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Resumo

Clareiras lineares formadas por rodovias podem causar a desestruturação de
populações de diferentes espécies, sobretudo aquelas de hábito obrigatoriamente
arborícola. No Brasil, a presença de primatas entre os registros de espécies
atropeladas já foi demonstrada em diversas rodovias. O presente estudo tem como
objetivo elaborar um diagnóstico sobre os impactos de rodovias sobre primatas no
Brasil que contribua para o direcionamento dos esforços de pesquisa e subsidie a
estratégia de conservação das espécies afetadas. Um formulário com perguntas
envolvendo a temática acerca dos impactos de rodovias sobre primatas foi
desenvolvido e enviado para pesquisadores especialistas em primatas. Os resultados
apresentados neste estudo foram gerados a partir das respostas de um total de 36
pesquisadores com alto nível de experiência. Os cinco impactos causados por rodovias
com maior grau de ameaça à primatas foram: formação de áreas abertas, caça,
atropelamento, introdução de espécies exóticas e ruído sonoro. Ao todo 61 espécies de
primatas brasileiros foram citadas como espécies comprovadamente impactadas por
atropelamentos. Os pesquisadores relataram haver 15 localidades em que passagens
de fauna aéreas foram instaladas para o uso de primatas. Em relação ao interesse de
participar de algum trabalho relacionado ao tema futuramente apenas 14 dos 36
pesquisadores afirmaram ter.
Palavras-chave: macacos; atropelamento; efeitos marginais; ecologia de estradas.

Abstract

Linear clearings formed by highways can cause disruption of populations of different
species, especially those of arboreal habit. In Brazil, primates presence in road kill
species records were shown for different roads. The present study have as objective
formulate a diagnostic about road impacts in Brazilian primates, that contributes to the
targeting of research efforts and subsidize the conservation strategy of the species
affected. A form with questions involving the issue of the road impacts on primates
was developed and sent to specialist researchers in primates. The results presented in
this study were generated from the responses of a total of 36 researchers with highlevel experience. The five impacts of highways with higher degree of threat to primates
were: formation of open areas, hunting, road kill, introduction of exotic species and
noise avoidance. In the total, 61 Brazilian primates species were cited as species
affected by road-kill. The researchers reported 15 locations where aerial wildlife
passages were installed for the use of primates. On the possibility of future studies
related to the theme, only 14 of the 36 researchers shown interest in getting involved.
Keywords: monkeys; road-kills, marginal effects; road ecology.
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Introdução

MONTEMAYOR et al., 2009, VAN DER REE et
al., 2010). Clareiras lineares formadas por rodovias
podem causar a desestruturação e o isolamento de
populações de diferentes grupos e espécies,
sobretudo aquelas de hábito obrigatoriamente
arborícola (WILSON et al., 2007). O grau de
interferência do chamado efeito barreira irá
depender do comportamento das espécies afetadas,
bem como de aspectos da paisagem e características
da rodovia (GOOSEM 2007).
No Brasil, a presença de primatas entre os
registros de espécies atropeladas já foi
demonstrada em diversas rodovias (e.g. VIEIRA,
1996, CHEREM et al., 2007, GUMIER-COSTA
E SPERBER, 2009, ZALESKI et al., 2009).
Apesar da notável diversidade de mamíferos
em território brasileiro (VIVO, 1996), e do alto
grau de endemismo de espécies, entre elas
vários primatas (FONSECA et al., 1999, REIS
et al., 2008), apenas estudos pontuais foram
conduzidos até o momento avaliando passagens
de fauna aéreas para primatas em rodovias
brasileiras (e.g. VALLADARES-PÁDUA et al.,
1995, TEIXEIRA et al., 2013).
Tendo em vista o potencial impacto de rodovias
sobre populações de primatas e o conhecimento
incipiente do tema, o presente estudo tem como
objetivo elaborar um diagnóstico sobre os impactos
de rodovias sobre primatas no Brasil, como forma de
identificar os principais impactos à conservação das
espécies, listar as espécies de macacos vulneráveis
ao atropelamento, mapear as rodovias em que já
existem medidas de mitigação implementadas, além
de reconhecer lacunas de conhecimento e elencar os
estudos prioritários para os próximos anos.

