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Resumo 34

Monitoramento das passagens inferiores de fauna presentes na alça rodoviária
norte, Itabirito MG
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Em paisagens fragmentadas, a conservação da biodiversidade só será possível a partir
da adoção de medidas concretas para o reestabelecimento de conexões que permitam a
manutenção dos processos ecológicos naturais.  Assim, este trabalho objetiva avaliar a
eficácia das passagens de fauna implantadas na Alça Rodoviária Norte (trecho de 2km de
estrada),  no município de Itabirito.  As estruturas monitoradas localizam-se a cerca de
1300  metros  a  leste  da  BR-040  e  os  ambientes  naturais  remanescentes  nesta  área
apresentam  significativa  importância  para  a  fauna  da  região,  pois  estabelecem
conectividade florestal  entre a Estação Ecológica Estadual de Arêdes e o Monumento
Natural  Estadual  da  Serra  da  Moeda  e  outras  áreas.  Estão  sendo  monitoradas
continuamente  através  de  armadilhamento  fotográfico,  duas  passagens  inferiores:
passagem  úmida  do  Córrego  do  Sabão  e  passagem  seca-úmida  em  drenagem
intermitente, e em cada passagem de fauna foi instalada uma câmera digital de vídeo com
sensor  infravermelho.  No  período de  novembro  de  2016 a  junho de 2017,  o  esforço
amostral do monitoramento foi equivalente a 450 armadilhas-dia, considerando as duas
passagens  de  fauna  monitoradas,  totalizou-se  aproximadamente  10.800  horas  de
amostragem. Durante o período foram registradas 90 travessias de indivíduos da fauna,
pertencentes a nove taxa, sendo que outros cinco táxons foram registrados no entorno
das  passagens,  durante  as  buscas  ativas  por  evidências.  Os  mamíferos  registrados
utilizando as passagens de fauna representam cerca de 58% da mastofauna de médio e
grande porte de ocorrência para as UCs EEE Arêdes e MNE Moeda. As espécies que
mais utilizaram as passagens foram Cuniculus paca (paca) com 33 registros, seguida de
Mazama gouazoubira (veado-catingueiro) com 23 registros e Leopardus guttulus (gato-do-
mato) com 15 registros. A ordem carnívora foi a mais representativa no estudo com o
registro  de  sete  espécies,  incluindo  o  gato-do-mato,  e  o  lobo-guará  (Chrysocyon
brachyurus),  ambas ameaçadas de extinção.  As estruturas  de passagem implantadas
permitem a conectividade entre os fragmentos florestais remanescentes na paisagem e,
sendo efetivas nas travessias de animais, favorecem a conservação da biodiversidade.
Os  resultados  demonstram  que  estudos  no  âmbito  do  processo  de  licenciamento
ambiental,  se  conduzidos  seguindo  critérios  cientificamente  válidos,  oferecem  uma
oportunidade  para  a  discussão  de  ideias,  conceitos  e  propostas,  bem  como  para  a
geração de conhecimento científico. Cabe destacar a relevância do estudo nesta área
“ecologia  de  estradas”  e  no  estabelecimento  de medidas que visam diminuir  o  efeito
negativo da implantação desses empreendimentos lineares. A verificação da utilização
das passagens por espécies que ocupam hábitats e níveis tróficos distintos evidencia a
importância da implantação dessa medida mitigadora e sua eficácia  como ferramenta
para um planejamento ambiental eficiente e a efetivação de corredores de interligação
entre  UCs  e  áreas  remanescentes  no  entorno,  além de  possibilitar  a  proposição  de
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eventuais adequações dos mecanismos de passagem e a definição de ações futuras para
o manejo e conservação da fauna no território. (SETE, GERDAU). 

Palavras-chave: Ecologia  de  estradas,  passagens,  conectividade,  médios  e  grandes
mamíferos.

Figura 1: Mapa com delimitação da Alça Rodoviária Norte (trecho 0 a 107) com indicação
das passagens inferiores de fauna entre unidades de conservação.
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