, e muito comum encontrar grãos (arroz, 

milho, soja, etc.), que acabam caindo dos caminhões e se depositando nas faixas de rolamento 

das pistas, tornando-se assim uma armadilha para as aves que vem se alimentar nas rodovias. 

Ressaltando que o elevado número de aves amostradas foi da espécie Coragyps atratus 

(Bechstein, 1793), a hipótese mais aceita para Costa (2014) é que estas aves participam do 

efeito cascata onde elas são atropeladas quando vão se alimentar de outros animais mortos 

que permanecem na rodovia, fato que também ocorre com o Caracara plancus (Miller, 1777). 

O grupo de vertebrados menos afetado foi o dos répteis com apenas 6,8 % (n=3) 

carcaças amostradas. Bagatini (2006), descreve os repteis tem um elevado número de 

atropelamento no período chuvoso, seja por fugir de alagamentos de tocas ou termo 

regulação, podemos trabalhar com a hipótese de que o baixo número de carcaças no presente 

trabalho se deu pelo fato de que a pesquisa foi desenvolvida em sua maior parte no período 

seco, outro fator a se considerar e a facilidade em que estes animais saõ removidos da pista 

por animais carniceiros como o Caracara plancus (Miller, 1777), Coragyps atratus 

(Bechstein, 1793). 

 
Figura 07: Carcaças de cada classe de vertebrados amostrada. 
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Fonte: Cesário (2018). 

 

Como pode-se ver no gráfico 01, 6,8% (n=3) dos animais atropelados não foram 

identificados, muitos, dificultou a sua identificação por estarem em estado de decomposição 

avançado e outros por ter partes de seu corpo consumida por animais necrófagos (urubus, 

caracará, cachorro-do-mato, etc.). 

O mês com maior índice de atropelamento de vertebrados foi setembro (ver 

gráfico-01), corroborando com os resultados de Rodrigues (2015), que destaca em seu 

trabalho que nos meses de seca há um aumento no número de atropelamento de animais 

silvestres, e que esse alto índice neste período está relacionado a escassez de recursos 

disponíveis e a necessidade de buscar fontes de recursos se torna um fator de alta influencia 

para o deslocamento destas espécies, que se tornam vulneráveis as rodovias se tronando 

vítimas de atropelamentos. 

 
 Figura 08: Carcaças amostradas durante os meses da pesquisa.  

 
Fonte: Cesário (2018). 

 

Em contrapartida no mês de junho não foi encontrado animais mortos (ver 

Grafico:02), de acordo com  Santos; Rosa; Bager (2012) muitos animais atropelados são 
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facilmente removidos da pista por ação dos animais necrófagos como os carcaras, urubus e 

cachorro-do-mato, que encontram nas carcaças uma ótima fonte de alimentação (food), 

vertebrados como os anfíbios são animais de menor porte comparado as aves e mamíferos, o 

tamanho corporal desta classe dificulta sua amostragem que pode ser agravada pelo trafego de 

veículos que esmagam esses animais e fica impossível observar as carcaças na pista, dado que 

foi reforçado nesta pesquisa onde não foi amostrado nenhum exemplar desta classe  de 

vertebrados. 

 
Tabela 01: Quantidade (n) e (%) de carcaças amostradas durante todo o período da pesquisa (abril a outubro de 

2018). 

Classe/Família Espécie Nome 

popular 

N % 

Mamalia         

Canidae Lycalopex 

vetulus 

Raposa 3 6,8 

Myrmecophagidae Myrmecophaga 

tridactyla 

Tamanduá-

bandeira 

3 6,8 

Procyonidae   Quati 2 4,5 

 Myrmecophagidae Tamandua 

tetradactyla 

Tamanduá-

mirim 

2 4,5 

Cebidae Cebus 

libidinosus 

Maco-

prego 

4 9 

Canidae Chrysocyon 

brachyurus 

Lobo-guará 1 2,3 

Procionídeos Procyon 

cancrivorus 

Guaxinim 1 2,3 

Erinaceidae Coendou 

prehensilis 

Ouriço 1 2,3 

Canidae Cerdocyon 

thous 

Cachorro-

do-mato 

1 2,3 

          

