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Sinopse: 

Estudou-se a ocorrência de atropelamentos de vertebrados, em 21 

anos de monitoramento, no trecho da BR-174 inserido na Terra 

Indígena Waimiri Atroari, na Amazônia Central. Foram 

investigadas possíveis relações entre tais ocorrências e a chuva e o 

fluxo de veículos, além dos padrões de distribuição espacial e 

temporal dos atropelamentos para as diferentes classes de 

vertebrados e, consequente, identificação de locais prioritários para 

a mitigação. 

 

Palavras-chave: Ecologia de estradas, atropelamento de fauna, 

monitoramento de longo prazo, rodovia na Amazônia 
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RESUMO 

 

Neste estudo, apresentamos e analisamos os registros de 21 anos de monitoramento de 

vertebrados atropelados no trecho de 121 km da rodovia BR-174 que intercepta a Terra 

Indígena Waimiri Atroari (TIWA). A TIWA é uma área bem conservada com grande 

diversidade de vertebrados silvestres localizada na Amazônia Central. Para caracterizar a 

dinâmica dos atropelamentos, identificamos os grupos mais atropelados e para cada grupo, 

investigamos a influência da precipitação e do fluxo de veículos sobre os atropelamentos, 

utilizando Modelos Lineares Generalizados Mistos (GLMM). Para identificar escalas e áreas 

de aglomeração significativa destas ocorrências (hotspots) em oito anos, utilizamos uma 

estatística K modificada e a estatística Hotspot 2D. De 1997 a 2017, foram registrados 11.635 

vertebrados atropelados. Destes, os mamíferos e répteis foram as classes mais representativas, 

seguidas de aves e anfíbios. Observamos que o fluxo de veículos influencia o número de 

atropelamentos de todos os taxa, e a pluviosidade apresentou relação significativa apenas para 

mamíferos, mas de forma negativa. Os hotspots variaram entre as classes e ao longo dos anos, 

no entanto alguns se repetiram de forma constante ou alternada, característica que acreditamos 

estar relacionada à flutuação na abundância de indivíduos no entorno ou na disponibilidade de 

recursos. Deste modo, o fluxo de veículos deve ser incorporado nos estudos que avaliam o 

atropelamento de fauna, mesmo em rodovias pouco movimentadas e os hotspots devem ser 

monitorados para os diferentes grupos em médio e longo prazo para que a escolha e 

posicionamento de medidas mitigatórias abranjam fatores e regiões prioritárias ao longo do 

tempo.  

Palavras-chave: Fauna atropelada, Ecologia de estradas, Variação temporal de 

atropelamentos, Variação espacial de atropelamentos. 
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ABSTRACT 

 

In this study, we present and analyze the records of a 21-years monitoring program of 

vertebrate road-kills along 121 km of the BR-174 highway inside the Waimiri Atroari 

Indigenous Territorry (TIWA). The TIWA is a well-preserved area with high diversity of wild 

vertebrates located in Central Amazon. To assess the dynamics of road-kills, we identified the 

groups most killed and for each group, we investigated the influence of rainfall and vehicle 

traffic rates over the number of road-kills by using Generalized Linear Mixed Models 

(GLMM). To identify scales and areas of significant road-kill clusters (hotspots) over eight 

years, we used a modified K statistic and the HotSpot 2D statistic. From 1997 to 2017, 11,635 

vertebrates were killed by car collisions. From these records, mammals and reptiles are the 

most representative classes followed by birds and amphibians. Vehicle traffic rate explained 

road-kill variation for all taxa, and rainfall was important to explain mortality only for 

mammals, but a negative relation. Hotspots were different among taxa and over years, but 

some remained or oscillated over time within each group, which we believe is related to the 

abundance of animals in the surroundings or to variation in resource availability. Therefore, 

vehicle traffic rates should be incorporated in road-kill studies, even in low traffic highways, 

and hotspots should be monitored from medium to long-term so that the choice and positioning 

of mitigation actions consider relevant factors and areas where kills aggregate along roads over 

time.  

Keywords: Wild vertebrates’ road-kill, Road ecology, Road-kills temporal variation, Road-

kills spatial variation. 
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1. INTRODUÇÃO 
A implantação de estradas pode gerar grandes impactos ambientais, fragmentando 

habitats naturais, agindo como fonte de poluentes, como barreira à dispersão da fauna, isolando 

populações e sendo fonte direta de perda de indivíduos devido à colisão com veículos 

(Laurence et al., 2009). O atropelamento de fauna tem sido apontado como uma das ações 

antrópicas de maior impacto sobre as populações de vertebrados terrestres (Forman e 

Alexander, 1998), visto que é responsável pela remoção constante de indivíduos saudáveis 

dessas populações. Isto pode levá-las ao rápido declínio (Bujoczek et al., 2011), causar a perda 

de variabilidade genética e extinção local das populações mais vulneráveis (Seiler, 2001; 

Ascensão et al., 2019). Brown e Brown (2013) mostram que o atropelamento pode funcionar 

como agente de seleção natural, gerando modificações na frequência de características físicas 

em populações naturais de espécies constantemente atropeladas. Apesar das estradas serem, em 

geral, associadas a impactos negativos na fauna, os diferentes taxa atropelados podem 

responder distintamente, dependendo de suas características intrínsecas, dos atributos do 

ambiente nos quais as estradas estão inseridas (Bueno et al., 2015) e das características da 

própria estrada (Santos et al., 2013). 

Estudos que abordam o atropelamento de fauna têm sido desenvolvidos há quase 100 

anos em países de regiões temperadas (Kroll, 2015). Em regiões tropicais, onde há maior 

diversidade de vertebrados, o interesse por este tema é bem mais recente, havendo muitas 

lacunas no entendimento dos padrões e efeitos do atropelamento na fauna e no meio ambiente. 

Em estudo realizado por Teixeira et al. (2013) no Sul do Brasil, foi observado que os locais 

onde há agregação de atropelamentos (hotspots), estes diferem para diferentes taxa (e.g. aves, 

mamíferos e répteis) e a adoção de medidas baseadas em hotspots espécie-específicos 

beneficiaria diretamente de modo mais efetivo a espécie estudada. Deste modo, em regiões 

com alta biodiversidade, como na Amazônia, estudos sobre o atropelamento de fauna devem 

abranger grupos de espécies, evitando abordagens espécie-específicas, a fim de propor 

inicialmente medidas mitigatórias que beneficiem o maior número de organismos possível 

(Bueno et al., 2015). Além dos padrões espaciais de distribuição dos atropelamentos, Santos et 

al. (2017) mostraram que há alteração na localização dos hotspots dependendo do tamanho dos 

trechos de divisão da estrada analisados e Teixeira et al. (2017) alertam para a variação destes 

locais ao longo do tempo. Logo, as dinâmicas espacial e temporal de hotspots também devem 

ser investigadas em estudos que abordam o atropelamento de fauna, sendo importante utilizar 

bases de dados provenientes de monitoramentos em longo prazo para avançarmos no 

conhecimento de tais dinâmicas.  
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Fatores sazonais, como a pluviosidade, alteram a ocorrência de atropelamentos, pois 

afetam a disponibilidade de alimento e podem provocar mudanças na abundância de 

indivíduos, composição de espécies e nos padrões de locomoção dos organismos no ambiente 

(Machado et al., 2015). Alguns estudos indicam que durante a estação chuvosa, por exemplo, 

há aumento no número de animais atropelados (Seiler, 2001; Machado et al. 2015). No entanto, 

essa relação não tem sido encontrada em todas as rodovias brasileiras. Em um estudo realizado 

na Floresta Nacional de Carajás no Pará, Gumier-Costa e Sperber (2009) não observaram 

relação significativa entre atropelamentos de vertebrados e pluviosidade mensal. Como visto, 

as variações na pluviosidade podem ou não causar efeitos sobre o número de atropelamentos 

dependendo da localidade e em curto prazo as relações podem não ser evidentes. Assim,  

investigar se há relação entre este fator e o atropelamento em uma escala temporal longa é útil 

para o entendimento dos possíveis padrões que regem a flutuação da mortalidade de fauna nas 

estradas. 

O fluxo de veículos é a característica da estrada de maior influência à mortalidade de 

fauna (Seiler, 2001). No entanto, algumas espécies de vertebrados evitam rodovias à medida 

que se tornam mais movimentadas e assim, há menor travessia de animais, o que diminui os 

atropelamentos, mas aumenta o efeito barreira das estradas para certas espécies (Grilo et al., 

2015). Ao longo de 1000 km de rodovias em Portugal, Grilo et al. (2015) observaram que o 

atropelamento de corujas (Tyto alba) tinha maior probabilidade de ocorrência em estradas 

muito movimentadas (40.000 veículos/dia em média), mas para alguns mamíferos, como a 

raposa vermelha (Vulpes vulpes), o atropelamento era mais provável quando o fluxo de 

veículos era baixo (<20.000 veículos/dia em média). De acordo com os autores, isso pode ser 

explicado pela diferença na percepção dos animais sobre o risco que as estradas e a 

movimentação de veículos lhes representam. A influência do fluxo de veículos sobre a perda 

de fauna tem sido investigada em diversos estudos (e.g. Clevenger et al., 2003 e Santos et al.; 

2013), mas esta relação é pouco conhecida para os diferentes grupos animais. 

