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RESUMO 

Objetivando conhecer o aproveitamento científico de animais silvestres 

atropelados em rodovias, a presente tese foi dividida em dois capítulos. O 

primeiro foi uma contextualização da temática e do atropelamento de fauna em 

duas Florestas Nacionais no Sudeste do Estado do Pará, nas quais foi observado 

que o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous, Linnaeus 1766) esteve entre as 

espécies mais atropeladas na região. O segundo capítulo foi composto de dois 

artigos: no primeiro foi realizado um estudo de revisão sistemática de literatura, 

buscando acessar a atual situação do aproveitamento científico dos animais 

silvestres atropelados utilizando os termos “road kill” e “wildlife” nas bases 

Scopus, Webofscience e Scielo, no período entre 1990 a 2019. Após a revisão 

de 283 publicações, foi identificado que 85% destas publicações fizeram 

referência á Ecologia de Estradas, e 15% abordaram o uso científico das 

carcaças, focando principalmente nos mamíferos carnívoros com abordagens da 

parasitologia e da epidemiologia. No segundo artigo, objetivou-se conhecer os 

aspectos nutricionais da espécie Cerdocyon thous, utilizando o conteúdo 

estomacal de animais atropelados na região de Carajás, Pará, Brasil. Foram 

descritos os itens alimentares e a composição bromatológica do conteúdo, além 

disso foram estimadas a energia metabolizável da digesta e a necessidade 

energética de manutenção para a espécie. Os resultados demonstraram que na 

região de Carajás, a espécie Cerdocyon thous evidenciou quanto seu hábito 

alimentar, plasticidade, baixa especialização, generalista, onívoro e oportunista. 

Os achados permitem considerar que os animais silvestres vítimas de 

atropelamento são de grande importância para os estudos da biologia da fauna 

local. 

 

Palavras-chave: Animais silvestres; Atropelamentos; Floresta Nacional de 

Carajás; Nutrição animal; Raposa; Revisão de Literatura. 
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ABSTRACT 

Aiming to know the scientific use of wild animals run over on highways, this thesis 

was divided in two chapters. The first was a contextualization of the theme and 

the road-kills of fauna in two National Forests in the Southeast of Pará State, in 

which it was observed that the crab-eating-fox (Cerdocyon thous, Linnaeus 1766) 

was among the most run-hit species in the region. The second chapter was 

composed of two articles: In the first, a systematic literature review was 

conducted, seeking to access the current situation of scientific use of wild animals 

run over using the terms "road kill" and "wildlife" in the Scopus, Web of science 

and Scielo databases, between 1990 and 2019. After reviewing 283 publications, 

it was identified that 85% of publications referred to Road Ecology, and 15% 

addressed the scientific use of carcasses, focusing mainly on carnivorous 

mammals with parasitology and epidemiology approaches. The second article 

aimed to know the nutritional aspects of the species C. thous, using the stomach 

contents of trampled animals in the Carajás region, Pará, Brazil. The food items 

and the bromatological composition of the content were described, in addition to 

estimating the metabolizable energy of the digesta and the energy need for 

maintenance for the species. The results showed that in the Region of Carajás, 

the species C. thous showed its feeding habit, plasticity, low specialization, 

generalist, omnivore and opportunist. The findings allow us to consider that wild 

animals that are victims of trampling are of great importance for the studies of the 

biology of local fauna. 

 

Keywords: Wild animals; fox; Road-kills; nutrition animal; National Forest 

Carajás, Literature review. 

 

 



  
 
 

1 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



  
 
 

2 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O mosaico de áreas protegidas localizado no sudeste do Estado do 

Pará, Brazil, na região conhecida como território de Carajás, resguarda parte da 

Floresta Amazônica em seus aproximados 1,3 milhões de hectares (ICMBIO, 

2016). Esse território conhecido seja em termos de biodiversidade ou pelo 

modelo histórico de desenvolvimento da região, trata-se de um complexo 

montanhoso, caracterizado pela riqueza de recursos minerais, relevo acidentado 

e presença de platôs de afloramentos de rochas ferruginosas isolados, este é 

também referido como Província Mineral de Carajás (SILVA, 2006; ICMBIO, 

2016). 

O modelo histórico de desenvolvimento da região aconteceu devido 

aos grandes projetos de mineração (BORGES; BORGES, 2011). No entanto, foi 

necessário abrir estradas e outros empreendimentos lineares para o acesso aos 

complexos industriais que ali seriam instalados. Um fator a ser considerado são 

os impactos de estradas sobre a biodiversidade presente e, os atropelamentos 

de fauna estão entre os maiores impactos negativos provenientes destes 

empreendimentos lineares, sendo causa direta de queda da diversidade 

biológica e qualidade ambiental (LAURENCE, et al., 2009). 