Com o constante avanço da malha rodoviária
mundial, diversos estudos relacionados aos impactos
ambientais
destas
estruturas
vêm
sendo
desenvolvidos no intuito de propor medidas de
mitigação, principalmente voltadas para a proteção
da fauna. Neste sentido, já existem várias medidas
de mitigação propostas, implementadas e testadas
em rodovias de diferentes países pioneiros neste tipo
de inciativa, entre eles: EUA, Canadá, Alemanha,
Holanda, Austrália e outros (GLISTA et al., 2009).
Alguns grupos zoológicos são beneficiados com
a criação de medidas de mitigação específicas para
os mesmos, como por exemplo, a implantação de
estruturas de passagem de fauna que viabilizem a
travessia segura dos animais pela rodovia
(CLEVENGER E WALTHO, 2000). As espécies de
maior porte, tais como grandes mamíferos
carnívoros, normalmente são consideradas espécies
alvo da mitigação uma vez que representam uma
ameaça à segurança dos motoristas que trafegam na
rodovia em caso de colisões (e.g. DUSSALT et al.,
2006, HUIJSER et al., 2013). Logo, as espécies alvo
são mais estudadas e consequentemente medidas de
mitigação destinadas a elas tendem a ser mais
efetivas.
Um dos grupos faunísticos menos estudados em
relação aos impactos causados pela rodovia é o dos
primatas, principalmente os macacos. Ainda que
haja estudos de longo prazo avaliando os impactos
de rodovias sobre espécies de marsupiais arborícolas
na Austrália (e.g. WILSON et al., 2007; TAYLOR E
GOLDINGAY, 2009, VAN DER REE et al., 2010,
WESTON et al., 2011), os mesmos não são
suficientes para se utilizar como modelo para
macacos, tendo em vista que os grupos não são
ecologicamente
relacionados.
Apesar
de
compartilharem o hábito arborícola, os macacos são
predominantemente diurnos, enquanto que os
marsupiais arborícolas são predominantemente
noturnos (VAN DER REE et al. 2004; BICCAMARQUES et al. 2011).
A construção de rodovias desencadeia
d i v e r s o s efeitos negativos sobre a fauna
silvestre, porém a fragmentação do habitat
(GOOSEM 2007, LAURANCE et al., 2009) e a
mortalidade direta resultante de colisões e n t r e
a n i m a i s e veículos (FORMAN E ALEXANDER,
1998, TROMBULAK E FRISSELL, 2000) são os
que representam maior ameaça de conservação para
espécies que vivem nessas áreas.
As rodovias também constituem uma barreira
(parcial ou completa) para o deslocamento de
determinadas espécies de mamíferos terrestres e
arborícolas (McGREGOR et al., 2008, FUENTES-