De fato, apesar do crescente interesse no estudo do atropelamento de fauna no Brasil, 

poucos estudos publicados têm se dedicado ao tema na região Amazônica (e.g. Gumier-Costa e 

Sperber, 2009 e Fernandes, 2003 no Pará; Turci e Bernarde, 2009 em Rondônia e Omena 

Júnior et al., 2012 no Amazonas), embora este bioma represente cerca de 50% das florestas 

tropicais remanescentes do mundo e possua a grande diversidade de espécies, sendo muitas 

delas endêmicas (Laurance et al., 2000). Comparado aos outros biomas brasileiros, a Amazônia 

é o que possui menor densidade de malha rodoviária (DNIT, 2009), o que também pode estar 

associado ao menor número de estudos de fauna atropelada na região, mas apesar de poucas, as 
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rodovias neste bioma geralmente atravessam extensas áreas verdes (Secco et al. 2018a), 

característica que as diferenciam de outras rodovias principalmente no contexto de paisagem. 

Na Amazônia Central, Omena Júnior et al. (2012) registraram 258 animais atropelados durante 

111 dias de monitoramento em 100 km da BR-174 no Estado do Amazonas. A rodovia BR-174 

possui 974 km e conecta os estados do Amazonas e Roraima no Brasil, ao norte à Venezuela 

(Kanai et al., 2012). Apesar de sua extensão e por interceptar diversas áreas florestais, até o 

momento, apenas um trabalho foi publicado abordando o atropelamento de fauna nesta 

rodovia.  

A abertura e pavimentação da rodovia BR-174 facilitou o acesso a regiões antes 

isoladas na Amazônia brasileira (Kanai et al., 2012), reduzindo e fragmentando habitat 

anteriormente contínuo. Para a sua construção, houve a abertura de um trecho cortando a Terra 

Indígena Waimiri Atroari (TIWA), ação que gerou diversos conflitos ocasionando a redução 

populacional significativa dos indígenas ao tentar resistir à invasão de seu território (Carvalho, 

2015). Além de estar dividida ao meio, a TIWA continuou a sofrer grandes pressões 

antrópicas, perdendo parte de seu território para outros empreendimentos de interesse 

econômico e político, como a mineração e a Usina Hidrelétrica de Balbina (Carvalho, 2015). 

Atualmente, o trecho da BR-174 que intercepta a Terra Indígena Waimiri-Atroari está em uma 

das áreas florestais mais bem conservadas atravessadas pela rodovia, mas este trecho continua 

a ser uma fonte de impacto ambiental à área, pois proporciona a constante mortalidade de 

vertebrados (Costa, 2018, Secco et al., 2018b), entre outros efeitos das estradas no meio 

ambiente. 

Deste modo, as perguntas que queremos responder com este estudo são: quais são os 

fatores que podem influenciar a ocorrência do atropelamento de vertebrados no trecho de 121 

km da BR174 que intercepta a Terra Indígena Waimiri-Atroari e quais são as áreas prioritárias 

para mitigação? Acreditamos que a variação na precipitação e o fluxo de veículos (número de 

veículos por mês) que trafegam na estrada podem estar relacionados ao atropelamento dos 

diferentes grupos de vertebrados na região e que existem locais de aglomeração destas 

ocorrências prioritários à conservação, os quais devem ser identificados. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GERAL 

Avaliar quais são os taxa atropelados e se variações na precipitação e no fluxo de 

veículos estão relacionados aos atropelamentos de vertebrados no trecho de 121 km da BR174, 

na Terra Indígena Waimiri Atroari, e se existem padrões de distribuição espacial e temporal 

destas ocorrências.  

 

2.2. ESPECÍFICOS 

Para os quatro taxa de vertebrados: 

(1) Descrever quantitativamente os taxa mais atropelados e como o número de atropelamentos varia 

ao longo dos anos  

(2) Testar qual variável é mais importante para explicar o número de animais atropelados (chuva, 

fluxo de veículos ou as duas de forma combinada); 

 (3) Testar se existem trechos da rodovia onde o número de atropelamentos é maior do que o 

esperado ao acaso (hotspots);  

(4) Identificar hotspots para trechos em duas escalas de tamanho; 

(5) Comparar a localização de hotspots, identificados em duas escalas de tamanho, ao longo 

dos anos.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo 

A área de estudo compreende um pouco mais de 121 km da BR-174, uma pista de mão 

dupla simples, inserida na Terra Indígena Waimiri Atroari, entre os Estados do Amazonas e 

Roraima (1°15'41.00"S, 60°24'23.17"W/0°13'31.95"S, 60°41'31.34"W), na Amazônia Central 

(Figura 1). O trecho da rodovia é majoritariamente retilíneo, com poucas áreas de declive e 

intercepta inúmeros corpos d’água, charcos e também áreas bem drenadas. A área total de 

extensão da TIWA é de 2.585.911 ha (PWA, 2019), com cobertura vegetal de floresta 

ombrófila densa submontana (IBGE, 2004) e poucas áreas degradadas. O regime de chuvas na 

região é caracterizado por duas estações, com a estação seca de agosto a dezembro e chuvosa 

de janeiro a julho (CPTEC/INPE, 2019).  Apesar de ser uma das maiores terras indígenas da 

Amazônia, a TIWA foi mais extensa, tendo perdido mais de 520 ha para a atividade 

mineradora e 526,8ha com a criação da Usina Hidrelétrica de Balbina (UHE Balbina) que se 

encontra na porção sudeste do território (Carvalho, 2015), a qual resultou na inundação de 

30.000 ha do território (PWA, 2019). Ao norte da Terra Indígena, está a cidade de 

Rorainópolis/RR, a qual exibiu a maior porcentagem de desmatamento (entre 1978 e 2008) 

entre os municípios cortados pela BR-174, sendo que outros municípios também têm 

apresentado retirada significativa de cobertura vegetal, principalmente nas proximidades da 

rodovia se estendendo às áreas mais distantes (Rodrigues e Pinheiro, 2011), o que evidencia a 

perda de habitat para a fauna silvestre da região.  

3.2. Coleta de dados 

A Terra Indígena Waimiri Atroari possui um programa de monitoramento e gestão, o 

Programa Waimiri-Atroari (PWA), existente como meio de compensação pela construção da 

UHE Balbina, no qual estão inseridas subdivisões como o subprograma de Proteção Ambiental. 

Este subprograma é responsável pela proteção do território, fiscalizando os limites, controlando 

e impedindo as ações que causem danos à flora e fauna local, controlando o fluxo de veículos e 

monitorando o trecho da BR-174 desde o seu asfaltamento, em 1997 (PWA, 2019). Incluso 

nesse monitoramento, está o registro de fauna atropelada, atividade iniciada pela comunidade 

indígena devido à preocupação com o aumento do fluxo de veículos previsto para ocorrer após 

o asfaltamento, provocando assim constantes colisões e perda de fauna por atropelamento 

dentro de seu território.  
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Figura 1. Área de estudo. Trecho da BR-174 que intercepta a Terra Indígena Waimiri-Atroari entre os Estados do 

Amazonas e Roraima, na Amazônia Central. 

3.2.1. Fauna atropelada  

Neste estudo, usamos dados de 21 anos de monitoramento de fauna atropelada 

disponibilizados pelo Programa Waimiri-Atroari, desde agosto de 1997 até dezembro de 2017 

para descrevermos os taxa atingidos. De segunda a sábado, de dois a três observadores (fiscais 

do PWA e fiscais indígenas) percorrem cerca de 121 km da BR-174, com carro à velocidade 

média de 60 km/h, registrando a hora em que as carcaças são encontradas, o nome comum da 

espécie, as coordenadas geográficas de cada carcaça com um GPS portátil (5 metros de 

precisão) ou o quilômetro onde foi encontrada e, após cada registro, removem os animais da 

estrada para evitar recontagem. Em 2017, fizemos parte da equipe de monitoramento e 

realizamos a coleta de exemplares. A partir dos registros de atropelamentos, identificamos os 

animais ao menor nível taxonômico possível. Para alguns, foi possível chegarmos à espécie 

devido a coleta de carcaças, fotografias e aos registros para a região presentes na literatura, 

incluindo as distribuições disponíveis no site da IUCN (https://www.iucnredlist.org/). Apesar 

de acessarmos os registros de fauna para a região, em muitos casos, os nomes comuns podem 

representar uma gama de espécies, impossibilitando a identificação a este nível para registros 

que não possuíam informações complementares.  

https://www.iucnredlist.org/
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3.2.2. Taxa de mortalidade e variação anual de atropelamentos 

Para calcular a taxa de mortalidade diária por quilômetro (Tx), utilizamos todos os 

registros anuais de vertebrados atropelados. Como o monitoramento não é realizado aos 

domingos, subtraímos o número de domingos existentes em cada ano e também adicionamos 

um dia no caso de anos bissextos. Deste modo, somamos o número total de vertebrados 

atropelados (N) e o dividimos pelo número total de dias amostrados (d), multiplicado ao 

comprimento total do trecho monitorado em quilômetros (t) por dia, como a seguinte função: 

Tx= N/d*t.  

Calculamos uma média diária de atropelamentos para cada ano, dividindo o total de 

atropelamentos por classe pelo número de dias amostrados. Nos anos de 1997 e 2014, o 

monitoramento não contemplou todos os meses, deste modo a média diária permite que 

comparemos os registros anuais para identificar se tem ocorrido aumento de atropelamentos ao 

longo do tempo. 