Aves         

Cariamidae Cariama 

cristata 

Seriema 3 6,8 

 Cathartidae Coragyps 

atratus 

Urubu-de-

cabeça-

preta 

8 18,2 

Falconidae Herpetotheres 

cachinnans 

Acauã 1 2,3 

 Rallidae Aramides 

cajanea 

Saracura-

tres-potes 

2 4,5 

          

Répteis         

Boidae Epicrates 

crassus 

Jiboia-arco-

íris 

1 2,3 

Colubridae  Apostolepis 

dimidiata 

Cobra-coral 1 2,3 

 Boidae  ----------------- Não 1 2,3 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Canidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Myrmecophagidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canidae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canidae
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Classe/Família Espécie Nome 

popular 

N % 

identificado 

 Não identificado         

---------------------- ---------------- -------------- 9 20,5 

Fonte: Cesário (2018). 
 

O vertebrado que mais foi amostrado no período da pesquisa foi o Coragyps 

atratus (Bechstein, 1793) (ver tabela:01), que pertence à classe das aves, com 18,2% (n=8) 

espécimes amostradas, o alto índice de atropelamentos  envolvendo este animal está 

relacionado ao seu tipo de alimentação, de acordo com Melo; Santos-Filho (2007), estes 

animais são necrófagos ou seja se alimentam de outros animais mortos, eles veem nas 

rodovias uma ótima oportunidade de encontrar alimento (food), principalmente no período da 

manhã que é quando eles saem forrageando em busca de animais que são atropelados no 

período noturno. Outro fator que pode ser determinante para que estes animais pousem nas 

rodovias e a presença de lixo orgânico deixado pela ação antrópica (ver imagem 08), que 

descarta este lixo de maneira incorreta em lugar improprio, este lixo se torna uma fonte de 

alimento (food) para os Coragyps atratus (Bechstein, 1793).  

 
Figura 09: Em A em carcaça de Coragyps atratus (Bechstein, 1793) e em B mostrando lixos que forma 

descartados de maneira incorreta pelo homem. 

 
Fonte: LEPcon. 

 

De todos os 44 vertebrados amostrados 9 não foram identificados, de acordo com 

Gumier-Costa; Sperber (2009), muitas aves e répteis são atropelados e ao permanecer na pista 

de rolamento são esmagados, muitos animais não são identificados devido ao estado de 

conservação da sua carcaça , como podemos observar na (tabela:01), 20,5% (n=9) de 

vertebrados não foram identificados a nível de espécie, pois muitas carcaças estavam 

esmagadas e perdeu as características as quais facilita sua identificação, como formato 

corporal, coloração, membros, etc.    

 

Figura 10: Carcaças de animais que não foi possível realizar a identificação. 

 

A B 

A B 
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Fonte: LEPcon. 

 

Como podemos ver na (tabela:01), foi amostrado uma carcaça de Chrysocyon brachyurus 

(Illiger, 1815),  é um animal que forma casais monogâmicos, muitos trabalhos citam que essa 

espécie de mamífero pode gerar em torno de 2 a 3 proles (descendentes) por gestação, 

possuindo uma gestação que gira em torno de 65 dias, porem são animais solitários, procuram 

seus parceiros principalmente na época de reprodução, supostamente possuem um cuidado 

parental com os filhotes até que estes sejam capazes de caçar sua própria alimentação 

sozinhos em torno de 10 meses, principalmente a mãe, o macho permanece por perto para 

proteger seu território (Sousa, 2000). O Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) está presente e 

classificado como espécie vulnerável (VU) na classificação de animais em extinção no Livro 

Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, desenvolvido pelo ICMBio no ano 

2016. 
Figura 11: Carcaça do Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815), amostrado na pesquisa. 

 
Fonte: LEPcon. 

