
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS VÍTIMAS DE ATROPELAMENTOS NA 
BR-230 NO ALTO SERTÃO DA PARAÍBA 

Introdução:Dentre os principais fatores que mais influenciam os        
atropelamentos de animais nas estradas, citam-se: a velocidade dos veículos,          
características da paisagem, comportamento das espécies, má sinalização e as          
condições atmosféricas que afetam a visibilidade ou a capacidade de condução           
do veículo. A maioria dos acidentes ocorrem no período da noite, e estão             
relacionados a aspectos fisiológicos, forma de locomoção e o comportamento          
inocente que os animais vulneráveis, ao efeito que os faróis veiculares causam            
deixando-os cegos momentaneamente, sem reação de defesa e noção do          
perigo. Atualmente, é observada escassez dos dados obtidos em         
monitoramentos de animais atropelados nas rodovias brasileiras, se dados         
mais completos fossem obtidos por monitoramentos constantes, e depois         
disponibilizados, seria possível ter uma estimativa das colisões entre veículo e           
animal em escala nacional, tanto sob a perspectiva da segurança quanto de            
preservação da vida e conservação da biodiversidade.Objetivo:Objetivou-se       
identificar as principais espécies de animais vítimas de atropelamento e          
conhecer os pontos de agregação de maior incidência de         
atropelamentos.Método: A área de abrangência do estudo compreendeu o         
trecho entre os km-443 e km-506 da BR–230, entre os municípios de Aparecida             
e Cajazeiras. Para tanto, o processo de monitoramento compreendeu os          
meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, no horário das 06:00 às 09:00 da                
manhã, perfazendo 3 horas diárias, e um total global de 450 horas de             
atividades ao longo dos 6 meses de pesquisa. Houve flexibilidade quanto a            
situações extraordinárias, que poderiam contribuir para o melhor        
dimensionamento do problema, como em ocasiões em que a coleta foi           
realizada através de informações de moradores locais em horário diverso ao           
estabelecido. Em cada coleta foi registrado a coordenada geográfica específica          
do local do atropelamento com a ajuda de um sistema de posicionamento            
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global – GPS (Global Positioning System) (Test Plus) e foi medida por uma             
escala métrica de 10 cm a distância da margem da rodovia até o animal              
atropelado. Os dados coletados foram registrados em planilhas, utilizando o          
software Excel® (2016), os dados obtidos, foram copilados através de análise           
descritiva que considerou variáveis qualitativas como sexo, data, hora,         
coordenadas geográficas e idade estimada. As médias de atropelamento foram          
obtidas dividindo-se o número total de animais atropelados pelas horas totais           
de estudo.Resultados:  
Foram registrados um total de 196 animais atropelados, de 16 diferentes           
espécies, em 9.900km percorridos. A taxa de mortalidade foi em média um            
animal a cada 43.88km percorridos. O grupo dos anfíbios foi o mais atingido             
(144 indivíduos), e os répteis apresentaram a maior diversidade de espécies           
encontradas (7 espécies). Ocorreu uma grande variação no número de          
vertebrados atropelados entre as classes, com maior registro para Amphibia (n           
= 114; 58,16%), seguida de Mammalia (n=62; 31.63%), Reptilia (n=12; 6.12%)           
e por fim Aves (n= 8; 4.09%).Conclusão:       
O impacto sobre as populações atingidas é difícil de avaliar, uma vez que             
pouco se conhece sobre seu tamanho populacional. A uma alta frequência de            
atropelamentos de vertebrados em rodovias, onde a pluviosidade é um          
determinante sobre quais serão as espécies mais atingidas. 
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