3.2.3. Fluxo de veículos 

O número mensal de veículos também foi disponibilizado pelo PWA. Há o controle 

diário de entrada e saída de veículos na Terra Indígena. Cada veículo é registrado de acordo 

com o tipo, hora de entrada ou saída e direção do trecho (Roraima ou Amazonas). Devido às 

restrições como proibição de parada e estadia dentro do território, os veículos que trafegam no 

trecho entram e saem sem ter acesso a outras áreas dentro da T.I., exceto pela entrada de uma 

mineradora, mas isso não prejudica a contagem mensal total de veículos que ali trafegam, pois 

estes veículos também são contabilizados. Durante o período noturno, o acesso à TIWA é 

restrito, com a redução de fluxo a partir das 18h30min. Neste período, carros de passeio sem 

caráter de emergência e caminhões com produtos não perecíveis não podem mais atravessar o 

trecho. Às 22h00min, o fluxo fica ainda mais restrito, com permissão de travessia apenas para 

ônibus, ambulâncias e carros oficiais. Isto se estende até às 05h30min, quando o fluxo é 

novamente liberado. A restrição de fluxo durante o período mencionado visa a segurança no 

trecho e também tenta reduzir os impactos gerados sobre os animais noturnos (ISA, 2017) que, 

mesmo com tal iniciativa, têm sido constantemente vítimas do atropelamento (Costa, 2018). 

Usamos as informações do fluxo de veículos mensais referentes aos anos de 2001, 2002, 2004, 

2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017.  

3.2.4. Chuva 

Acessamos as informações de volume de chuva em milímetros da área de estudo no 

banco de dados da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) disponibilizado pela Agência 
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Nacional de Águas (ANA). Três estações pluviométricas localizadas uma ao centro e as outras 

duas nos extremos norte e sul do trecho são monitoradas diariamente pelo Serviço 

Meteorológico do Brasil (CPRM). As três estações e seus respectivos códigos são Posto 

Abonari – FUNAI (00160000), Base Alalaú (00060000) e Fazenda São Lucas (00060001). As 

séries históricas destas estações foram usadas para contabilizarmos o volume médio mensal de 

chuva (mm) no trecho de estudo para os mesmos anos aos quais tivemos acesso ao fluxo de 

veículos e registros de atropelamentos.  

3.3. Análise de dados 

3.3.1. Veículos, chuva e o atropelamento de fauna 

Analisamos a influência da chuva e do fluxo de veículos sobre o atropelamento de 

fauna por meio de Modelos Lineares Generalizados Mistos (GLMM), usando a distribuição de 

dados da família Poisson, referente à variável resposta de contagem (Zuur et al., 2009). Para 

avaliarmos a relação entre as duas variáveis preditoras e checarmos se poderiam ser incluídas 

nestes modelos, primeiramente, realizamos o teste de correlação de Pearson. Chuva e fluxo de 

veículos não estão correlacionados (r=-0,07). Ainda, reescalamos estas variáveis subtraindo de 

cada unidade amostral o valor médio das observações e dividindo pelo desvio padrão. Após 

isso, para cada classe de vertebrados (i.e. anfíbios, aves, mamíferos e répteis), avaliamos cinco 

modelos de efeito das variáveis preditoras sobre o número de indivíduos atropelados: 1) Efeito 

do volume médio mensal de chuva (mm), 2) Efeito do fluxo mensal de veículos, 3) Efeito da 

chuva e do fluxo de veículos juntos, 4) Efeito da interação entre a chuva e o fluxo de veículos e 

o 5) Modelo nulo, sem efeito de variáveis. Ainda, avaliamos esses modelos com dados de 

precipitação 1 mês adiantados, para testarmos se o volume de precipitação em determinado 

mês pode ter efeito sobre os atropelamentos no mês seguinte, pressupondo que o efeito da 

chuva na disponibilidade de alimentos e sua influência nas populações naturais pode não ser 

imediata. Para evitar a autocorrelação temporal, definimos a variável “mês” como fator 

aleatório de medida repetida em todos os modelos (132 meses-análise de dados longitudinais) e 

um fator aleatório padrão. Baseamos a seleção de modelos nos valores do Critério de 

Informação de Akaike (AIC), considerando os melhores modelos aqueles com os menores 

valores de AIC e mantendo como modelos plausíveis, aqueles com ΔAIC < 2 (Burnham e 

Anderson, 2002). Para compararmos os melhores modelos e identificarmos aquele com maior 

força de evidência, utilizamos os valores do peso de Akaike (wi). Realizamos as análises com o 

pacote lme4 (Bates et al., 2015) no Programa R 3.5.0 (R Core Team, 2018). 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/medicoes_historicas_abas.jsf
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/medicoes_historicas_abas.jsf
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/medicoes_historicas_abas.jsf
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3.3.2. Hotspots de fauna atropelada  

Para as análises de distribuição espacial dos atropelamentos, usamos os registros dos 

anos de 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017, pois foram os quais tivemos acesso 

à localização espacial das ocorrências de atropelamentos. A fim de identificar locais com maior 

número de atropelamentos do que o esperado ao acaso (hotspots), é necessário saber se há ou 

não aglomeração significativa de atropelamentos e em quais escalas isto ocorre. Neste caso, 

utilizamos as funções K de Ripley 2D e HotSpot 2D, disponíveis no software Siriema 2.0 

(Coelho et al., 2014). A função K de Ripley 2D, diferente da função K de Ripley linear 

proposta por Clevenger et al. (2003), considera a bidimensionalidade da rodovia (i.e. curvas e 

distância espacial real entre os atropelamentos), isto permite que a formação de aglomerados 

seja melhor avaliada de acordo com as características da rodovia (Coelho et al., 2008). Para 

testarmos se há aglomeração de atropelamentos a partir de escalas mais finas, aplicamos um 

raio inicial de 50 metros, com 50 metros de incremento, 500 simulações e 95% de intervalo de 

confiança (IC). 

 Na identificação de hotspots, utilizamos a função 2D HotSpot que permite identificar os 

locais da rodovia com aglomeração de atropelamentos (Coelho et al., 2014). Primeiro, 

identificamos hotspots em trechos de 100 metros, dividindo a estrada em 1210 segmentos, 

executando 1000 simulações e 95% de intervalo de confiança. Posteriormente, identificamos a 

existência e persistência de hotspots, usando trechos de 1,002 km, com 1000 simulações e 95% 

de IC. Analisamos a formação de aglomerados e existência de hotspots para os oito anos de 

monitoramento mencionados e para os quatro taxa aqui estudados, a fim de avaliar se há 

diferença entre estes locais ao longo dos anos e se a identificação de locais prioritários depende 

da escala utilizada e do taxa.  

4. RESULTADOS 

4.1. Fauna atropelada e taxa de mortalidade 

De agosto 1997 a dezembro de 2017, foram registrados 11.635 vertebrados atropelados. 

Destes, os mais atropelados pertencem à classe Mammalia, 5752 espécimes (49,44%), seguidos 

de 3910 répteis (33,61%), 1409 aves (11,74%) e 564 anfíbios (4,85%) (Apêndice A). Entre os 

mamíferos, os animais mais atropelados foram as mucuras (Didelphis spp e outros marsupiais, 

n=2279), e as espécies sauim-de-mãos-douradas (Saguinus midas, n=1122) e paca (Cuniculus 

paca, n=679). As cobras (não identificadas, n=2339), os jacarés (n=382) e as cobras sucuris 

(Eunectes murinus, n=335) foram os répteis mais registrados, enquanto os “pássaros” (não 

identificados, n=667) e gaviões (n=114) foram os mais representativos da sua classe. Para 
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anfíbios, os anuros foram o grupo mais registrado (sapos, pererecas e rãs, n=562), com apenas 

outros dois registros referentes às cobras-cegas (Ordem Gymnophiona). Durante o período em 

que estivemos no monitoramento, as espécies mais atropeladas foram o sapo cururu (Rhinela 

marina) e o sapo pintado (Rhaebo guttatus), correspondentes a 80 e a 34 indivíduos de 298 

registros para a classe. Em relação ao status de conservação em nível global (IUCN, 2019), 

uma espécie atropelada é listada como ameaçada de extinção (EN): a ariranha (Pteronura 

brasiliensis Gmelin, 1788), duas espécies quase ameaçadas (NT): gato-maracajá (Leopardus 

wiedii Schinz, 1821) e a onça pintada (Panthera onca Linnaeus, 1758) e quatro vulneráreis 

(VU): anta brasileira (Tapirus terrestris Linnaeus, 1758), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 

tridactyla Linnaeus, 1758), tatu-canastra (Priodontes maximus Kerr, 1792) e o tucano-de-papo-

branco (Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758).   

Considerando os anos monitorados integralmente e corrigindo a estimativa de dias 

amostrados para os anos incompletos, estimamos que 755.682 quilômetros foram monitorados, 

resultando na taxa de 0,013 vertebrados atropelados por quilômetro por dia na Terra Indígena 

Waimiri Atroari. A média de vertebrados atropelados diariamente tem variado ao longo dos 

anos, sendo o mínimo registrado em 1999 e o máximo em 2017, 0,8 e 4,6 indivíduos, 

respectivamente (Figura 2). 