No Brasil, segundo estimativas do Centro Brasileiro de Estudos em 

Ecologia de Estradas, todos os anos cerca de 470 milhões de animais 

vertebrados são atropelados nas estradas (CBEE, 2019). A maioria dos estudos 

em Ecologia de Estradas tem uma abordagem no sentido de avaliar a 

mortalidade animal por atropelamentos ou a evitação animal decorrente dessa 

mortalidade (RIZATTI, 2012). No entanto, existem outras questões a serem 

abordadas, como o aproveitamento das carcaças para estudos sobre a biologia 

das espécies (AURICCHIO et al., 2014).  
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Existe um crescente consenso dentro da comunidade científica de 

que a extinção de muitas espécies é, em grande parte, sem precedentes e está 

ocorrendo em um curto espaço de tempo, e o conhecimento científico sobre a 

biodiversidade é um elemento fundamental no planejamento da conservação das 

espécies (PIMM e RAVEN 2000; NOVACEK e CLEANLAND, 2001; THOMAS et 

al., 2004). 

Entretanto, estudos dessa natureza são muitas vezes inviáveis devido 

à dificuldade em capturar e manipular espécies ameaçadas de extinção e aos 

riscos que tais procedimentos possam representar para a vida destes animais 

(CZECH, 2000; JONES, 2000; FOWLER e MILLER, 2003). 

E, embora o atropelamento de animais silvestres seja um desafio para 

a Biologia da Conservação (FORMAN e ALEXANDER 1998; COFFIN 2007), os 

dados das espécies atropeladas nas estradas podem trazer informações da 

biologia desses animais em vida livre como dieta, reprodução, anatomia, 

fisiologia, dentre outras, podendo ser aplicados tais conhecimentos para melhor 

manutenção e conservação das espécies em cativeiro, ou até mesmo na adoção 

de medidas eficazes de mitigação para a diminuição de atropelamentos 

(FISCHER, 1997).  

Segundo Carneiro (2018), o principal desafio de ações 

conservacionistas é a escassez de dados científicos confiáveis ou, na maioria 

dos casos, a ausência destes dados, para balizar o planejamento e 

desenvolvimento destas ações. O autor enfatiza que, os profissionais envolvidos 

na área acabam optando por usar dados de espécies que se encontram o mais 

próximo possível na escala taxonômica da espécie em questão. 

Como alternativa à extinção de espécies e perda de biodiversidade, 

faz-se necessário ampliar o conhecimento sobre os animais selvagens, sua 

bioecologia, parâmetros fisiológicos e morfológicos normais, hábitos 

alimentares, capacidade reprodutiva e patologia, dentre outros, que possibilitem 

sua preservação na natureza e manutenção em cativeiro (SILVA et al., 2010).  

Embora os carnívoros sejam o grupo melhor estudado dentre os 

mamíferos, ainda existem grandes lacunas no conhecimento de aspectos da 

biologia e ecologia de grande parte dos carnívoros brasileiros. Neste contexto, 

buscamos pesquisar as possibilidades de aproveitamento científico das 

carcaças de animais atropelados em duas Unidades de Conservação localizadas 
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no sudeste do estado do Pará, Brasil, tendo como espécie alvo o cachorro-do-

mato Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) que está entre as espécies de 

carnívoros mais atropelada na área de estudo.  

Para tal, o trabalho foi dividido em dois capítulos: o primeiro teve por 

objetivo de realizar uma contextualização da temática de atropelamento, tendo 

como base dados de programas de monitoramento de fauna atropelada no 

território de Carajás. O segundo capítulo compreendeu dois artigos, o primeiro 

avaliou as publicações sobre o atropelamento de animais silvestres e o 

aproveitamento científico das carcaças no contexto mundial e, o segundo 

pesquisou os aspectos nutricionais da espécie Cerdocyon thous em vida livre na 

região de Carajás.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Estradas e a Fauna Silvestre 

 

A infraestrutura de transporte como estradas e ferrovias tornaram-se 

características cada vez mais presentes nas paisagens modernas, sendo 

importantes para o desenvolvimento socioeconômico de determinada região, por 

possibilitarem o deslocamento de pessoas e, a geração de oportunidades de 

serviços e renda (SCOSS, 2004). Embora envolvam proporções aparentemente 

pequenas da superfície terrestre, seus impactos ecológicos têm longo alcance 

(LAURANCE et al., 2009; VAN DER REE et al.,2015).  

Buscando formas de conhecer tais efeitos, Forman (1998), descreveu 

o termo “ecologia de estrada” como um assunto emergente na pesquisa 

ecológica, com base nas evidências crescentes de que as estradas causam 

efeitos drásticos nos elementos, processos e estruturas constituintes dos 

ecossistemas, podendo ser definida como o estudo dos efeitos das estradas 

sobre o ambiente. 

