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Embora as rodovias sejam importan-

tes para o desenvolvimento sócio-

econômico de uma região, elas causam vá-

rios efeitos ambientais negativos, gerando 

grandes perdas na biodiversidade. Um des-

ses efeitos recai sobre animais silvestres, 

através de mortes por atropelamentos, pois 

quando inseridas em determinado local, 

elas funcionam como barreiras a serem ul-

trapassadas. Além disso, ocorrem também 

perdas de vidas humanas e de veí-culos, 

causadas por acidentes com animais que 

estão atravessando a rodovia.  

O atropelamento de animais é um 

problema pouco ressaltado, porém tem si-

do o maior motivo da perda de biodiversi-

dade da fauna silvestre, superando em nú-

mero a caça e o tráfico. 

 

No Brasil, estima-se que 475 mi-

lhões de animais morrem todos os anos, 

vítimas de atropelamentos em rodovias. 

Ressalta-se que as taxas de atropelamen-

to em geral são subestimativas, pois há 

animais que não morrem no momento 

da colisão, deslocando-se para a vegeta-

ção adjacente, onde perecem, sem ser 

registrados.   

Pesquisas sugerem que medidas 

que visam à redução dos atropelamentos 

e diminuição dos acidentes envolvendo 

animais devem ser tomadas. Dentre elas, 

podemos destacar: campanhas de consci-

entização dos usuários das rodovias, 

construção de passagens para animais, 

telamento das margens, redutores de ve-

locidade, corredores de vegetação, pla-

cas indicativas de fauna e outras.  



Em comparação com outros estudos, os resultados dos monitoramentos nos in-

dicam elevadas taxas de atropelamentos na BR-050. Mamíferos como Tatu e o Ca-

chorro do Mato são os mais representados nos atropelamentos, embora animais me-

nores como pássaros, anfíbios e répteis também morram em atropelamentos, mas são 

dificilmente visualizados em virtude de suas menores dimensões.  

A tabela abaixo mostra os animais mais atropelados na BR-050, trecho Uberaba-

Uberlândia : 

 

1 - Tatu Dasypus novemcinctus 

2 - Cachorro- do Mato  Cerdocyon thous 

3 - Jaratataca Conepatus semistriatus 

4 - Tamanduá Bandeira Myrmecophaga tridactyla 

5 - Cascavel Crotalus durissus terrificus 

6 - Capivara Hydrochoerus hydrochaeris 

7 - Mão- Pelada Procyon cancrivorus 

8 - Tamanduá Mirim Tamandua tetradactyla  

9 - Lobo guará Chrysocyon brachyurus 

10 - Carcará Caracara plancus  

ALGUNS DADOS INTERESSANTES: 

Somos um grupo formado por professora e alunos do Laboratório de 

Ecologia de Mamíferos (LEMA) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e 

atualmente, dentre outras áreas de pesquisa, estamos abordando Ecologia de 

Estradas, ou seja, estudando como as rodovias ou outros empreendimentos 

lineares impactam comunidades biológicas, principalmente a fauna silvestre.  

Nosso grupo vem realizando monitoramentos sistemáticos de atropela-

mentos da fauna silvestre em rodovias no entorno do município de Uberlân-

dia, dentre elas a BR-050, trecho Uberlândia-Uberaba, rodovia de grande fluxo 

de veículos. Objetivamos, com esse monitoramento, levantar espécies animais 

atropeladas, buscar padrões que expliquem os atropelamentos e sugerir medi-

das de mitigação que venham a reduzir esse forte impacto. 



 

Especialistas de trânsito recomendam que, ao visuali-

zar um animal cruzando a rodovia, você deve: 

 

Abaixar a luz alta, reduzir a velocidade e ter cuidado para que ele não se assuste e 

corra em direção ao veículo. 

Só retomar a velocidade normal quando ultrapassar o lugar onde o animal está. 

Sinalizar para os demais veículos, pois os animais tem atitudes inesperadas. 

 

Nossa Fauna é nossa riqueza. 

Proteja!  Não atropele. 

 

 

 

 

DÊ UM BASTA AOS ATROPELAMENTOS DE ANIMAIS. DIVULGUE ESSA 

IDÉIA! 

 