 

Figura 2. Variação anual do número médio diário de atropelamentos de anfíbios, aves, mamíferos, répteis e todos 

os vertebrados no trecho da rodovia BR-174 que intercepta a Terra Indígena Waimiri Atroari. 
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4.2 Veículos, chuva e atropelamento de fauna 

 

Figura 3. Variação mensal e anual do fluxo de veículos no trecho da rodovia BR-174 que intercepta a Terra 

Indígena Waimiri Atroari. Os círculos cinza representam o fluxo médio mensal de veículos em cada ano. 

O fluxo de veículos têm aumentado, principalmente em anos mais recentes na TIWA. 

Os anos de 2002 e 2016 apresentaram, respectivamente, o menor e maior fluxo médio mensal 

de veículos, 5.620 e 18.192 veículos por mês (Figura 3). O mês com maior fluxo diário de 

veículos já registrado no trecho foi janeiro de 2017 com 732,26 veículos/dia, o qual ainda é 

considerado baixo em relação a outras rodovias (Seiler, 2001). A chuva e o fluxo de veículos 

não apresentaram correlação (r= -0,07).  

Na seleção de modelos, todos os modelos selecionados (com ΔAIC < 2) apresentaram o 

fluxo de veículos como uma variável de efeito positivo no número de atropelamentos (Tabela 

1). Os atropelamentos de anfíbios, aves e répteis foram melhor explicados apenas pelo fluxo de 

veículos, enquanto os atropelamentos de mamíferos tiveram os melhores modelos 

considerando o efeito aditivo dos veículos (efeito positivo) e da chuva (efeito negativo), 

indicando um aumento de atropelamentos com o fluxo de veículos, mas uma diminuição no 
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número de animais atropelados em meses mais chuvosos (Tabela 2). Apesar de outros modelos 

que continham a variável “chuva” terem obtido valores de ΔAIC < 2 para as outras classes de 

vertebrados, houve pouca força de evidência para a influência desta variável com valores de 

peso de Akaike (wi) baixos (Tabela 1). 

Tabela 1. Valores do critério de informação de Akaike (AIC) e peso de Akaike (wi) calculados nos modelos 

lineares generalizados mistos para verificar a relação entre fluxo de veículos e chuva e o número de indivíduos 

atropelados em cada classe de vertebrados. Modelos com valores de AIC em negrito apresentaram ΔAIC < 2. 

Variáveis do 

modelo 

AMPHIBIA  AVES  MAMMALIA  REPTILIA  

AIC wi  AIC wi  AIC wi  AIC wi  

Nenhuma- modelo 

constante 
511.2 (4) 0 759.5 (4) 0 1098.1 (5) 0 996.2 (4) 0 

Fluxo de veículos 461.3 (1) 0.66 735.9 (1) 0.61 1031.6 (3) 0.05 965.8 (1) 0.52 

Chuva 513.2 (5) 0  760.5 (5) 0 1093.4 (4) 0 997.6 (5) 0 

Fluxo de veículos + 

chuva 
463.2 (2) 0.25 737.4 (2) 0.29 1026.8 (1) 0.6 967.2 (2) 0.26 

Fluxo de 

veículos*chuva 
465.2 (3) 0.09 739.4 (3) 0.11 1027.9 (2) 0.343 967.6 (3) 0.22 

**(1-5) Ordem dos modelos em função dos valores de AIC, sendo (1) o modelo com menor AIC.  

Tabela 2. Estimativas dos parâmetros dos modelos que melhor explicam o atropelamento de 

vertebrados em cada classe.  

Classe Variáveis do modelo Estimativa Erro padrão 

AMPHIBIA 
Intercepto -0.8451 0.2575 

Fluxo de veículos 1.4471 0.2032 

 

AVES 
Intercepto 1.55358 0.08475 

Fluxo de veículos 0.35345 0.06806 

 

MAMMALIA 

Intercepto 3.09942 0.04308 

Fluxo de veículos 0.40237 0.04206 

Chuva -0.11791 0.04325 

    

REPTILIA 
Intercepto 2.53079 0.10847 

Fluxo de veículos 0.36086 0.05844 
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Ao analisarmos se a média de chuva mensal na TIWA em determinado mês influencia 

nos atropelamentos do mês seguinte, houve alteração na ordem dos modelos apenas para o 

grupo dos répteis, cujo modelo aditivo contendo chuva e fluxo veículos passou a ter o menor 

valor de AIC. No entanto, o modelo com apenas o fluxo de veículos ainda tem forte força de 

evidência para explicar o número de répteis atropelados. Os demais grupos exibiram a mesma 

ordem de significância dos modelos (Apêndices B e C). 

4.3. K de Ripley e HotSpots 

Encontramos aglomerados significativos de atropelamentos em 0,05 km de raio para 

todos os grupos e todos os anos (Apêndices D-G), exceto para o grupo dos anfíbios que não 

apresentou aglomeração significativa para os anos 2006, 2008 e 2013. Apesar de terem 

apresentado aglomeração significativa para alguns anos, os dados de anfíbios não puderam ser 

considerados para a análise de hotspots devido ao baixo número de atropelamentos registrados. 

Quando executamos a análise de hotspot para o grupo, a existência de apenas uma ocorrência 

já se tornou um local crítico de atropelamento em alguns anos, então ao considerarmos que o 

registro de anfíbios atropelados é um dos menos precisos em monitoramentos com veículos 

acima de 40 km/h (Garriga et al., 2012), acreditamos que os resultados para o grupo neste 

estudo não representam locais reais de aglomeração. Para a escala usando 0,501 km de raio, os 

mamíferos apresentaram aglomeração de atropelamentos em todos os anos (n=8). Aves e 

répteis não exibiram aglomeração nesta escala em apenas um dos oito anos, permitindo que 

usássemos ambos os raios na identificação de hotspots para os demais anos.   

A localização de hotspots (HS) variou ao longo dos anos tanto na escala de 0,05 km de 

raio, trechos de 100 metros, quanto para 0,501 km de raio, trechos de 1002 metros (Figuras 4-

6). No entanto, algumas localidades foram recorrentes em pelo menos dois anos, para os 

grupos específicos. Apenas em um trecho (76.313 km), para a escala r=0,05 km, localizamos 

hotspots com o número máximo de recorrência em 5 anos, referente ao grupo dos mamíferos 

(Figura 5b). Nenhuma outra classe apresentou hotspots recorrentes em mais de 4 anos e para 

todos os grupos, a maioria dos hotspots surgiu uma única vez (Figura 7).  

Os mamíferos foram o grupo com maior número de hotspots identificados, totalizando  

334 trechos de 100 m em 8 anos, dos quais 29,34% estiveram presentes em mais de um ano de 

monitoramento (Figura 7b). Para a escala de 1002 m, identificamos HS em 59 trechos, dos 

quais 38,98% também se repetiram. Os HS recorrentes para répteis e aves, representaram 22,78 

e 13,07%, respectivamente, do total de HS para os grupos na escala de 100 m, e 34,88 e 



 

14 
 

22,22%, respectivamente, para a escala de 1002 m (Figura 7c e 7a). A maioria dos HS 

recorrentes estiveram presentes em apenas dois anos, mas para a escala de 100 m foi possível 

identificar 35 áreas específicas repetidas em mais de três anos, enquanto para a escala de 1002 

m, apenas 12 áreas apresentaram essa característica (Figuras 4-6).  

 

 

Figura 4.  Hotspots de atropelamento para a classe das aves ao longo do trecho da BR-174 em cada ano. a. 

trechos de 100 metros e b. trechos de 1002 metros. As cores representam o número de anos nos quais cada hotspot 

se repetiu. 
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Figura 5. Hotspots de atropelamento para a classe dos mamíferos. a. trechos de 100 metros e b. trechos de 1002 

metros. As cores representam o número de anos nos quais cada hotspot se repetiu. 
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Figura 6. Hotspots de atropelamento para a classe dos répteis. a. trechos de 100 metros e b. trechos de 1002 

metros. As cores representam o número de anos nos quais cada hotspot se repetiu. 
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Figura 7. Proporção de hotspots em cada classe de ocorrência para trechos de 100 e 1002 metros. Ocorrência 

refere-se ao número de anos no qual o mesmo trecho da rodovia foi identificado como hotspot para a. aves, b. 

mamíferos e c. répteis.  

5. DISCUSSÃO 

O atropelamento de fauna silvestre tem sido um dos impactos ambientais mais 

evidentes gerados pelas estradas, afetando uma grande diversidade de espécies de vertebrados 

nos mais diferentes biomas ao redor do mundo (Seiler, 2001). O total de animais mortos por 

atropelamento registrados na TIWA revela a rodovia BR-174 como fonte de mortalidade 

contínua para inúmeras espécies da região desde o seu asfaltamento. Em nosso estudo, a maior 

proporção de mamíferos e répteis atropelados difere de estudos realizados em outras rodovias 

no bioma Amazônico, os quais registraram anfíbios e aves, ou répteis e aves como os mais 

atropelados (e.g. Turci e Bernarde, 2009 na rodovia 383 em Rondônia; Zandonadi et al., 2014 

na BR-429 RO; Pinheiro e Turci, 2013, na BR-307 no Acre). No entanto, esses estudos diferem 

substancialmente em termos de tempo e modo de monitoramento, tendo o mais longo (i.e. 