Os primeiros estudos foram realizados nos EUA, Canadá e Europa na 

década de 30 (DORNAS et al., 2012). No Brasil essa ciência é mais recente e 

teve início em 1988 com as pesquisas de Novelli et al. (1988). Dornas et al. 

(2012) analisaram estudos relacionados ao atropelamento de animais silvestres 

no Brasil e verificaram que de 66 publicações sobre o tema, 8% foram realizados 

antes do ano 2000, 31% entre 2000 e 2005 e, 61% entre 2006 e 2009, 

demonstrando um evidente crescimento em realção as pesquisas.  

Existe um consenso que a construção de estradas é um dos 

mecanismos de alto impacto negativo sobre a integridade da biota, devastando 
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a cobertura vegetal, gerando efeito de borda e, elevando o índice de mortalidade 

da fauna de vertebrados por atropelamento (FUENTES-MONTEMAYOR et al., 

2009; HADDAD et al., 2015; CROOKS et al., 2017). Tais estruturas estão 

associadas à destruição ou fragmentação de habitats causados pelo 

desenvolvimento econômico e modernização de uma determinada região, 

mostrando-se como uma das principais ameaças à Biologia da Conservação, 

uma vez que acarreta o aumento do risco de extinção das espécies locais 

(SANTOS e CAVALCANTI, 2004; RODRIGUES, 2005; FISCHER et al., 2018). 

Segundo Trombulak e Frissel (2000), os principais efeitos de estradas 

na fauna são: alterações do comportamento animal e modificações nos padrões 

de movimentação que incluem o aumento da área de vida, alterações no sucesso 

reprodutivo, ponto de fuga e estratégias de predação; alterações fisiológicas; 

introdução de espécies exóticas; disseminação de doenças; fragmentação do 

habitat e isolamento populacional; degradação da qualidade da água; e perda de 

indivíduos por colisão com veículos.  

Segundo Alexander et al. (2005) e Jaeger (2015), as estradas podem 

agir como barreiras ao movimento de animais, contribuindo para uma redução 

do fluxo gênico entre populações de determinadas espécies de animais 

silvestres. 

Os efeitos se estendem além das bordas da estrada e inclui os 

habitats aquáticos (TROMBULAK e FRISSELL, 2000). As mudanças no 

deslocamento de sedimentos para os corpos de água adjacentes; o efeito do 

ruído que causa o deslocamento de animais, os quais usam o espaço acústico 

para a comunicação; a contaminação do solo, do ar e da água por produtos 

químicos; bem como a dispersão de espécies exóticas são alguns efeitos que se 

estendem por longas distâncias a partir das bordas das estradas (FORMAN e 

DEBLINGER, 2000). Desta forma, o óbito de animais por colisões representa 

apenas um dos efeitos, sendo sem dúvida, o mais evidente (HUIJSER et al., 

2007). 

Para a definição dos locais de construção de um sistema de 

mitigação, é preciso atentar-se para o status de conservação das espécies e sua 

importância ecológica no sistema e, não somente para as espécies mais 

afetadas (BAGER e ROSA, 2010). Para Bueno et al. (2012), é necessário 

compreender os fatores envolvidos na dinâmica dos atropelamentos, para 
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determinar modelos preditivos de atropelamentos, que orientem a construção e 

a operação das rodovias, tornando-as eficazes na proteção e conservação da 

fauna silvestre. No entanto, quando se pensa em medidas de mitigação que 

visem reduzir impactos das estradas sobre uma grande diversidade de espécies, 

é necessário levar em conta a biologia e a ecologia das espécies que se pretende 

proteger (BAGER, 2003). 

Nos últimos anos, o atropelamento de animais silvestres nas estradas 

e rodovias tem recebido maior atenção por pesquisadores de vários países. O 

Brasil, de forma tardia, passou a preocupar-se mais a este respeito e, 

geralmente, suas áreas de interesse estão relacionadas a práticas 

preservacionistas (RODRIGUES et al., 2002; PRADA, 2004). 

Relatos com monitoramento de fauna atropelada retratam uma noção 

do quanto se perde de fauna por efeito de estradas e rodovias, principalmente 

aquelas localizadas no interior de Unidades de Conservação (UC), tornando o 

problema mais grave uma vez que em muitas dessas áreas existem animais 

ameaçados de extinção (LIMA e OBARA, 2004). 

PRADA (2004) afirmou que os números de pesquisas sobre animais 

atropelados no Brasil ainda são insuficientes, e a maioria destes estudos 

focalizou apenas em mamíferos e animais de maior porte (PEREIRA et al., 2006; 

CHEREM et al., 2007). 

