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Resumo 70

Passagem de fauna para Quelônios como medida de mitigação de atropelamento na
malha ferroviária do Rio Grande do Sul
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A Trachemys dorbigni (Tigre-d’água) é uma espécie de Quelônio endêmica do Rio Grande
do Sul,  vivendo  em regiões de alagados,  rios,  riachos,  lagoas  entre  outros.  A malha
ferroviária  passa  por  regiões  com  tais  características  e,  através  do  Programa  de
Atropelamento e Mitigação de Fauna realizado pela Rumo, em cumprimento a Licença de
Operação nº 888/2009 emitida pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, nota-se que os quelônios vêm ao óbito por dois motivos:
atropelamento  ou  aprisionamento  entre  os  trilhos,  morrendo  por  inanição.  Nos
monitoramentos realizados entre janeiro de 2015 e janeiro de 2017 através de auto de
linha,  veículo  ferroviário,  foram  registrados  3243  atropelamentos  de  58  espécies
diferentes, sendo que 80 (2,46%) indivíduos são Trachemys dorbigni, sendo este o animal
silvestre com maior número de registros. Diante desse problema, surge a necessidade de
se promover medidas alternativas de mitigação para esses atropelamentos.  Os passa
faunas para  quelônios  são  estruturas  feitas  em aço  inox em forma de U,  que foram
instaladas entre os dormentes para facilitar a travessia desses animais além de facilitar a
fuga  em  casos  de  aprisionamento.   Foram  analisados,  com  base  nos  dados  de
atropelamentos, através do Software Siriema 2.0, os pontos de blackspots de quelônios
na malha ferroviária. A região mais crítica foi na cidade de Triunfo, caracterizada por ser
uma região com muita plantação de arroz e consequentemente uma área quase sempre
alagada,  é  propícia  para  que as  populações de Tigres-d’água se  reproduzam.  Foram
instaladas  seis  estruturas  para  início  dos  testes,  três  em  cada  blackspot,  com  uma
distância  de  cem  metros  entre  elas.  Para  verificar  a  eficácia  das  travessias,  foram
instaladas câmeras-traps em cada uma das estruturas para determinar a utilização das
mesmas  pelos  animais.  Posteriormente  a  um  resultado  efetivo,  as  travessias  serão
instaladas nos demais  blackspots da malha. Considerando que, esses animais ocorrem
em outras partes do Brasil  por serem comercializados como um animal de estimação,
tanto de forma legal como ilegal, além do fato, de que na ferrovia como na rodovia sempre
ocorrem  atropelamentos,  é  importante  propor  medidas  de  mitigação  para  tais
empreendimentos a fim de amenizar seus impactos no meio ambiente.
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Figura 1: Foto da estrutura do passa fauna para quelônios.
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