 

O território do lobo guará demonstra variações, de acordo com suas necessidades 

de alimentação e fitofisionomias do ambiente em que ele vive, muitos trabalhos de telemetria 

realizados em alguns parques nacionais, demonstraram grandes oscilações em seu território, 

que varia de 25 Km² a 60 Km², porém um mesmo território pode ter mais de um animal em 

períodos diferentes, esse hábito de ter um território longo exerce pressão para que este animal 

desloque de um fragmento para outro e tenha que atravessar rodovias e acabem sofrendo com 

atropelamentos  (Lion, 2007).O lobo guará e de habito crepuscular e noturno, costuma 

forragear solitariamente. A alimentação do lobo guará varia de artrópodes, pequenos roedores, 

aves é principalmente frutas, a Solanum lycocarpum (St. Hil.) principal fruta do cardápio deste 

mamífero recebe este nome por sua ligação com o lobo guará (SOUSA, 2000).  

Em uma duas campanhas realizadas em uma semana encontramos 4 carcaças de 

Cebus libidinosus (Spix, 1823) (ver tabela:01), todos os 4 foram amostrados em um mesmo 

ponto da rodovia, nas margens da rodovia neste ponto e formado por uma lavoura de cana-de-

açúcar e do outro por um fragmento de mata seca, de acordo com Martins (2010) os animais 

do gênero Cebus são animais que vivem em grupos e se locomovem sobre as arvores, seja pra 

fugir de predadores e em busaca de alimentos, dentro de cada grupo existe uma hierarquia ser 

seguida onde existe o macho que protege e cuida de todo o grupo e as fêmeas colaboram entre 

si seja no cuidado dos filhotes e na busca por alimento, como foi descrito anteriormente estes 

animais são arborícolas, porém,  quando se deparam com uma barreira eles são forçados a 

A 
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descer até o solo pra atravessar esta barreiro, e o que ocorre quando o grupo de macacos-

prego se deparam com uma rodovia. 
 

Figura 12: Mostra dois exemplares A e B de Cebus libidinosus (Spix, 1823), amostrado em um trecho da rodovia 

GO-230, que liga a cidade de Itapuranga a Uruana-GO. 

      
Fonte: LEPcon. 

 

Os Cebus libidinosus (Spix, 1823), são animais onívoros, ou seja, se alimentam de 

diversas variedades de alimentos desde frutas a insetos (artrópodes), o período em que estes 

animais foram amostrados era o período de seca, onde os recursos ficam escassos e estes 

animais são forçados a se locomover de um fragmento para outro ou de um fragmento para 

uma lavoura seja de grãos ou até mesmo de cana-de-açúcar como e o caso da paisagem 

próximo onde estes animais foram amostrados, como estes animis são onívoros a lavoura de 

cana-de-açúcar e a fonte de alimento mais próxima do fragmento onde estes animais tem 

como habitat. 

Foi amostrado também 6,8% (n=3) espécimes de Myrmecophaga tridactyla 

(Linnaeus, 1758) e 4,5% (n=2) de Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758), era esperado 

encontrar carcaças destes animais durante a pesquisa de campo, pois é comum ver exemplares 

vivos destes animais durante o dia na região pesquisada, e outro fator que agrava o número de 

atropelamento deste animal, é, sua lentidão ao andar e visão pouco desenvolvida, o que limita 

sua percepção de luz e movimentos ao seu entorno. De acordo com Carvalho (2014) o 

(Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) e uma das espécies que mais sofre com 

atropelamentos nas rodovias brasileiras, pois, esta espécie juntamente com a Tamandua 

tetradactyla (Linnaeus, 1758), são animais que não se intimidam frente ao perigo sendo assim 

elas não veem as rodovias como uma barreira ou uma área de perigo, mas busca as rodovias a 

fim de se locomover de um ambiente para outro. Estes animais sofrem com atropelamentos 

principalmente na época seca onde os recursos se tornam escassos, e na época de 

acasalamento, pois os machos têm que se locomover grandes distancia em busca de uma 

fêmea para copularem. O Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758), está presente como 

espécie como vulnerável (VU) no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção, desenvolvido pelo ICMBio no ano 2016. 

 
Figura 13: Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) em A e B e Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) em 

C e D, destacando que estas carcaças foram amostradas em dias diferentes.  