 

2.2 Mosaico de Carajás 

 

O bioma Amazônico, apesar de possuir a floresta como sua 

característica mais marcante, apresenta uma grande variedade de 

ecossistemas, e abriga uma infinidade de espécies vegetais e animais, em 

grande parte ainda desconhecidos dentre elas 40.000 espécies de plantas 

superiores, das quais 75% são endêmicas; 425 espécies de mamíferos, sendo 

40% endêmicas e 81 espécies de primatas; 3.000 espécies de peixes já 

descritas, estimando-se que este número chegue a 9.000; 1.300 espécies de 

aves, das quais 20% são endêmicas; 371 espécies de répteis, sendo 70% 

endêmicas e 427 espécies de anfíbios, sendo 86% endêmicas da região 

(FONSECA e SILVA, 2005). 
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Amazônia apresenta 352 

Unidades de Conservação (UC). Dentre elas, 132 UCs federais, as quais 

possuem os maiores tamanhos, mas ainda assim, considerados insuficientes 

diante da extensão e da importância nacional e global deste bioma e, da 

crescente pressão antrópica existente (MMA, 2019). Conforme dados 

consolidados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), este 

bioma possui 15,21% de sua área em unidades de conservação federais. 

Segundo a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, Unidade de 

Conservação (UC), consiste em um espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 

se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000).  Atualmente, 

estão subdivididas em duas modalidades de acordo com o seu uso, sendo elas 

Unidade de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável (BRASIL, 

2000). 

Analisando a lista de UC federais é possível observar a existência de 

15 Florestas Nacionais (FLONA) no Estado do Pará (ISA, 2019). Destas UCs, 

um conjunto definido pelo IBAMA como o “Mosaico de Carajás” está inserido 

dentro da Serra dos Carajás, uma imensa província mineral, situada no interior 

da Amazônia, na região norte do Brasil (CAMPOS E CASTILHO, 2012). O 

referido mosaico é composto por seis Unidades de Conservação e uma Reserva 

Indígena, sendo a Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado (21.600 ha), 

a Reserva Biológica do Tapirapé (103.000 ha), Parque Nacional dos Campos 

Ferruginosos (79.086,04 ha), a Reserva Indígena Xikrin do Cateté (439.000 ha) 

e três Florestas Nacionais (FLONA), a FLONA Itacaiúnas (141.400 ha), a FLONA 

Tapirapé-Aquiri (190.000 ha) e a FLONA de Carajás (391.263,04 ha). O presente 

estudo foi realizado nestas duas últimas FLONAs.  

Todo esse Mosaico constitui um contínuo de cerca de 1.307.000 

hectares de área (Figura 1) e possuem uso regulamentado por órgãos 

ambientais do poder público, sendo a maior área contínua protegida do Estado 

do Pará (ICMBio, 2017). 

O histórico das UCs que compõem a região está diretamente 

relacionado ao modelo de desenvolvimento estabelecido nas décadas de 70 e 
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80 e, intimamente ligadas à descoberta e posterior exploração de grandes 

jazidas minerais, a exemplo da descoberta da Província Mineral de Carajás, 

ocorrida em 1967. Estas áreas protegidas são de grande importância para a 

conservação da biodiversidade, de processos ecológicos e de serviços 

ecossistêmicos, haja vista a intensa degradação ambiental da região em que se 

insere (ICMBIO, 2017).  

 

 

FIGURA 1. Unidades de Conservação que compõem o “Mosaico de Carajás”, sudeste do Estado 
do Pará, Brasil. Fonte: ICMBio, 2017. 

  

A Floresta Nacional de Carajás (FLONACA), Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável, foi criada pelo decreto nº 2.486 de 02 de 

fevereiro de 1998 e, está localizada nas coordenadas 6º 4” 14,972” S; 50º 4” 

6,886” W, abrangendo os municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás e 

Água Azul do Norte, todos situados no sudeste do Estado do Pará (ICMBio, 

2016). Esta FLONA possui características que a diferencia de outras regiões da 

Amazônia, tendo assim, dois ecossistemas distintos que convivem em harmonia, 

sendo elas áreas de florestas ombrófilas e da savana metalófila, mais conhecida 

como canga, onde estão concentradas as jazidas de ferro (Figura 2A), fato que 

dá a FLONACA o status de a mais conhecida Unidade de Conservação do 

sudeste do Pará (CAMPOS e CASTILHO, 2012). 
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Atualmente, no interior da FLONA de Carajás encontram-se diversos 

empreendimentos de mineração, dentre eles o Complexo Minerador Ferro 

Carajás, a maior mina de ferro a céu aberto do mundo (Figura 2B). Além deste, 

ela ainda comporta a Mina de Manganês do Azul, a Mina de Granito e Arenito e, 

a já desativada Mina de Ouro Igarapé-Bahia, além de outros projetos ainda em 

fase de estudos de viabilidade (CAMPOS e CASTILHO, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri (FLONATA) está situada entre 

as coordenadas geográficas de 5º35' e 6º00' de latitude sul e 50º24' e 51º06' de 

longitude oeste, com área oficial de 190.000 hectares (IBAMA, 2006). Esta 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável foi criada pelo Decreto n 97.720, 

de 05 de maio de 1989 e fica localizada nos municípios de Marabá e São Félix 

do Xingu, na margem esquerda do rio Itacaiúnas (IBAMA, 2006).  