Pinheiro e Turci, 2013), realizado 30 expedições durante 13 meses e todos usaram 

motocicletas, o que aumenta as chances de detecção de carcaças de menor porte. Além desta 

diferença, as áreas estudadas da rodovia estadual 383 e BR-429 RO, por exemplo, são cercadas 
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não apenas por áreas florestais e corpos d’água, mas também por pastagens (Turci e Bernarde, 

2009; Zandonadi et al., 2014), contrastando com o trecho aqui estudado, com grandes áreas 

florestais, possivelmente com maiores riqueza e abundância de mamíferos no entorno da 

rodovia. O padrão que encontramos de grupos mais atropelados é similar ao descrito por 

Omena-Junior et al (2012) para outro trecho da BR-174, indicando que outros trechos da 

estrada também são fontes de mortalidade para a fauna, mesmo em ambientes perturbados. 

Entre os vertebrados, os mamíferos são o grupo mais investigado em estudos de 

ecologia de estradas, provavelmente devido as suas carcaças mais evidentes e pelo risco à vida 

dos motoristas em acidentes, principalmente os envolvendo grandes animais (Bennett, 2017). 

Mamíferos de grande porte usam rodovias para locomoção e para acessar outros habitats entre 

essas áreas (Seiler, 2001). No trecho da BR-174, os registros destes animais, tais como as 

antas, onças, ariranhas e veados evidenciam a importância da Terra Indígena para a 

manutenção de populações de animais silvestres. Como sabemos, a presença de grandes 

mamíferos é um indicador de qualidade ambiental, visto que alguns precisam de grandes áreas 

de habitat adequado para persistirem (Sampaio et al., 2010). Mas, esses registros também 

revelam o trecho da rodovia como fonte de mortalidade para espécies com populações 

pequenas e de crescimento lento, as quais são mais vulneráveis aos impactos das rodovias 

(Ascenção et al., 2017), e algumas das espécies mencionadas são também listadas como em 

risco ou vulneráveis à extinção na escala global. Espécies constantemente afetadas pela colisão 

com veículos em outras rodovias brasileiras também foram registradas aqui, como o tamanduá-

bandeira, uma espécie vulnerável a extinção que tem apresentado rápido declínio populacional 

em outros biomas (Ascenção et al., 2017; Pinto et al., 2018). Outros animais comumente 

atropelados no Brasil são as mucuras (Didelphis spp e outros marsupiais), as quais 

representaram grande parte dos registros em nosso estudo e em Costa (2018). As mucuras 

usam as bordas das estradas para forragear e são altamente ativas entre estas áreas, sendo mais 

propícias ao atropelamento (Gumier-Costa e Sperber, 2009). Nós também destacamos que 

além da perda biológica e econômica associadas ao atropelamento de fauna, na TIWA, os 

sauins-de-mãos-douradas, uma das espécies mais atropeladas, são um símbolo cultural com 

grande importância para os Waimiri Atroari.    

Os repteis também apresentaram números elevados de atropelamentos e as serpentes 

foram os répteis mais atropelados. Segundo Gonçalves et al. (2018), os atropelamentos dos 

répteis estão associados principalmente à sua abundância no entorno das rodovias, ao 

comportamento de forrageio, à termorregulação em áreas abertas e também ao comportamento 
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dos motoristas. Mccardle and Fontenot (2016) mostraram que rodovias asfaltadas podem 

funcionar como armadilhas ecológicas para estes animais, pois ao procurarem estas áreas para 

termorregulação, se tornam vulneráveis às colisões com veículos, fator agravado por serem 

atropeladas intencionalmente em muitos casos (Secco et al., 2014). Entre as espécies mais 

atropeladas, destacamos a sucuri (Eunectes murinus), uma cobra semi-aquática de grande porte 

e, provavelmente, abundante na região devido às inúmeras áreas alagadas no entorno da 

rodovia.  

  Os Accipitriformes foram os mais registrados entre os passíveis de identificação dentro 

da classe Aves. O hábito carnívoro destas aves e, em alguns casos, também necrófago, as torna 

mais susceptíveis ao atropelamento, pois aves carniceiras são atraídas às rodovias devido a 

carcaças e têm maior facilidade em detectá-la nestas áreas do que em regiões mais distantes das 

rodovias (Lambertucci et al., 2009), aumentando as chances de atropelamento enquanto 

forrageiam. Isso também pode ser considerado uma armadilha ecológica de acordo com Husby  

(2016), pois algumas aves têm acesso a alimento abundante e de mais fácil aquisição nestes 

locais, mas perdem em termos de mortalidade constante. Além do hábito alimentar, 

características físicas, como a capacidade limitada de vôo e outras relacionadas à história de 

vida, como o comportamento reprodutivo e período de atividade, também podem explicar altas 

ocorrências de atropelamentos de outras espécies (Brown e Brown, 2013). Na TIWA, muitos 

dos registros são de aves que utilizam principalmente o meio terrestre para locomoção (e.g. 

jacamins, jacus, mutuns e inhambus) ou que nidificam em áreas de borda e/ou voam no período 

noturno (quando há menor visibilidade na estrada pelos motoristas), como os bacuraus e 

corujas. Estes fatores aumentam as chances destas aves atravessarem as rodovias e a terem 

maior dificuldade em escapar das colisões.  

Os anfíbios são, geralmente, o grupo menos registrado em monitoramentos com carro 

(e.g. Clevenger et al., 2003; Coelho et al., 2008; Teixeira et al., 2013;  Santos et al., 2017), com 

exceção dos que utilizam velocidade muito reduzida, i.e. <40Km/h, como Glista et al. (2007) e 

Garriga et al. (2012).  Mas, segundo Coelho et al. (2012), estes podem ser os vertebrados mais 

afetados pelo atropelamento. Acreditamos que isso também seja verdadeiro em nosso estudo, 

porque são provavelmente abundantes na região devido às áreas alagadas e porque o 

monitoramento é realizado em veículo a 60km/h o que dificulta a visualização de pequenos 

animais. Observamos que em 2017, ano no qual fizemos parte da equipe de monitoramento e 

demos uma atenção especial aos pequenos animais, o registro para o grupo foi quatro vezes 

superior ao máximo já registrado, indicando a forte subestimação do atropelamento de anfíbios 
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para os anos anteriores. Ainda, o avistamento constante de aves forrageando ao longo da 

rodovia (obs. pess.), sugere que boa parte das carcaças de pequeno porte são rapidamente 

removidas (Ratton et al., 2014), impedindo o registro durante o monitoramento. 

Em termos de taxa de mortalidade, estimamos que 0,013 vertebrados são atropelados 

por quilômetro por dia no trecho da BR-174. Esta taxa é maior do que a taxa de 0,004 atrop/km 

encontrada na Floresta Nacional de Carajás (Gumier-Costa e Sperber, 2009), mas é menor em 

relação a outras estradas na Amazônia (e.g. 0,078 atrop/km na Rodovia 383 em Rondônia, 

Turci e Bernarde, 2009 e 0,138 atrop/km na BR-307 no Acre, Pinheiro e Turci, 2013). Apesar 

de tais diferenças, devemos considerar que as taxas calculadas nos estudos mencionados e em 

nosso estudo não consideram o número de veículos que trafegam no trecho, o que verificamos 

ser relevante para o número de atropelamentos. Além disso, são estimativas subestimadas por 

conta das carcaças removidas, não detectadas ou mesmo pelos animais atropelados que morrem 

longe da estrada, os quais são fatores de influência nas estimativas de mortalidade por 

atropelamento (Teixeira et al., 2013; Ratton et al., 2014). Portanto, as taxas citadas representam 

o número mínimo de animais atropelados por quilômetro. Mesmo sendo constantemente 

realizada, a comparação entre taxas de mortalidade nem sempre é um bom parâmetro de 

impacto ou de importância em termos de conservação da fauna, pois quando são estimadas não 

englobam diversos fatores abióticos e bióticos característicos de cada trecho ou estrada, como 

os tipos de paisagem no entorno e a diversidade da fauna atropelada, os quais devem ser 

considerados quando discutimos as medidas ou prioridades de conservação em cada região.  

Em relação ao trecho da BR-174, apesar de estar dentro de uma grande área florestada, 

a constante perda de fauna por atropelamento ao longo dos anos é preocupante em termos de 

conservação das populações naturais. Com o crescimento dos centros urbanos próximos à área 

(Rodrigues e Pinheiro, 2011) e ameaças recentes à manutenção de áreas verdes na Amazônia 

brasileira, a TIWA pode se tornar um grande refúgio para a fauna da região, fato reforçado ao 

visualizamos os limites norte e sul do território com grandes áreas desmatadas. Em adição, a 

BR-174 permite a conexão entre o Brasil e a Venezuela e, de acordo com Kanai et al. (2012), 

sua pavimentação facilitou o acesso a regiões anteriormente desconectadas na Amazônia 

brasileira, o que gerou profundas mudanças econômicas, sociais e ambientais nos estados do 

Amazonas e Roraima. Com o acesso facilitado e crescimento econômico centralizado em 

alguns locais (Kanai et al., 2012), apesar do baixo fluxo de veículos, é esperado que haja 

aumento da movimentação de veículos nesta área, o que vem acontecendo, principalmente nos 
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anos mais recentes, o que causará até um certo ponto o aumento dos atropelamentos, visto que 

este fator foi o mais importante para explicar o atropelamento de fauna local.  