A B 
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Fonte: LEPcon. 

 

Cerca de 6,8% (n=3) das carcaças amostradas foram de Cariama cristata 

(Linnaeus, 1766), dentro da classe das aves a Cariama cristata (Linnaeus, 1766) foi a 

segunda espécie que mais teve carcaças amostradas. Segundo Carvalho (2014), esta espécie 

de ave tem hábitos terrestres o que a torna uma espécie vulnerável quando tentam atravessar 

as rodovias, e é descrita como a ave que mais sofre com os atropelamentos no Bioma Cerrado, 

este animal procura as rodovias seja para atravessar de uma area para outra em busca de 

alimento ou até mesmo em busca de grãos que são deixados por caminhões que trafegam nas 

rodovias, destacando que a Cariama cristata (Linnaeus, 1766) costuma forragear no período 

da manhã, esse habito foi constatado nesta pesquisa, em uma das campanhas encontramos 

uma espécime desta ave recém atropelada por volta de 11:00 horas AM. 

 

 
Figura 14: Mostrando em A e B dois exemplares de Cariama cristata (Linnaeus, 1766). Destacando em A o 

exemplar foi amostrado e fotografado minutos após o atropelamento.  

     
Fonte: LEPcon. 

 
Tabela 02: mostra a quantidade (n) e a (%) de carcaças de vertebrados amostrados e o tipo de formação vegetal 

no entorno da rodovia. 

Espécie Vegetação N % 

    

Myrmecophaga tridactyla Pastagem 3 7 

Tamandua tetradactyla Pastagem 1 2,2 

A B 

C D 

A B 
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Tamandua tetradactyla Pastagem-mata seca 1 2,2 

Lycalopex vetulus Pastagem-mata ciliar 1 2,2 

Lycalopex vetulus Pastagem 2 4,5 

Nassua nassua Mata ciliar 1 2,2 

Nassua nassua Fragmento-cana-de-açúcar 1 2,2 

Chrysocyon brachyurus Pastagem 1 2,2 

Cebus libidinosus Fragmento-cana-de-açúcar 4 9 

Procyon cancrivorus Mata ciliar 1 2,2 

Cariama cristata Pastagem 3 7 

Coragyps atratus Pastagem 3 7 

Coragyps atratus Pastagem-cana-de-açúcar 3 7 

Coragyps atratus Fragmento-pastagem 2 4,5 

Herpetotheres cachinnans Pastagem 1 2,2 

Aramides cajanea Mata ciliar 2 4,5 

Epicrates crassus Pastagem-fragmento 1 2,2 

Dipsadidae Pastagem 1 2,2 

Boidae Pastagem-cana-de-açúcar 1 2,2 

Coendou prehensilis Pastagem-fragmento 1 2,2 

Cerdocyon thous Fragmento 1 2,2 

não identificado Pastagem 3 7 

não identificado Fragmento-pastagem 3 7 

não identificado Mata ciliar 3 7 
Fonte: Cesário (2018). 

 

Para Freitas (2016), as espécies de vertebrados de uma região estão relacionadas 

com o uso local do solo ao entorno das rodovias, seja este uso especifico para pastagem, 

agricultura, área de APP (Área de Preservação Permanente) e/ou reservas legais, entre outros. 

Como podemos ver a tabela 02 os atropelamentos foram observados em diferentes formações 

ao entorno da rodovia, seja estas formações para uso direto ou indireto do homem (pastagem e 

agricultura) ou uso de preservação obrigatória (APP e reservas legais), os vertebrados podem 

variar de formações seja em busca de abrigo e parceiros para copula ou em busca de abrigo.   

O solo e determinante para os tipos de formações florestais de uma determinada 

região, principalmente no Cerrado que existe uma variedade de formações florísticas 

adjacentes entre si, e áreas de transição seja dentro do próprio bioma ou entre o Bioma 

Cerrado e os demais (Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Pantanal e Pampas). Para MMA 

(2007) o Cerrado é uma área extensa e rica em diversidade de fauna e flora com alta 

porcentagem de endemismo, possuindo áreas de transição com os biomas da Caatinga, Mata 

Atlântica, Amazônia e Pantanal, essas conexões propicia interação da fauna e flora do cerrado 

com os demais biomas, de acordo com Ganem; Drummond; Franco (2008), estas formações 

são essenciais para a diversidade biológica que existe dentro do Bioma Cerrado.   