A fitofisionomia da FLONATA é coberta, em mais da metade de sua 

área (56%), por uma formação vegetal composta pela associação de Floresta 

Ombrófila Aberta Submontana (50%) com Palmeiras; Floresta Ombrófila Densa 

Submontana (30%) e Floresta Ombrófila Aluvial (20%) (IBAMA, 2006). 

Caracteriza-se por apresentar em seu interior uma jazida de cobre 

(Mina do Salobo), que foi encontrada em 1977, cuja descoberta está relacionada 

à atividade de exploração mineral na região (Figura 3) e em 1996, iniciou-se com 

A B 

FIGURA 2. (A) Sequência de feições de Canga e Floresta, na Floresta Nacional de Carajás. 
Fonte:  Drummond, et al., 2012. (B) Imagem da Mina de ferro N4, na Floresta Nacional de 
Carajás. Sudeste do Pará. Fonte: Carvalho, 2015. 
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o objetivo do aproveitamento da jazida de cobre na FLONATA, município de 

Marabá, Estado do Pará (IBAMA, 2006). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Atropelamentos de Fauna Silvestre nas Unidades de Conservação de 

Carajás 

 

A presença de estradas em unidades de conservação representa um 

alto risco para a vida silvestre e para a manutenção da biodiversidade e da 

integridade biológica dessas areas, pois, além das modificações físicas do meio, 

alterações significativas são verificadas nos processos biológicos que compõem 

a integridade biótica destas unidades (SCOSS, 2004). 

Os impactos causados na fauna pela presença de estradas em áreas 

destinadas à conservação têm aumentado nas últimas décadas no Brasil, o que 

tem sido verificado por diversos estudos que quantificaram as espécies 

encontradas atropeladas nas margens de estradas (CACERES, 2011; ROSA e 

BAGER 2012; FREITAS et al., 2013; SANTOS et al., 2016). 

As áreas protegidas, apesar do seu status de conservação, estão 

sujeitas aos impactos das rodovias tanto quanto fragmentos isolados de 

vegetação circundados por elas, principalmente em áreas cuja própria história 

se confunde com grandes projetos de mineração, como acontece na Amazônia 

(SANTOS, 2017). 

Os atropelamentos de fauna são as principais causas de óbitos de 

A B 

FIGURA 3. Complexo minerador de cobre na Floresta Nacional do Tapirapé Aquiri- Marabá, sudeste 
do Estado do Pará, Brasil. (A) Instalações do complexo no interior da floresta.  (B) Cava da mina de 
cobre. Fonte: João Marcos Rosa, 2020. 
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vertebrados no Brasil e de acordo com o Centro Brasileiro de Estudos de 

Ecologia de Estradas, estima-se que cerca de 15 animais são mortos por 

segundo nas estradas brasileiras, totalizando aproximadamente 1,3 milhões de 

óbitos diários (CBEE, 2019). 

Diante desta realidade, os empreendimentos de grande porte são 

potencialmente prejudiciais a fauna, uma vez que promovem grande fluxo de 

pessoas, sobrecarregando vias de acesso com um grande número de veículos. 

Portanto, em áreas com intenso fluxo de automóveis, medidas mitigatórias 

devem ser aplicadas com o propósito de amenizar estes impactos sobre a fauna. 

As atividades de mineração no interior do Mosaico de Carajás causam 

intenso movimento nas estradas que dão acesso aos empreendimentos 

minerários, sendo o ferro e manganês na FLONA Carajás e o cobre na FLONA 

Tapirapé-Aquiri, este chamado de Projeto Salobo. Conforme condicionantes 

presentes nas licenças ambientais destes empreendimentos e previstas nas 

Instruções Normativas nº 146 de 10 de janeiro de 2007 e nº 152 de 17 de janeiro 

de 2007 do IBAMA, foi elaborado o Plano de Monitoramento para 

Acompanhamento de Fauna em Dispersão para avaliar os impactos causados à 

fauna na região e a implantação do plano de mitigação dos impactos causados 

pelo tráfego de veículos no interior de UCs, desenvolvendo assim os programas 

de Monitoramento de Fauna Atropelada. 