Material e Métodos
Um formulário com perguntas envolvendo a
temática acerca dos impactos de rodovias sobre
primatas foi desenvolvido com auxílio da
“plataforma” Google Drive, modalidade “criar
formulário”. Este formulário foi enviado para
diversos pesquisadores brasileiros especialistas em
primatas, através dos seus respectivos e-mails
institucionais, disponíveis nos sites das instituições
em que atuam. Projetos de pesquisa com primatas
foram identificados através de sites de busca na
internet, bem como laboratórios de pesquisa com
primatas em sites de universidades públicas,
objetivando ter acesso à maior quantidade possível
de nomes e e-mails de pesquisadores envolvidos.
Adicionalmente o mesmo formulário foi enviado
para e-mails de grupos de discussão de assuntos
relacionados a primatas. O período de envio e
aguardo das respostas dos formulários foi de 27 de
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julho a 27 de agosto de 2013. Todas as regiões do
território
brasileiro
tiveram
representantes
comtemplados com o envio do formulário.
Obtivemos resposta de 65 pesquisadores ao
final do período de divulgação do formulário.
Posteriormente filtramos apenas as respostas de
pesquisadores com experiência mínima de cincos
anos em estudos com primatas, conforme consulta
realizada no currículo Lattes, restando apenas 36
respostas.
As perguntas do formulário pediam a opinião
dos pesquisadores em relação aos impactos causados
por rodovias que representam maior ameaça à
conservação de primatas, o grau de ameaça que cada
impacto causa sobre as populações de primatas
brasileiros, como eles avaliam o impacto por
atropelamento em primatas, bem como quais as
espécies brasileiras que são acometidas pelo
atropelamento em rodovias. Além disso, pedimos
que os pesquisadores informassem quais as rodovias
conhecidas em que passagens de fauna para primatas
foram instaladas e quais delas eram monitoradas a
fim de se avaliar a efetividade. Os pesquisadores
também responderam se já haviam desenvolvido
algum estudo de impacto de rodovias sobre primatas
e qual impacto foi avaliado. Por último, os
pesquisadores foram questionados se pretendiam
participar ou conduzir algum estudo relacionado aos
impactos de rodovias sobre primatas nos próximos
anos.

atravessar áreas abertas se expõem ao risco de
atropelamento à medida que não são hábeis o
suficiente para se deslocar com a mesma velocidade
e eficiência que conseguem desempenhar pelo
estrato arbóreo.

Figura 1. Representatividade dos tipos de impacto
causados por rodovias sobre primatas citados pelos
pesquisadores.

O impacto relacionado à caça também foi
ressaltado por 61,1% dos pesquisadores, uma vez
que a construção de rodovias em áreas florestadas
facilita a ação de caçadores na área, aproveitando as
vias de acesso da rodovia para adentrar a área
(LAURANCE et al., 2009). Logo, o impacto da caça
não é causado diretamente pela rodovia, mas está
indiretamente relacionado.
Assim como a caça é impulsionada quando a
rodovia está presente, outro impacto que segue o
mesmo padrão é a introdução de espécies exóticas,
citada por 33,3% dos pesquisadores como um
relevante impacto sobre primatas. Normalmente
onde há ocupação e atividade humana constante,
maior é a probabilidade de espécies exóticas serem
introduzidas no local e se estabelecerem (TAYLOR
E IRWIN, 2004). Se a rodovia favorece a ocupação
humana, consequentemente a mesma poderá estar
favorecendo a introdução de espécies exóticas
(LAURANCE et al, 2009). No caso de macacos,
sabe-se que a introdução de uma espécie exótica
pode causar a supressão populacional e alteração
comportamental de espécies nativas devido à
sobreposição de nicho e competição ecológica,
podendo representar uma ameaça de conservação
(RUIZ-MIRANDA et al., 2006).
Em relação ao ruído sonoro e ao afugentamento
da área de ocorrência, os dois impactos também
foram apontados por uma parcela considerável dos
pesquisadores (33,3% e 27,8% respectivamente).
Ambos são considerados impactos indiretos da
rodovia sobre a fauna, causando principalmente
alterações comportamentais das espécies, que
normalmente passam a evitar a rodovia e se
distanciar dela (JAEGER et al., 2005, FAHRIG E
RYTWINSKI, 2009).