Como podemos ver na tabelo 02, todas as carcaças de Myrmecophaga tridactyla 

(Linnaeus, 1758) amostradas 7% (n=3) do total de animais amostrados (n=44), foram 

encontradas em trechos da rodovia onde o entorno e  composto por pastagem, Zimbres,2010; 

Braga,2010, descrevem que o Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) costuma ter como 

habitat áreas de campos limpos, pastagens e lavouras, destacando também que estas áreas são 

ricas em térmitas (cupins) e Hymenoptera (formigas) que é a principal alimentação deste 

animal. Foi amostrado também 2 carcaças de Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758), estas 

carcaças foram amostradas em trechos diferentes  um foi amostrado em trecho onde o entorno 
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e formado apenas por pastagem em ambos os lados da rodovia e um segundo foi encontrado 

onde a o entorno de um lado e composto por um fragmento e do outro por pastagem e um 

fragmento de mata seca, compartilhando da ideia de Tavares e Koenemann (2008) o 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) e um animal que costuma abitar e forragear em ares 

de campos do cerrado, sendo muito comum encontrar esse animal e ocas de tatus ou outros 

buracos no chão. 

As carcaças de Lycalopex vetulus (Lund, 1842), foram amostradas em trechos 

onde a composição das margens da rodovia variou de formações composta por fragmentos e 

pastagem (ver tabela 02), destacando que era esperado encontrar carcaças deste animal em 

areas onde tinha uma maior formação de pastagens, pois, a Lycalopex vetulus (Lund, 1842) e 

um vertebrado que costuma se locomover nesse tipo de formação em busca de alimento 

(food). Para Rocha et al (2008) que a Lycalopex vetulus (Lund, 1842), e um animal 

exclusivamente registrado em território brasileiro, e encontrada principalmente em regiões do 

cerrado com vegetação do tipo senso stricto e campo sujo, porem e muito comum encontrar 

exemplares dessa espécie em locais de pastagem, sendo explicado pelo fato da grande 

presença de cupins, formigas e besouros, que são componentes essenciais na dieta da raposa-

do-campo. Foi encontrado carcaças nos dois ambientes descritos anteriormente, áreas de 

pastagem e formações de fragmentos de campo sujo que faz ligação com formações de mata 

seca, na região pesquisada.    

 
Figura 15: Rodovia onde foi amostrado uma carcaça de Lycalopex vetulus (Lund, 1842), em um trecho da GO-

154 que liga a cidade de Uruana a Ceres-GO. 

    
Fonte: LEPcon. 

 

De acordo com Beisiegel e Campos (2013), o Nassua nassua (Linnaeus, 1766) 

possui um habitat bem variável por ser um vertebrado que possui uma grande habilidade tanto 

arborícola quanto terrestre, são animais que vivem em grupos em média com mais de 10 

indivíduos, quando os machos atingem uma idade de 2 anos eles se separam do grupo e se 

tornam animais solitários passando a ser conhecidos como “ quati mundéu ou mundé ” se 

juntando ao grupo novamente na época de reprodução. Como foi descrito anteriormente estes 

animais podem habitar diferentes tipos de formações florestais, com o desenvolvimento desta 

pesquisa pode-se observar essa característica, pois as duas carcaças amostradas foram 

observadas em locais próximos, porém, com diferentes formações no entorno onde cada 

animal foi encontrado, em um ponto observou-se pastagem e no outro um fragmento e 

plantação de cana de açúcar. 

 Marchini e Ferraz (2014) descreve o Nassua nassua (Linnaeus, 1766) como um 

vertebrado onívoro alimentando-se de uma enorme variedade de alimentos, porem sua dieta e 

constituída principalmente por artrópodes, pequenos invertebrados e lagartos podendo variar 

de acordo com a disponibilidade de alimento (food), isso o torna um animal que forrageia 

diferentes formações desde pastagens a formações de mata seca e mata ciliar, como foi 

observado na pesquisa (ver tabela 02). 