Gurmier-Costa e Sperber (2008) apresentaram o primeiro estudo 

sobre fauna atropelada na região de Carajás. Neste estudo, foram percorridos 

25 km da estrada Raymundo Mascarenhas (principal via de acesso a FLONA de 

Carajás) duas vezes por semana entre abril/2003 e outubro/2006, duas vezes 

por dia (ida e volta), totalizando quatro observações por semana. Os autores 

observaram 155 espécimes atropelados ao longo da estrada. Em números 

absolutos, os táxons mais afetados foram serpentes, gambás, aves, raposinhas, 

quatis e pequenos roedores (Figura 4). 
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FIGURA 4. Distribuição das classes de vertebrados encontradas atropeladas na Floresta 
Nacional de Carajás, registrados no período de abril/2003 e outubro/2006. Adaptado de Gurmier-
Costa e Sperber (2008). 

 

No período de 2008 a 2011, Carvalho (2015) realizou um estudo em 

duas estradas no interior da FLONA Carajás, sendo elas: a estrada Raymundo 

Mascarenhas (coordenadas (UTM) entre 619962.8071 L e 9329682.859 N; 

592985.4469 L e 9328609.815 N) e a estrada Manganês do Azul (coordenadas 

entre  592505.5373 L e 9328738.2114 N; 578818.4701 L e 9323969.4034 N), 

com 43 e 24 km de extensão, respectivamente (Figura 5). Essa quilometragem 

foi percorrida diariamente de forma ininterrupta durante o período de estudo. De 

185.490 km percorridos durante o estudo, foram registradas 3629 carcaças de 

animais atropelados no interior da Floresta Nacional de Carajás. Sendo que os 

grupos mais atingidos foram os répteis e mamíferos com 38% e 33%, 

respectivamente (Figura 6).  
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FIGURA 5. Percurso do estudo conduzido por Carvalho (2015) no interior da Floresta Nacional 
de Carajás, Pará, no período de 2008 a 2011. 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Distribuição dos atropelamentos de vertebrados no interior da Floresta Nacional de 
Carajás entre os anos de 2008 a 2011. Fonte: Adaptado de Carvalho, 2015. 

 

No que se refere ao empreendimento na FLONA do Tapirapé-Aquiri, 

a mina de cobre está localizada no município de Marabá, Estado do Pará. A 

estrada de acesso ao Complexo Minerador do Salobo tem a extensão de 93 km, 

passando por Parauapebas até o território de Marabá (Figura 7), ela está inserida 

dentro ou na zona de amortecimento de três UCs, sendo a Área de Proteção 

Ambiental do Igarapé Gelado, Floresta Nacional de Carajás (FLONACA) e a 

Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri (FLONATA). 
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FIGURA 7. Trecho de monitoramento de fauna atropelada realizado por empresas de consultoria 
ambiental durante os anos de 2008 a 2019, ligando o Município de Parauapebas ao Projeto de 
mineração de cobre na Flona do Tapirapé-Aquiri, Município de Marabá, PA. 

 

O monitoramento de fauna ao longo da estrada de acesso ao 

Complexo Minerador do Salobo teve início em fevereiro de 2008, ocorrendo até 

a atualidade. No período de 2008 a 2018, foram registrados 8423 espécimes, 

sendo estes distribuídos em quatro classes, sendo 29% constituídos por répteis, 

27% por anfíbios, 27% por aves e, 17% por mamíferos (Dados não publicados) 

(Figura 8). 

 

FIGURA 8. Distribuição por classe taxonômica dos vertebrados atropelados na estrada de 
acesso ao complexo minerador Salobo, FLONA Tapirapé-Aquiri, Marabá, PA, no período de 
2008 a 2018, onde N.I. corresponde a não identificado. 
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De acordo com Schonewald-Cox e Buechner (1992), a fragmentação 

de UCs por estradas, afeta negativamente as espécies que não se ajustam 

adequadamente em habitats de borda; espécies sensíveis ao contato humano; 

ocorrem em baixas densidades; animais improváveis ou incapazes de 

atravessarem estradas e, as que procuram estradas para se aquecer ou se 

alimentar. Os mesmos autores sugeriram que as estradas podem atuar tanto 

como barreiras, como corredores, ou ambos. Dentre os grupos mais afetados 

pelo efeito das estradas estão os mamíferos carnívoros, pois necessitam de 

vasta área de vida e ainda possuem baixas taxas reprodutivas e baixa densidade 

(GRILO et al., 2009). 

Analisando os estudos nas duas UCs, foi possível observar a 

presença marcante de carnívoros silvestres acometidos por atropelamento 

sendo representativos nos programas de monitoramento na região. 