A forte influência do fluxo de veículos sobre o número de vertebrados atropelados 

encontrada em outros estudos (e.g. Clevenger et al., 2003; Santos et al., 2013; Grilo et al., 

2015; Gonçalves et al., 2017) nem sempre apresenta uma relação positiva, como a que 

encontramos. Seiler (2001) descreve que o número de atropelamentos pode aumentar com 

fluxo de veículos até certo limite, quando o fluxo passa a ser tão intenso que se torna uma 

barreira a dispersão da fauna no entorno, causando diminuição no número de atropelamentos, 

subestimando o efeito negativo da rodovia (Ascenção et al., 2019). Por outro lado, Grilo et al. 

(2015) não encontraram evidências desse limite e defendem que a relação do número de 

animais atropelados com o fluxo de veículos ocorre pela percepção dos animais aos riscos que 

os veículos lhes conferem. Acreditamos que o atropelamento deve continuar aumentando em 

resposta ao fluxo de veículos, pois para todos os grupos de vertebrados a movimentação dos 

veículos parece ainda não ser uma barreira à dispersão da maioria das espécies ou as mais 

atropeladas ainda não perceberam os veículos como uma ameaça relevante. Isto implica em 

perda contínua e cada vez maior de vertebrados no local. 

Outros fatores a serem considerados, são o controle e redução do fluxo de veículos no 

período noturno, realizados nesse trecho. À noite, o número de veículos representa de 0,79 a 10 

% do total de veículos que trafega durante o dia na TIWA. Apesar do acesso restrito a partir 

das 18:30h, os veículos que acessam o território desde às 17:30h, continuam o trajeto já no 

período em que animais noturnos estão ativos e se tornam vulneráveis ao atropelamento, visto 

que o trecho possui 121 quilômetros de extensão. Deste modo, a restrição neste período pode 

estar dando um viés diferente aos outros estudos em áreas onde não há controle de veículos 

(e.g. Fernandes, 2003; Turci e Bernarde, 2009 e Omena Júnior et al., 2012) e até mesmo 

influenciando o número de animais atropelados, com a provável redução de ocorrências por 

conta de tal medida. 

Na Amazônia, a sazonalidade é caracterizada por períodos de chuva intensa e de seca e, 

como a pluviosidade gera mudanças marcantes na paisagem nessas áreas (Laurance et al., 

2009) e tem influência sobre a movimentação da fauna (Machado et al., 2015), acreditávamos 

que este fator pudesse ter forte efeito no número de atropelamentos na área estudada, 

principalmente para os anfíbios. Para a BR-174, os modelos contendo apenas a chuva foram os 

piores para explicar os atropelamentos de aves, anfíbios e répteis. Essa ausência de relação para 
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o grupo das aves deve ocorrer pela grande diversidade de espécies atropeladas e suas diferentes 

relações com a pluviosidade, as quais devem diluir o efeito deste fator nas análises. Para os 

anfíbios, acreditamos que a falha na detecção de suas carcaças tenha sido responsável por tal 

resultado, pois estes animais são fortemente relacionados à pluviosidade e o seu atropelamento 

tende a responder a sua variação, como mostrado por Coelho et al. (2012) e Garriga et al. 

(2012). Adicionalmente, a maior frequência de registros de Rhinela marina, em 2017, sugere a 

ocorrência constante de atropelamentos da espécie também em outros anos, e indivíduos desta 

espécie se movimentam de forma significativa mesmo na estação seca (Aichinger, 1987). 

Acreditamos que o efeito negativo da chuva sobre os atropelamentos de mamíferos 

pode ser por se deslocarem mais nos meses mais secos, provavelmente, devido à escassez de 

alimento neste período (Silvius e Fragoso, 2003; Loretto e Vieira, 2005), sendo que as espécies 

mais atropeladas se alimentam principalmente de frutos. Este aumento em meses secos 

contraria o que foi proposto por Gumier-Costa e Sperber (2009), os quais sugerem que a 

disponibilidade de recursos ocorrida no período de maior precipitação levaria a fauna a se 

movimentar mais, aumentando o número de colisões, e que durante o período chuvoso, os 

motoristas tendem a dirigir de forma cautelosa anulando qualquer efeito desta variável em seu 

estudo. No trecho da BR-174, períodos chuvosos costumam acarretar em redução da 

visibilidade e na qualidade da pista, obrigando os motoristas a diminuírem a velocidade, o que 

é positivo para diminuir a probabilidade de colisões, sendo outro fator relevante para a relação 

negativa entre atropelamentos de mamíferos e precipitação. Os répteis, no entanto, são mais 

atropelados à medida que aumentam o número de veículos, apesar de esperarmos que a chuva 

também fosse um fator importante pela maior atividade de serpentes (i.e. o grupo mais 

atropelado) em período chuvoso, tanto para forrageio quanto para a reprodução o que as 

tornaria mais susceptíveis ao atropelamento, assim como o observado por Sosa e Schalk 

(2016).  

Para que estratégias de conservação sejam melhor planejadas, além de identificar 

fatores de influência no atropelamento de fauna, é necessário identificar se existem e quais são 

os locais onde a ocorrência de atropelamento é maior do que a esperada ao acaso, os chamados 

hotspots (Garrah et al., 2015). Observamos a existência e alternância entre estes locais na BR-

174 ao longo dos anos, o que também foi observado por Santos et al. (2017) no cerrado 

brasileiro e Garrah et al. (2015) no Canadá. A existência de hotspots recorrentes em anos 

seguidos e posterior ausência nestes locais como, por exemplo, para mamíferos e répteis (ver 

figuras 4 e 5), poderia indicar a redução das populações no entorno devido à constante remoção 
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de indivíduos por atropelamento, assim como o encontrado nos modelos realizados por 

Teixeira et al. (2017). No entanto, os autores observaram a mudança de hotspots de áreas com 

fluxo alto de veículos para áreas com fluxo menor, ao longo do tempo. Esta diferença no fluxo 

de veículos não ocorre em nossa área de estudo. Entretanto, a redução populacional até poderia 

justificar o desaparecimento de um hotspot, sendo a causa principal os atropelamentos, mas 

seguindo essa lógica não deveria haver o surgimento de um novo hotspot em um local onde 

não havia, uma vez que o fluxo de veículos é o mesmo. Consideramos deste modo, que a 

mudança na localização de hotspots no trecho da BR-174 pode estar associado a dois fatores 

principais: a flutuação natural das abundâncias das populações ao longo do tempo e a variação 

espacial e temporal na disponibilidade de recursos na paisagem. Isso pode explicar também a 

oscilação entre o número de animais atropelados ao longo dos anos na TIWA. 

Como o discutido por Seiler (2001), animais altamente abundantes no entorno das 

rodovias têm maiores chances de serem atropelados do que os menos abundantes. Isto é 

evidenciado ao observamos que os animais mais atropelados na reserva (e.g. mucuras, sauins-

de-mãos-douradas, cutias, teiús e serpentes) são animais provavelmente abundantes na região, 

podendo ser frequentemente avistados (obs. pess.), ou no caso das serpentes se trata de uma 

categoria arbitrária juntando um grande número de espécies de forma indistinta, gerando um 

grande volume de indivíduos. 

A alternância dos hotspots entre os anos também pode ocorrer entre locais mais 

utilizados pelos animais como pontos de travessia, o que deve ser regido principalmente pela 

disponibilidade de recursos. Silvius e Fragoso (2003) mostraram que cutias (Dasyprocta 

leporina), por exemplo, mudam sua rota de acordo com a localização das árvores frutificando 

durante as estações, e também evidenciam a variação supra anual na frutificação de certas 

espécies vegetais, caracterizada por anos com frutificação intensa e períodos de baixa 

produção. Di Bitteti (2001) também observou a mudança na área de uso por macacos-prego 

(Sapajus nigritus) devido à disponibilidade de frutos. A oscilação temporal e espacial destes 

recursos pode ocorrer de forma cíclica, devido às espécies vegetais que frutificam 

regularmente, ou com intervalos temporais variados, pois certas espécies na Amazônia 

apresentam intervalos irregulares entre os períodos de frutificação (Alencar et al., 1979). Isso 

pode explicar o ressurgimento de hotspots após anos em certos locais ou mesmo a permanência 

por certo período (muito recurso) e posterior ausência de alguns hotspots (pouco recurso). A 

variação na distribuição dos indivíduos que se alimentam diretamente destes recursos, também 

pode alterar as movimentações de espécies com outros hábitos alimentares, como os 
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carnívoros, assim alterando a dinâmica local e, possivelmente, os pontos de maior 

probabilidade de ocorrências de atropelamentos.  