A carcaça de Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) que foi amostrada estava em 

um trecho onde o entorno da rodovia e formado apenas por pastagem em ambos os lados, este 

A B 
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animal alimenta-se de frutos e pequenos artrópodes, porem o Cerrado vem sofrendo com 

desmatamento causando o desaparecimento de frutas que servem de alimento para esse 

animal, com a diminuição destes recursos este animal necessita se locomover de um uma área 

para outra e eles veem nas rodovias um corredor entre estas áreas.  

Para Lion (2007), o território do Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) demonstra 

variações, de acordo com suas necessidades de alimentação e fitofisionomias do ambiente em 

que ele vive, muitos trabalhos de telemetria realizados em alguns parques nacionais, 

demonstraram grandes oscilações em seu território, que varia de 25 Km² a 60 Km², porém um 

mesmo território pode ter mais de um animal em períodos diferentes. Esse comportamento foi 

observado na pesquisa pois a área em que foi amostrada a carcaça de Chrysocyon brachyurus 

(Illiger, 1815) não é uma área comum de se observar abundancia desta espécie, apesar de não 

ter trabalhos específicos nesta região.  

Todas as carcaças amostradas de Cebus libidinosus (Spix, 1823) 9% (n=4), foram 

em uma porção da rodovia onde existe a presença de um fragmento de mata seca de um lado e 

na outra extremidade existe uma plantação de cultura de cana-de-açúcar (ver tabela 02). 

Martins (2010); Moreira (2017) descrevem que as espécies do gênero cebus em geral se 

alimentam de frutas, insetos, folhas, etc., porém, com os processos de fragmentação 

empobrecimento de seu habitat natural, estas espécies passaram a incluir diversos itens 

cultivados pelo homem à sua dieta, como frutas domesticas, milho, cana-de-açúcar. 

As espécies do gênero cebus não se sentem intimidadas com a presença humana, 

porem e comum ver exemplares destas espécies atravessando as rodovias, seja por curiosidade 

ou em busca de alimento, estes exemplares amostrados possivelmente tentava atravessar a 

rodovia em busca de alimento (food), as carcaças estavam do lado oposto a lavoura de cana-

de-açúcar, o que sugere que estes animais não conseguiram atravessar a rodovia, lembrando 

que estes animais se locomovem em grupos assim aumentando a possibilidade de algum 

animal ser atropelado ao atravessar a rodovia. 

 
Figura 16: Mostra parte do fragmento ao entorno da rodovia GO- 230, neste trecho foi amostrado 4 exemplares 

de Cebus libidinosus (Spix, 1823).   

 
Fonte: LEPcon. 

 

Foram registradas 7% (n=3)  de carcaças de Cariama cristata (Linnaeus, 1766), 

todas estavam em trechos da rodovia onde existe uma ocupação mais intensa de pastagens, 

colaborando com a ideia de Marchini e Ferraz (2014) que descrevem que a Cariama cristata 

(Linnaeus, 1766), e uma ave que costuma habitar campos limpos evitando florestas densas, se 

adaptando muito bem ao avanço da pecuária, pois as pastagens se tornou um ambiente 

perfeito para sua sobrevivência, por possuir abundância de recursos e condições que 

favorecem a adaptação das seriemas a este local, algumas características são bem notáveis 

nessa ave como por exemplo o tamanho de seus membros que favorece seu forrageamento em 

meio as pastagens. 

Para a espécie de Coragyps atratus (Bechstein, 1793), foram amostradas 7% (n=3) 

de carcaças em trechos composto por pastagem em seu entorno, 7% (n=3) em composição 
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pastagem – cana-de-açúcar e 5% (n=2) próximos a formações de fragmento – pastagem. 