Os mamíferos da ordem Carnivora de modo geral estão mais 

susceptíveis a processos de extinção devido às suas características biológicas 

(tamanho corporal e área de vida, tamanho da prole, tempo de gestação, hábito 

alimentar, conflito com produtores), em combinação com os impactos de origem 

antrópica, proveniente do aumento da densidade populacional humana 

(EISENBERG e REDFORD, 1999; PITMAN et al., 2002). 

Comparando os dados de carnívoros atropelados nas duas Unidades 

de Conservação, onde o presente estudo foi realizado, foi possível observar que 

na FLONA Carajás, dos 1205 mamíferos atropelados, 10% (n=116) foram da 

ordem Carnivora, recebendo um destaque para o cachorro-do-mato (Cerdocyon 

thous) e quati (Nasua nasua) com 34% e 33%, respectivamente (Figura 9A).  

Por sua vez, para a FLONA Tapirapé-Aquiri, dos 1413 mamíferos 

atropelados, 27% pertenceram à ordem Carnívora, sendo que as espécies de 

maior número de atropelamento foram o Cerdocyon thous, com 62%, e o Nasua 

nasua com 18% dos carnívoros silvestres atropelados (Figura 9B). 
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Para Grilo et al. (2009), existem três aspectos a serem considerados 

nos atropelamentos de vertebrados: (i) normalmente os animais adultos das 

espécies mais comuns foram os mais atropelados; (ii) o maior número de 

ocorrência de óbitos por atropelamentos foram relacionados aos períodos de 

maior mobilidade desses animais, dispersão e época de reprodução e, (iii) as 

características da estrada, áreas urbanas e habitats tiveram uma relação direta 

e variável com os atropelamentos. 

O impacto das rodovias nas populações de animais silvestres varia de 

acordo com a espécie (GRILO, et al., 2009). Em geral, espécies ameaçadas de 

extinção com baixas taxas de reprodução e gerações longas, podem ser mais 

impactadas por atropelamentos, como algumas espécies de carnívoros de 

grande porte, enquanto que as espécies não ameaçadas, porém com altas taxas 

de atropelamento, podem não ter sua população total afetada pelas altas taxas 

de mortalidade causada em rodovias (COFFIN, 2007).  

Por outro lado, animais generalistas são mais suscetíveis à 

mortalidade por atropelamento do que a outros efeitos causados pelas estradas, 

como a perda do habitat e a perda de conectividade (FORMAN et al., 2003). 

Os dados dos programas de monitoramento de fauna atropelada do 

mosaico de áreas protegidas de Carajás corroboraram com os relatos de 

Cherem et al. (2007) e Coelho et al. (2008), tendo o Cerdocyon thous, 

popularmente conhecido como cachorro-do-mato, lobinho ou raposinha, como a 

A B 

FIGURA 9. Distribuição dos atropelamentos de mamíferos em duas Unidades de Conservação 
do Mosaico de Áreas Protegidas de Carajás, sudeste do Estado do Pará, Brasil. (A) Floresta 
Nacional de Carajás. B) Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri. 



  
 
 

18 
____________________________________________________________________________ 

espécie de mamífero de médio e grande porte mais atropelada nas rodovias do 

Brasil (CIRINO e FREITAS, 2018).  

O Cerdocyon thous tem uma abrangente distribuição geográfica, e já 

foi registrado em todos os biomas, sendo uma boa espécie para representar a 

distribuições dos estudos (CIRINO e FREITAS, 2018). 

Na região amazônica, ele é considerado uma espécie que não tem 

ampla distribuição no bioma, ainda assim possui altas taxas de atropelamento 

(CIRINO, 2018). Isto pode ser explicado pelo fato da espécie ser um carnívoro 

generalista, que provavelmente pode se alimentar de carcaças nas beiras das 

estradas, aumentando a probabilidade de ser atropelado (CIRINO e FREITAS, 

2018). 

Por serem considerados bons indicadores biológicos os mamíferos 

carnívoros funcionam como reguladores das populações de presas, com fortes 

implicações nas comunidades de plantas (CHIARELLO et al., 2008). Visto a 

importância, e embora sejam o grupo melhor estudado dentre os mamíferos, 

ainda existem grandes lacunas no conhecimento de aspectos da biologia e 

ecologia da maioria das espécies de carnívoros brasileiros. 

Diante do exposto, estudos são de primordial importância para a 

elaboração de estratégias de conservação dessas espécies, independentemente 

do status de conservação em que se encontram. 

 

 

 
2.4 Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) 

 

Popularmente conhecido como cachorro-do-mato, graxaim, graxaim-

do-mato, lobinho, raposinha, o Cerdocyon thous pertence ao Filo Chordata, à 

Classe Mammalia, Ordem Carnívora e Família Canidae, e atualmente possui 15 

gêneros e 35 espécies, sendo que 11 delas estão presentes na América do Sul 

(STAINS, 1975). A maioria das espécies caracteriza-se pelo pequeno e médio 

porte e por serem predominantemente onívoros (BERTA, 1982). 