Quanto à identificação de hotspots para trechos de 100 e 1002 metros, observamos 

diferença entre áreas prioritárias e, principalmente, em relação à repetição destes locais ao 

longo dos anos. Para trechos de 100 m, identificamos menor porcentagem de locais recorrentes 

do que na escala de 1002m para aves, mamíferos e répteis, corroborando o que foi encontrado 

por  Santos et al. (2017), os quais apesar de não terem avaliado a aglomeração em trechos tão 

precisos, como 100 m, observaram maior porcentagem de recorrência de HS em trechos 

grandes (i.e. 1000 e 2000 m) do que em trechos menores (i.e. 500 m). Usando trechos de 1000 

m, os autores constataram que 14% dos hotspots para aves se repetiram em no mínimo dois 

anos, já em nosso estudo esse número representou 22,22% para os trechos de 1002 m e 

13,07%, para trechos de 100 m. Mas, em termos de persistência, identificamos mais trechos de 

100 m persistindo por mais de 3 anos do que trechos de 1002 m. Isto mostra que para a área, a 

escolha de trechos curtos pode garantir a mitigação de atropelamentos em longo prazo em um 

maior número de locais, do que a implantação em trechos longos, mas pouco persistentes ao 

longo do tempo.  

Medidas mitigatórias de atropelamento para múltiplas espécies podem ser a melhor 

estratégia de conservação em regiões com rica biodiversidade e esta aparenta ser uma estratégia 

plausível em uma área tão diversa como a TIWA. De acordo com Santos et al. (2017), para que 

a identificação de hotspots seja mais precisa, é necessário que haja monitoramento diário ou 

mesmo a cada dois dias, principalmente para espécies de pequeno porte. Como o 

monitoramento aqui utilizado conta com vistorias durante seis dias por semana, acreditamos 

que os locais identificados como hotspots representam bem áreas de real aglomeração de 

atropelamentos para aves, mamíferos e répteis. Mesmo com o caráter efêmero destas áreas, os 

grupos apresentaram regiões de constante surgimento e desaparecimento de hotspots. Com o 

objetivo de mitigar o atropelamento de um maior número de espécies possível, sugerimos que 

medidas como a inserção de redutores de velocidade sejam adotadas nestas áreas de maior 

aglomeração de hotspots, para os três grupos de vertebrados, a fim de aumentar as chances de 

avistamento pelo motorista e pelos animais. Já existem placas de conscientização ao longo do 

trecho e estas devem continuar para fins de informação aos motoristas e sensibilização. Nas 

áreas de maior aglomeração próximas a pontes, sugerimos que grades sejam utilizadas para 

conduzir os animais a passarem pelas áreas laterais abaixo das pontes, e que seja realizado o 

acompanhamento da sua efetividade. Também, são importantes estudos para espécies mais 
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atropeladas, a fim de reduzir o impacto sobre suas populações por meio de medidas 

mitigatórias específicas. 

Como exposto anteriormente, o atropelamento de animais silvestres também ocorre em 

outros trechos da BR-174 (e.g. Omena-Junior et al., 2012 ). Na Amazônia, rodovias como esta 

costumam permear grandes áreas verdes, sendo a sua construção o ponto inicial para a perda e 

fragmentação de habitat. Após a abertura da rodovia, várias estradas começam a surgir e a se 

ramificar servindo de acesso a áreas florestais mais distantes que se tornam cada vez mais 

fragmentadas por meio do assentamento desordenado e da exploração de recursos (Laurance et 

al. 2000, 2015; Secco et al., 2018a), em especial quando não há áreas protegidas. Isto 

representa maior movimentação de pessoas para estas regiões e, portanto, maior fluxo de 

veículos, o qual mostramos estar fortemente associado aos números de animais atropelados na 

BR-174. De acordo com Laurance et al. (2015), este aumento no tráfego é verdadeiro 

principalmente para rodovias novas e existem planos de abertura e reasfaltamento de rodovias 

no bioma Amazônico. Considerando os resultados obtidos no presente estudo, rodovias em 

áreas florestais podem representar uma fonte constante de perda de fauna por atropelamento. O 

atropelamento de fauna deve ser considerado ainda no planejamento e execução de tais obras, 

bem como devem ser avaliados e minimizados os outros impactos associados às rodovias, 

como o desmatamento e a barreira à dispersão para algumas espécies. Apesar da urgência para 

que atitudes sejam tomadas, atualmente no Brasil, o projeto de lei 466 proposto no ano de 2015 

para garantir que medidas sejam adotadas para reduzir os acidentes envolvendo pessoas e a 

fauna tanto em rodovias e estradas, quanto em ferrovias, ainda aguarda aprovação (Secco et al., 

2018a) e nenhuma das rodovias no estado do Amazonas apresenta medidas mitigadoras em 

relação ao atropelamento de fauna. 

6. CONCLUSÃO  

O trecho da BR-174 que intercepta a Terra Indígena Waimiri-Atroari tem sido uma 

fonte de mortalidade constante para vertebrados silvestres. Apesar dos inúmeros 

atropelamentos, observamos que falhas no registro de animais de pequeno porte ainda podem 

ter mascarado o impacto da rodovia, principalmente, para o grupo dos anfíbios, sendo 

necessário que haja maior atenção a este grupo para melhorar a detecção e as estimativas de 

mortalidade.  Provavelmente, os atropelamentos na TIWA continuarão aumentando, caso 

medidas mitigatórias não sejam adotadas, visto que o fluxo de veículos continua aumentando. 

Animais noturnos são os mais atropelados, mesmo com a restrição de veículos. Ainda, é 

preciso monitorar os locais de maior aglomeração de atropelamentos a médio e longo prazo em 
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diferentes escalas, a fim de captar variações espaciais e temporais destes locais, e auxiliar na 

escolha das melhores estratégias de mitigação. Os resultados obtidos no presente estudo, 

baseados em 21 anos de monitoramento de fauna atropelada, mostram que a abertura e 

reasfaltamento de rodovias na Amazônia implicarão em impacto direto sobre a fauna e revelam 

aspectos relevantes a serem considerados no monitoramento de fauna atropelada, servindo de 

subsídio para o planejamentoem outras rodovias, principalmente, em áreas florestais. 
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Apêndice A 

Registros de vertebrados atropelados em 121 quilômetros da BR-174 em ordem decrescente de 

abundância de registros por Classe e Ordem de agosto de 1997 a dezembro de 2017. IUCN- 

Categoria de ameaça na lista vermelha das espécies em risco de extinção (IUCN, 2019), 

VU=vulnerável, LC=Pouco preocupante, EN= Em risco, NT= quase ameaçado e (-) quando 

não há status para a espécie em questão. N= número de indivíduos, %= porcentagem de 

registros em relação ao total de vertebrados registrados e NI=Ordem não identificada. 

Táxon/Nome comum Espécie IUCN N % 

AMPHIBIA     564 4.85 

ANURA   562 4.83 

Perereca   13 0.11 

Perereca Hypsiboas boans (Linnaeus, 1758) LC 1 0.01 

Rã   23 0.20 

Rã 
Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 

1768 ) 

LC 1 0.01 

Sapo   410 3.52 

Sapo cururu Rhinela marina (Linnaeus, 1758) LC 80 0.69 

Sapo pintado Rhaebo guttatus (Schneider, 1799) LC 34 0.29 

GYMNOPHIONA   2 0.02 

       Cobra-cega   2 0.02 

AVES     1409 12.11 

ACCIPITRIFORMES   116 1.00 

        Gavião   114 0.98 

    Gavião preto   1 0.01 

Gavião real   1 0.01 

ANSERIFORMES   61 0.52 

Marreco   1 0.01 

    Pato   50 0.43 

Pato-do-mato Cairina moschata (Linnaeus, 1758) LC 10 0.09 

APODIFORMES   3 0.03 

beija-flor   3 0.03 

CAPRIMULGIFORMES   44 0.38 

Bacurau   44 0.38 

CATHARTIFORMES   26 0.22 

Urubu   26 0.22 

CHARADRIIFORMES   1 0.01 

Jaçanã Jacana jacana (Linnaeus, 1766) LC 1 0.01 

CICONIIFORMES   3 0.03 

Maguari Ciconia sp.  3 0.03 

COLUMBIFORMES   6 0.05 

Juriti Leptotila sp.  5 0.04 

   Pombo   1 0.01 

CORACIIFORMES   5 0.04 

       Ave martim   1 0.01 

   Martim-pescador   4 0.03 

CUCULIFORMES   72 0.62 
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      Alma-de-gato Piaya cayana (Linnaeus, 1766) LC 1 0.01 

  Anum Crotophaga sp.  31 0.27 

      Anum_preto Crotophaga sp.  2 0.02 

      Coroca Crotophaga sp.  1 0.01 

      Jacu Penelope sp.  37 0.32 

GALLIFORMES   81 0.70 

      Aracuã Ortalis sp.  31 0.27 

  Mutum   48 0.41 

      Mutum-cavalo   1 0.01 

      Mutum-de-penacho   1 0.01 

GRUIFORMES   51 0.44 

Jacamim Psophia crepitans (Linnaeus, 1758) - 51 0.44 

NI   666 5.72 

Pássaro   666 5.72 

PASSERIFORMES   3 0.03 

Bem-te-vi   2 0.02 

    Passarinho   1 0.01 

PELECANIFORMES   70 0.60 

Arapapá 
Cochlearius cochlearius (Linnaeus, 

1766) 