Segundo Monteiro Neto e Sanaiotti (2007), os Coragyps atratus (Bechstein, 1793) lixo 

disperso à céu aberto em vários pontos da cidade. O urubu-de-cabeça-preta alimenta-se de 

animais em decomposição ou ocasionalmente vivos e jovens, podendo também se alimentar 

de ovos, frutos maduros, vegetais em decomposição e lixos deixados a céu aberto. Durante a 

pesquisa pode ser observado além dos vertebrados silvestres atropelados carcaças de animais 

domésticos podem ter sido vítimas de atropelamento ou não, estes podem ter sido descartado 

pelo homem as margens das rodovias, foi observado pontos de descarte irregular de lixo 

orgânico que se trona uma fonte de aglomeração e atração de Coragyps atratus (Bechstein, 

1793) as margens da rodovia. 

A formação florística pode não ter um papel predominante no atropelamento de 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793), pois estes animais forrageiam locais onde existe uma 

possível fonte de alimento, e como foi visto anteriormente qualquer fonte de lixo orgânico é 

um atrativo para aglomeração destas aves. Um outro fator é o efeito cascata, onde um animal 

e atropelado e outros animais vem para as rodovias se alimentar destas carcaças que foram 

atropeladas, estes acabam sofrendo com atropelamentos e consequentemente podendo ocorrer 

novos atropelamentos, como e o caso dos animais necrófagos Coragyps atratus (Bechstein, 

1793), Cerdocyon thous  (Linnaeus 1766) e Caracara plancus (Miller, 1777). 

Para as espécies de Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758), Epicrates 

crassus (Cope, 1862), Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758), Cerdocyon thous (Linnaeus, 

1766), Apostolepis dimidiata (Jan 1862) foram amostradas 1 carcaça de cada espécie em 

diferentes pontos onde o entorno é composto por pastagem para a espécie de Herpetotheres 

cachinnans, pastagem – fragmento para Epicrates crassus (Cope, 1862) e Coendou 

prehensilis e fragmento para a espécie de Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766). De acordo com 

ICMBio (2007), as aves de rápida precisam de um grande território, e isso pode variar de 

acordo coma disponibilidade de alimento (repteis, roedores, aves, etc.) destes animais, este 

autor ainda descreve que a Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) pode forragear 

diferentes habitats, porem preferem locais mais preservados e se deslocando para áreas 

antropizadas em busca de alimento.  

  
Figura 17. Rodovias pesquisadas, como podemos ver em A temos um mosaico de pastagem com fragmento de 

mata seca e em B uma composição única de pastagem. 

     
Fonte: LEPcon. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A quantidade de carcaças amostradas no presente trabalho e considerada alta, 

porem vale ressaltar que as metodologias utilizadas em trabalhos da área de ecologia de 

estradas não revelam severamente a quantidade exata de animais atropelados anualmente nas 

rodovias, pois a busca ativa irá revelar apenas os animais que estiver dentro da rodovia e 

principalmente os vertebrados de maior porte, muitos animais de pequeno porte podem passar 

despercebidos pelos observadores. 

A A 
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As observações podem ser afetadas pela velocidade desenvolvida pelos 

pesquisadores e também pela remoção de carcaças, seja por animais carniceiros ou até mesmo 

pelos motoristas, que em alguns casos podem atropelar alguns animais devido crenças 

errôneas que são disseminadas em meio a sociedade, e por medo de complicações retiram as 

carcaças da rodovia, dois exemplos que são mais comuns e o Chrysocyon brachyurus (Illiger, 

1815) e o Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758), que em algumas regiões do país são 

vistos como animais que trazem azar para quem avista estes animais. 

Os dois grupos mais afetados foram os mamíferos e as aves, demonstrando que na 

região estudada estes dois grupos merecem uma atenção maior sobre sua conservação, 

destacando que os mamíferos são animais lentos e que buscam as rodovias como um meio 

facilitador de se movimentarem de um fragmento para outro. As aves são animais que estão 

em constante movimento no período diurno, e elas buscam pousar nas rodovias em busca de 

alimento que são deixados pelos caminhões transportadores de grãos, porem a espécie, mais 

afetada foi Coragyps atratus (Bechstein, 1793), conhecidos popularmente como urubu-de-

cabeça-preta ou apenas urubu, estes são animais carniceiros e encontram banquetes nas 

rodovias seja animais mortos ou lixos orgânicos que são descartados de maneira incorreta 

pelo homem. 