No Brasil, ocorrem seis espécies de canídeos selvagens: o cachorro-

do-mato (Cerdocyon thous), cachorro-vinagre (Speothos venaticus), cachorro-

de-orelha-curta (Atelocynus microtis), raposinha-do-campo (Lycalopex vetulus), 
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lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e o graxaim-do-campo (Pseudalopex 

gymnocercus) (CHEIDA, et al., 2004). Três dessas espécies ocorrem no mosaico 

de áreas protegidas de Carajás, Estado do Pará, sendo elas o Atelocynus 

microtis, Speothos venaticus e o Cerdocyon thous (CARVALHO et al. 2014). 

A espécie Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) caracteriza-se por ser 

um canídeo de porte médio (massa corpórea média de 6 kg), comprimento 

corpóreo de 60 a 70 cm, e a cauda tem aproximadamente 30 cm e não apresenta 

dimorfismo sexual (BEISEGEL et al., 2013). Sua pelagem varia do cinzento ao 

castanho, com faixa de pelos pretos da nuca até a ponta da cauda. O peito e o 

ventre são claros e extremidades dos membros pretas com pelagem curta 

(BERTA, 1982) (Figura 10). 

 

 

FIGURA 10. Cerdocyon thous. Fonte: Anderson Souza. 

 

O cachorro-do-mato vive em pares ou em pequenos grupos e é 

considerado amplamente distribuído e comum na região central da América do 

Sul com distribuição conhecida desde Uruguai e norte da Argentina até as terras 

baixas da Bolívia e Venezuela, ocorrendo também na Colômbia, Guianas, 

Suriname e Brasil, no qual a distribuição se dá por todo território, com exceção 

das planícies da Bacia Amazônica (JUAREZ e MARINHO-FILHO, 2002; REIS et 

al. 2011) (Figura 11). Devido a sua ampla distribuição, a espécie está presente 

em 98 Unidades de Conservação dentro e fora do Brasil (BEISIEGEL et al. 

2013). 
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FIGURA 11. Distribuição geográfica do cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Fonte: BEISEGEL 

et al., (2013). 

 

Apesar da literatura não considerar a ocorrência da espécie na bacia 

amazônica, há registros da espécie no norte do Estado do Mato Grosso, que 

corresponde à região sul da Floresta Amazônica, em área de floresta impactada 

por desmatamento (MICHALSKI e PERES, 2005); no nordeste do Pará (leste do 

bioma, em remanescentes florestais (STONE et al. 2009); no sudeste do Estado 

do Pará em áreas protegidas (CARVALHO et al. 2014); e sudoeste do Pará 

(CAJAIBA e SILVA, 2016). 
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O cachorro-do-mato habita áreas de cerrado, pastagens e matas e, 

seus horários de atividade são predominantemente noturno e crepuscular 

(COURTENAY e MAFFEI 2004). Considerado uma espécie onívora, generalista 

e oportunista (BEISIEGEL et al., 2013), com dieta que varia sazonalmente sendo 

composta por frutos, pequenos vertebrados, insetos, crustáceos e peixes, além 

de carniça (NAKANO-OLIVEIRA, 2006). Para Jácomo et al. (2004), essa dieta 

consiste de aproximadamente 41% de matéria animal e 59% de vegetais. 

Apesar de não constar na lista de animais ameaçados de extinção do 

Estado do Pará, no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção e, na Lista 

Vermelha Mundial da IUCN (IUCN, 2018), possivelmente muitas populações 

sofrem impactos pelo atropelamento nas rodovias do país, visto que essa é uma 

das espécies de carnívoros com grande ocorrência de óbitos deste tipo 

(DORNAS et al. 2012; BEISIEGEL et al. 2013; CIRINO e FREITAS, 2018). Além 

disso, o cachorro-do-mato é ameaçado também por mortes causadas por 

caçadores ou fazendeiros, visto que se adapta facilmente a ambientes 

antropizados (GINSBERG e MACDONALD, 1990). Um estudo com 

radiotelemetria na Amazônia revelou que cachorros-do-mato visitam cerca de 

duas vilas por noite, e passam em média 6,4% de seu tempo de atividade 

noturna nessas vilas (COURTENAY et al. 2001). 

Estudos relataram a importância da espécie na circulação de doenças 

entre os canídeos dos ecossistemas que ocupa, além da disseminação de 

zoonoses (KOTAIT et al. 2007; PIMENTEL, 2009; FORNNAZARI e LANGONI, 

2014). Seus hábitos generalistas e oportunistas permitem tolerância a habitats 

naturais e antropizados, sendo vistos interagindo com várias outras espécies de 

carnívoros (SILVEIRA, 1999). 
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