LC 5 0.04 

    Garça   46 0.40 

Garça branca   3 0.03 

Socó   15 0.13 

Socó-onca Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) LC 1 0.01 

PICIFORMES   67 0.58 

Pica-pau   13 0.11 

    Tucano   52 0.45 

Tucano-de-papo-branco Ramphastos tucanus (Linnaeus, 1758) VU 2 0.02 

PSITTACIFORMES   23 0.20 

Arara   10 0.09 

    Ararinha   2 0.02 

Curica   4 0.03 

Papagaio   7 0.06 

STRIGIFORMES   34 0.29 

Coruja   34 0.29 

TINAMIFORMES   77 0.66 

Nambu   77 0.66 

MAMMALIA     5752 49.44 

ARTIODACTYLA   14 0.12 

        Porco   3 0.03 

    Porco catitu Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) LC 1 0.01 

Veado   10 0.09 

CARNIVORA   242 2.08 

Ariranha Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)  EN 6 0.05 

    Cachorro   1 0.01 

Cachorro-do-mato   15 0.13 

Cont. Registros de vertebrados atropelados em 121 quilômetros da BR-174 em ordem decrescente 
de abundância de registros por Classe de agosto de 1997 a dezembro de 2017. 
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Gato-do-mato   2 0.02 

Gato maracajá Leopardus wiedii (Schinz, 1821) NT 41 0.35 

Guaxinim 
Procyon cancrivorus (G.[Baron] 

Cuvier, 1798) 

LC 7 0.06 

Irara Eira barbara (Linnaeus, 1758)  LC 81 0.70 

Jaguatirica Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) LC 5 0.04 

Onça   46 0.40 

Onça pintada Panthera onca (Linnaeus, 1758) NT 6 0.05 

Onça preta Panthera onca (Linnaeus, 1758) NT 1 0.01 

Onça vermelha Puma concolor (Linnaeus, 1771)  LC 5 0.04 

Quati Nasua nasua (Linnaeus, 1766) LC 25 0.21 

Raposa   1 0.01 

CHIROPTERA   28 0.24 

Morcego   28 0.24 

CINGULATA   149 1.28 

Tatu   148 1.27 

    Tatu-canastra Priodontes maximus (Kerr, 1792) VU 1 0.01 

DIDELPHIMORPHIA   2291 19.69 

Cucuíca   8 0.07 

    Cuíca Caluromys philander (Linnaeus, 1758) LC 4 0.03 

Mucura Didelphis spp.  2279 19.59 

PERISSODACTYLA   4 0.03 

Anta Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) VU 4 0.03 

PILOSA   152 1.31 

Bicho-preguiça   25 0.21 

    Tamanduá   84 0.72 

Tamanduá-bandeira 
Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 

1758) 

VU 4 0.03 

Tamanduá 

mambira/mirim 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 

1758) 

LC 37 0.32 

Tamanduaí Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758) LC 2 0.02 

PRIMATES   1375 11.82 

Macaco   160 1.38 

        Macaco aranha Ateles paniscus (Linnaeus, 1758) VU 3 0.03 

    Macaco-de-cheiro Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758)  LC 3 0.03 

Macaco guariba Alouatta macconnelli (Linnaeus, 1766) LC 5 0.04 

Macaco parauacu 

Pithecia chrysocephala (Geoffroy 

Saint-Hilaire, 1850)  

LC 3 0.03 

Macaco-prego   79 0.68 

Macaco sagui Saguinus midas (Linnaeus, 1758) LC 1122 9.64 

RODENTIA   1497 12.87 

Capivara 
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 

1766) 

LC 73 0.63 

        Cutia Dasyprocta sp.  614 5.28 

        Cutiara Myoprocta acouchy (Erxleben, 1777) LC 7 0.06 

    Paca Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) LC 679 5.84 

    Porco espinho Coendou sp.  10 0.09 

Cont. Registros de vertebrados atropelados em 121 quilômetros da BR-174 em ordem decrescente 
de abundância de registros por Classe de agosto de 1997 a dezembro de 2017. 
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Rato   114 0.98 

REPTILIA     3910 33.61 

CHELONIA   107 0.92 

        Jabuti   41 0.35 

        Perema   16 0.14 

       Tartaruga   9 0.08 

       Tracajá   41 0.35 

CROCODILIA   382 3.28 

Jacaré   382 3.28 

SQUAMATA   3421 29.40 

Calango   125 1.07 

        Cobra   2339 20.10 

    Cobra-cipó   70 0.60 

        Cobra-coral   103 0.89 

    Cobra-d’água   1 0.01 

Cobra jararaca Bothrops sp.  69 0.59 

Cobra jiboia   127 1.09 

Cobra jiboia-arcoiris Epicrates cenchria (LINNAEUS, 1758) - 32 0.28 

Cobra-papagainha   1 0.01 

Cobra-papagaio   79 0.68 

Cobra sucuri Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) - 335 2.88 

Cobra surucucu Lachesis muta (Linnaeus, 1766) - 5 0.04 

Jacuraru 
Tupinambis teguixin (LINNAEUS, 

1758) 

- 115 0.99 

Lagarto   20 0.17 

Total Geral     11635 100.00 

     

     

 

 

  

Cont. Registros de vertebrados atropelados em 121 quilômetros da BR-174 em ordem decrescente 
de abundância de registros por Classe de agosto de 1997 a dezembro de 2017. 
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Apêndice B 

Valores do critério de informação de Akaike (AIC) e peso de Akaike (wi) calculados nos modelos lineares 

generalizados mistos para verificar a relação entre fluxo de veículos e chuva e o número de indivíduos atropelados 

em cada classe de vertebrados. Os valores mensais de chuva foram adiantados um mês para verificar a relação 

entre a chuva de determinado mês sobre o número de indivíduos atropelados no mês seguinte. Modelos com 

valores de AIC em negrito apresentaram ΔAIC < 2. 

Variáveis do 

modelo 

AMPHIBIA  AVES  MAMMALIA  REPTILIA  

AIC wi  AIC wi  AIC wi  AIC wi  

Nenhuma- modelo 

nulo 
511.2 (4) 0 759.5 (4) 0 1098.1 (5) 0 996.2 (5) 0 

Fluxo de veículos 
461.3 (1) 0.66 735.9 (1) 0.62 1031.6 (3) 0 965.8 (2) 0.34 

Chuva 
512.8 (5) 0  760.5 (5) 0 1088.3 (4) 0 995.0 (4) 0 

Fluxo de veículos + 

chuva 463.3 (2) 0.24 737.5 (2) 0.28 1020.9 (1) 0.69 965.4 (1) 0.4 

Fluxo de 

veículos*chuva 
465.3 (3) 0.09 739.5 (3) 0.1 1022.5 (2) 0.31 966.3 (3) 0.26 

**(1-5) Ordem dos modelos em função dos valores de AIC, sendo (1) o modelo com menor AIC.  
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Apêndice C 

Estimativas dos parâmetros dos modelos, com dados de chuva adiantados um mês, que melhor 

explicam o atropelamento de vertebrados em cada classe.  

Classe Variáveis do modelo Estimativa Erro padrão 

AMPHIBIA 
Intercepto -0.8451 0.2575 

Fluxo de veículos 1.4471 0.2032 

 

AVES 
Intercepto 1.5536 0.0847 

Fluxo de veículos 0.3534 0.0681 

 

MAMMALIA 

Intercepto 3.0996 0.042 

Fluxo de veículos 0.3956 0.041 

Chuva -0.1589 0.0427 

    

REPTILIA 

Intercepto 2.53 0.0834 

Fluxo de veículos 0.3649 0.0597 

Chuva 0.148 0.096 

 

  



 

36 
 

Apêndice D 

Análise de aleatoriedade dos atropelamentos (K de Ripley- 2D) de anfíbios no trecho de 

estudo.  As linhas cinza representam os limites de confiança (IC) superior e inferior, a linha 

preta representa os valores da função L(r), cujos valores acima do IC superior indicam 

aglomeração significativa, valores no intervalo de IC indica ausência de aglomeração e valores 

abaixo do IC inferior indicam dispersão significativa de atropelamentos para os determinados 

tamanhos de raios r(km). 
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Apêndice E 

Análise de aleatoriedade dos atropelamentos (K de Ripley- 2D) de aves no trecho de estudo.  

As linhas cinza representam os limites de confiança (IC) superior e inferior, a linha preta 

representa os valores da função L(r), cujos valores acima do IC superior indicam aglomeração 

significativa, valores no intervalo de IC indica ausência de aglomeração e valores abaixo do IC 

inferior indicam dispersão significativa de atropelamentos para os determinados tamanhos de 

raios r(km).  
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Apêndice F 

Análise de aleatoriedade dos atropelamentos (K de Ripley- 2D) de mamíferos no trecho de 

estudo.  As linhas cinza representam os limites de confiança (IC) superior e inferior, a linha 

preta representa os valores da função L(r), cujos valores acima do IC superior indicam 

aglomeração significativa, valores no intervalo de IC indica ausência de aglomeração e valores 

abaixo do IC inferior indicam dispersão significativa de atropelamentos para os determinados 

tamanhos de raios r(km).  

  



 

39 
 

Apêndice G 

Análise de aleatoriedade dos atropelamentos (K de Ripley- 2D) de répteis no trecho de estudo.  

As linhas cinza representam os limites de confiança (IC) superior e inferior, a linha preta 

representa os valores da função L(r), cujos valores acima do IC superior indicam aglomeração 

significativa, valores no intervalo de IC indica ausência de aglomeração e valores abaixo do IC 

inferior indicam dispersão significativa de atropelamentos para os determinados tamanhos de 

raios r(km).  

 