Resultados e Discussão
Entre todos os impactos de rodovia sobre
primatas citados pelos pesquisadores, a formação de
áreas abertas foi o impacto mais representativo,
presente em 94,4% das respostas dadas (Figura 1).
Devido à grande maioria das espécies de primatas
brasileiros serem sensíveis a fragmentação e perda
de habitat, bem como exigentes de áreas com alta
densidade florestal (REIS et al., 2008), a formação
de áreas abertas decorrente da construção de uma
rodovia interfere exatamente nas condições
necessárias para a ocorrência de várias espécies de
primatas.
O atropelamento foi o segundo impacto mais
citado pelos pesquisadores (80,5%) devido ao seu
potencial de afetar negativamente a abundância local
de espécies que vivem próximas à área em que a
rodovia se encontra, causando a redução
populacional
das
mesmas
(FAHRIG
E
RYTWINSKI, 2009). Apesar de várias espécies de
macacos não serem capazes de se deslocar por
grandes distâncias pelo chão, suas populações
acabam isoladas entre fragmentos florestais cortados
por rodovias, enquanto que aquelas que toleram
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Os impactos relacionados à atração da rodovia
para as margens, poluição química, incêndio e linhas
de transmissão de energia foram citados em menor
proporção. Acreditamos que os mesmos foram
citados devido a situações pontuais conhecidas por
uma parcela menor dos pesquisadores, havendo
necessidade de se conhecer melhor o grau de
influência que os mesmos têm sobre a comunidade
de primatas.
Além de apontar os principais impactos
causados por rodovias sobre primatas, os
pesquisadores também classificaram o grau de
ameaça de cada um dos impactos que os mesmos
julgaram relevantes. Levando em consideração
apenas a quantidade de vezes que os impactos foram
citados pelos pesquisadores, o ranking do impacto
mais citado ao menos citado foi: formação de áreas
abertas, atropelamento, caça, ruído sonoro,
introdução de espécies exóticas, afugentamento da
área de ocorrência, atração da rodovia para as
margens, poluição química, incêndio e linhas de
transmissão
de
energia.
Entretanto,
ao
considerarmos a classificação dos pesquisadores em
relação ao grau de ameaça dos impactos, atribuindo
pesos distintos a cada grau de ameaça, observamos
que o ranking de ameaça dos impactos não
correspondeu ao ranking de impactos citados
(Tabela 1).

caissara, Leontopithecus rosalia, Leontopithecus
chrysopygus,
Cebuella
pygmaea,
Saguinus
fuscicollis, Saguinus labiatus, Saguinus bicolor,
Saguinus midas, Saguinus imperator, Saguinus
martinsi, Saguinus niger, Saguinus pileatus, Saimiri
ustus, Saimiri sciureus, Mico rondoni, Mico
humeralifer, Mico melanurus, Mico argentatus,
Mico emiliae, Mico leucippe, Aotus azarai, Aotus
nigriceps, Alouatta caraya, Alouatta puruensis,
Alouatta
clamitans,
Alouatta
macconnelli,
Brachyteles hypoxanthus, Brachyteles arachnoides,
Ateles chamek, Ateles paniscus, Ateles belzebuth,
Ateles marginatus, Lagothrix cana, Pithecia
irrorata, Cacajao calvus, Cacajao rubiduncus,
Chiropotes albinasus, Callicebus cinerascens,
Callicebus
nigrifrons,
Callicebus
brunneus,
Callicebus dubius, Callicebus bernhardi, Callicebus
personatus, Callicebus barbarabrownae, Callicebus
melanochir,
Callicebus
moloch,
Callicebus
coimbrai, Callicebus pallescens.
Entre as espécies listadas, existem espécies com
diferentes níveis de ameaça de extinção (IUCN,
2013), sendo 6,6% delas classificadas como
“Criticamente em perigo”, 21,3% como “Em perigo”
e 14,7% como “Vulnerável”. Tendo em vista a falta
de conhecimento acerca da influência que o impacto
oriundo dos atropelamentos sobre as populações
dessas espécies, acreditamos que as espécies com
maior risco de extinção devem ser consideradas
prioritárias para o desenvolvimento de novos
estudos nos próximos anos, de forma que possamos
propor estratégias de conservação e medidas de
mitigação melhor embasadas.
Os pesquisadores relacionaram 15 localidades
aonde existem passagens de fauna aéreas voltadas
para o uso de primatas em rodovias brasileiras
(Tabela 2).