A maioria dos animais amostrados foram encontrados em trechos das rodovias 

onde o seu entorno e composto por fragmentos, demonstrando que os animais da região 

buscam estes locais como meio de segurança para buscar uma travessia na rodovia, porem são 

poucos estes pontos o que implica no atropelamento de muitas espécies que estão se 

locomovendo em busca de recursos, principalmente nos messes mais secos, onde os recursos 

se tornam escassos na região. 

Foi amostrado carcaças em trechos onde a rodovia e circundada por pastagem, 

vale destacar que algumas espécies buscam esse tipo de formação em busca de alimento como 

e o caso Cariama cristata (Linnaeus, 1766) (seriema), Lycalopex vetulus (Lund, 1842) 

(raposa), Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) (Tamanduá-bandeira), estas são espécies 

que se alimentam de pequenos artrópodes e buscam esse tipo de formação (pastagem) por ser 

áreas ricas neste tipo de alimento. Destacando que o tamanduá-bandeira possui a visão 

reduzida e podem sofrer com o efeito de congelamento frente ao perigo, a raposa se locomove 

principalmente no período noturno dificultando a sua visualização pelos motoristas e a 

seriema e uma ave que prefere se locomover no solo e não veem nas rodovias uma barreira. 

Um fator bastante observado nas duas rodovias estudadas foi a falta de 

acostamento e as pistas estreitas, o que dificulta uma possível ação dos motoristas em desviar 

dos animais que tentam atravessar a rodovia. Outro fator observado foi o alto índice de áreas 

devastadas para implantação de pastagem e agricultura, ocasionando da perda de habitats para 

muitas espécies e reduzindo os locais de passagem dos animais na rodovia, o que causa 

aumento e densidade de animais em um único local, aumentando o risco de atropelamento dos 

animais que vivem na região. 

Em alguns pontos da rodovia as faixas de domínios as margens das rodovias 

estavam densas o dificulta uma pré-visualização do animal, se realizar a manutenção com 

limpeza destas áreas duas vezes ao ano poderia estar evitando algumas colisões. Outra forma 

de mitigação muito importante seria a realização de campanhas educativas, seja com 

informações em outdoors em locais públicos ou em veículos de comunicação como em 

programas de TV e rádios, assim os motoristas teriam um maior contato com a informações 

sobre a gravidade que as colisões podem trazer para a fauna e para si próprio. 

Durante as campanhas realizadas não foi observado nenhum tipo de fiscalização 

como barreiras eletrônicas, a implantação destas barreiras em locais críticos de atropelamento 

poderia evitar colisões, algumas placas de advertência estão situadas em locais que dificultam 

a sua visualização pelos motoristas, principalmente no período chuvoso, período em que a 
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vegetação da faixa de domínio se desenvolve e ocorre situações onde as placas ficam 

totalmente cobertas pela vegetação. 

Em alguns pontos a solução que poderia ter mais impacto seria a implantação de 

tuneis e passarelas que serviria de passagem de fauna, principalmente em locais onde a 

rodovia possui fragmentos em ambos os lados (esquerdo e direito), os tuneis facilitaria a 

passagem da fauna terrestre e as passarelas de animais arborícolas, visto que em ponto da GO-

230 foi amostrado 4 carcaças de Cebus libidinosus (Spix, 1823), neste ponto poderia ocorrer a 

implantação de uma passarela para evitar o atropelamento desta espécie. 

Com a finalização deste trabalho, foram levantados dados sobre a incidência de 

atropelamentos de vertebrados na área estudada, espera-se que estes dados possam conter 

informações que facilite a implantação de medidas mitigadoras nas rodovias estudadas e que o 

ministério público possa ter conhecimento sobre estas informações para facilitar a 

implantação destas medidas. Espera-se também que este trabalho possa servir como fonte de 

pesquisa para o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas futuras em regiões próximas e em 

outros estados, na área de ecologia de estradas.       
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