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RESUMO 

No Brasil os atropelamentos de fauna em estradas trazem grandes ameaças a 

biodiversidade, como o declínio de populações naturais e a possibilidade de extinção 

local de espécies, além de graves acidentes com motoristas. Assim, este estudo se 

propõe a levantar os atropelamentos ocorridos na MG-428 e comparar 

historicamente os dados levantados, a fim de apontar os determinantes dos 

atropelamentos e indicar possíveis hot spots para a implementação das medidas 

mitigadoras na rodovia e a conservação da biodiversidade. Registraram-se 65 

atropelamentos até julho de 2017, com um total  de 30 espécies, sendo 05 répteis, 

15 aves e 10 mamíferos. 

INTRODUÇÃO 

Estimativas recentes relatam que morrem aproximadamente 475 milhões de animais 

atropelados por ano nas rodovias brasileiras (CBEE, 2013).  

O cerrado brasileiro é um hot spot de biodiversidade e onde se concentra os 

principais centros econômicos do país, com grande número de estradas, que 

consequentemente apresentam as maiores taxas de atropelamentos (FREITAS et al 

2015).  Além da ameaça à fauna, podem ocorrer acidentes graves com os 

motoristas e ocupantes dos veículos (FREITAS & BARSZCZ, 2015). Deste modo, é 

preciso estabelecer os hot spots de atropelamentos e sua variação espacial e 

temporal. Em 2007, em trabalho realizado nas rodovias MG-428 e SP-334 entre 

Araxá e Franca registrou-se 615 atropelamentos de ca. 114 espécies de vertebrados 

silvestres e relacionaram-se os principais fatores condicionantes destes eventos 

(FREITAS, 2009). Desta forma este trabalho busca descrever os atropelamentos de 

animais silvestres na rodovia MG-428 entre Araxá e Sacramento de forma a obter 

uma comparação histórica que oriente trabalhos de mitigação. 

OBJETIVOS 

Descrever os atropelamentos de animais silvestres na rodovia MG-428 entre Araxá e 

Sacramento de forma a obter uma comparação histórica que oriente trabalhos de 

mitigação, fazendo a comparação histórica com o trabalho de Freitas (2009) com 

relação a riqueza e composição de espécies, taxas mensais e anuais. 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO  

O trecho abrange os kms 10 a 106 da rodovia MG-428, localizado entre os 

municípios de Araxá e Sacramento – MG (19º 37' 52.0"- 20º 04' 21.8" S e 46º 55' 

56.9”- 47º 24' 23.7" W). No período de março a julho, o trecho foi percorrido de carro 



10 vezes, a uma velocidade constante de 60 km/h, em intervalos de 15 dias, com 

pelo menos dois observadores no veículo - um para cada lado da rodovia, 

totalizando 51 horas em campo. Sempre que um animal era avistado na pista ou 

acostamento, o veículo era parado e eram anotados dados em planilha de campo. 

Além disso, o animal era fotografado com uma câmera digital (KODAK® ou NIKON® 

Coolpix) e medido para posterior identificação com o auxílio de guias de 

identificação e especialistas. Também foi feita uma comparação histórica com o 

trabalho de Freitas (2007, dados não publicados), considerando-se o mesmo 

período e procedimentos, utilizando-se a distribuição dos grupos em porcentagem e 

a  composição de espécies. Para tabulação e análise dos dados coletados foram 

utilizados planilhas no programa Excell (2010) e os resultados foram dispostos em 

gráficos para comparação. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

No período de março a julho de 2017, registrou-se 65 atropelamentos de 30 

espécies diferentes de animais silvestres (1,3 atropelamentos/100km/mês). Sendo 

seis répteis, 35 aves (12 não identificadas) e 24 mamíferos. Comparando-se com os 

dados de Freitas coletados em 2007, 40% das espécies aqui registradas aparecem 

em seu estudo (Tabela 1) e percebe-se uma similaridade nas porcentagens de 

atropelamentos, exceto para os anfíbios (Figura 1). Foi possível perceber também 

que o maior número de atropelamentos neste estudo ocorreu entre os kms 70 a 80. 

Notou-se que nesse trecho a vegetação é típica de cerrado e a rodovia apresenta 

mais retas, assim o número de atropelamentos pode ter sido maior devido a 

presença da fauna em fragmentos de vegetação nas margens da rodovia e à alta 

velocidade com que os carros trafegam nestes locais. No estudo de Freitas (2007), 

em locais com as mesmas características, isto também ocorreu. 

Figura 1 - Comparação da distribuição de grupos taxonômicos de vertebrados atropelados na rodovia MG-428 

no período de março a julho de 2017 (este trabalho) com o mesmo período em 2007 (Freitas dados não 

publicados). 
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Tabela 1 – Relação das espécies registradas neste estudo. Aquelas que também foram registradas por 

FREITAS (2007) aparecem em negrito. 

 

Freitas & Barszcz (2015) ao pesquisar os acidentes com animais nas rodovias 

brasileiras, encontraram que as colisões que envolvem animais silvestres 

representam apenas 30% do total, mas acarretam maior percentual de mortes 

humanas (62%). Principalmente nos acidentes com capivaras.  
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