Tabela 1. Número de pesquisadores que classificaram o
grau de ameaça de cada tipo de impacto de rodovias sobre
primatas. Para os três diferentes graus de ameaça prédefinidos um peso foi atribuído, sendo preocupante = 1,
muito preocupante = 2 e extremamente preocupante = 3.
A coluna de pontuação total representa o somatório do
número de pesquisadores que classificaram cada impacto
pelo seu grau de ameaça multiplicado pelo peso atribuído
ao grau de ameaça. A coluna de ranking representa a
ordem de pontuação dos tipos de impacto, onde 1
equivale a maior pontuação (mais impactante) e 10 a
menor (menos impactante).

Tabela 2. Lista de rodovias brasileiras em que existem
passagens aéreas instaladas para primatas, por Estado e
Região, além da indicação das que estão sendo
monitoradas atualmente a fim de se avaliar efetividade de
uso.

Ao todo os pesquisadores citaram 61 espécies
de
primatas
brasileiros
como
espécies
comprovadamente impactadas por atropelamentos,
são elas: Sapajus apella, Sapajus cay, Sapajus
nigritus, Sapajus xanthosternos, Sapajus robustus,
Sapajus libidinosus, Cebus olivaceus, Callithrix
aurita, Callithrix penicillata, Callithrix geoffroyi,
Callithrix
flaviceps,
Callithrix
jacchus,
Leontopithecus
chrysomelas,
Leontopithecus
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A maior parte delas se concentra nas regiões
Norte e Sudeste (cinco em cada). Este panorama
pode ser explicado por fatores distintos em cada
região, onde o Norte representa a região de
predomínio do bioma Amazônia, o qual abriga uma
vasta diversidade de primatas, enquanto que o
Sudeste concentra um grande número de
pesquisadores, bem como maior malha rodoviária.
Além do pequeno número de passagens aéreas
identificadas, apenas três delas estão sendo
monitoradas para avaliar a efetividade das mesmas.
Este é um aspecto a ser considerado para as
próximas
passagens
de
fauna
a
serem
implementadas,
bem
como
incentivar
o
monitoramento das que já existem, uma vez que o
custo associado à elaboração e instalação das
mesmas deve resultar em estruturas eficientes que
garantam a travessia segura dos animais.
Apenas 12 dos 36 pesquisadores do presente
estudo já participaram de algum trabalho
envolvendo impactos de rodovias sobre primatas.
Dentre as diferentes linhas de pesquisa que os
pesquisadores afirmaram ter participado, a maioria
envolveu trabalhos com atropelamento de fauna
(58,3%), seguido de planejamento e medidas de
mitigação (ambos 50%).
Durante muitos anos os trabalhos envolvendo
ecologia de estradas no Brasil se restringiam a
estudos de atropelamento de fauna (BAGER et al.,
2007) até que os pesquisadores começassem a
despertar interesse por outros linhas de estudo
relacionadas
ao
tema.
Atualmente
temos
conhecimento de várias espécies de macaco que já
foram registradas em estudos de fauna atropelada em
diferentes regiões brasileiras (e.g. VIEIRA, 1996,
CHEREM et al., 2007, GUMIER-COSTA E
SPERBER, 2009, ZALESKI et al., 2009), de
modo
que
as
próximas
lacunas
de
conhecimento a serem preenchidas são
representadas pelos efeitos marginais de
rodovias sobre primatas, além de testes com
diferentes designs de passagens de fauna aéreas
para determinadas espécies.
Em relação ao interesse em participar de algum
trabalho relacionado ao tema futuramente, 14 dos 36
pesquisadores responderam que sim, o que
representa apenas 38,9% do total. Acreditamos que a
falta de interesse pelo tema esteja associada à falta
de interação entre pesquisadores atuantes em
ecologia de estradas e pesquisadores especialistas
em primatas, bem como a falta de comunicação com
os setores responsáveis pelas políticas públicas
relacionadas à proteção do meio ambiente e gerência
de rodovias.

Agradecemos a todos os pesquisadores que
responderam atenciosamente aos formulários
encaminhados,
propiciando
assim
o
desenvolvimento do presente estudo.
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