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Resumo 79

Passagens inferiores de fauna como medida de conservação da Anta (Tapirus
terrestris, Linnaeus 1758)
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Tapirus terrestris é o maior mamífero brasileiro e no Mato Grosso, devido o Cerrado ser o
ecossistema mais  ameaçado,  sua  população  vem sofrendo  os  efeitos  das  mudanças
ambientais.  Além  da  fragmentação,  outra  grande  ameaça  na  região  são  os
atropelamentos. Estima-se que 14 milhões de atropelamentos ocorram a cada ano nas
rodovias  brasileiras  e,  assim  como  nas  rodovias,  os  riscos  de  atropelamentos  nas
ferrovias estão relacionados com o deslocamento e forrageamento das espécies. Entre
2015  e  2016  a  companhia  ferroviária  Rumo,  que  transporta  commodities  agrícolas  e
produtos  industriais,  realizou  o  monitoramento  de  atropelamento  de  fauna,  em
atendimento à condicionante da licença operacional nº 1203/2013 do IBAMA, onde foram
registrados 3.510 eventos de atropelamentos, dos quais 276 (7,86%) foram de Anta (T.
terrestris).  Essa colisão entre a fauna e os veículos ferroviários,  se deve ao fato das
composições não conseguirem reduzir  a  velocidade na presença dos animais.  Diante
dessa problemática, a Rumo implementou estruturas de passagens inferiores de fauna,
afim de minimizar o impacto causado. São cerca de 150 estruturas ao longo de 752 km de
malha ferroviária,  entre Aparecida do Taboado – MS e Rondonópolis – MT, das quais
foram  definidas  70  para  o  monitoramento.  Em  cada  uma  dessas  estruturas  foram
instaladas duas armadilhas fotográficas (câmera-trap) posicionadas uma em cada direção
da travessia, permanecendo ativas por 10 dias consecutivos, de modo a permitir registros
fotográficos  para  a  identificação  dos  animais.  O  monitoramento  contabilizou  1.695
registros  de  93  espécies  da  fauna,  obtidos  no  momento  da  travessia.  Os  mamíferos
representaram o grupo com maior número de registros, totalizando 1.186, distribuídos em
22 famílias.  Numericamente,  a Anta foi  a espécie mais representativa totalizando 338
registros  -  19,94%  do  total  (Figura  1).  No  âmbito  da  conservação,  essa  espécie  é
classificada  nacionalmente  (MMA,  2014)  e  internacionalmente  (IUCN,  2016)  como
“vulnerável – VU” e assim como outras espécies com ampla distribuição geográfica, a
anta está sob diferentes graus de ameaça ao longo de sua distribuição no Brasil. O alto
tráfego de trens e a alta velocidade fazem com que os registros de atropelamento dos
animais que utilizam a via como travessia, habitat e forrageio, aumentem, ficando estes
suscetíveis à colisão. As áreas que a ferrovia transpõe também propiciam condições ao
registro destas espécies, visto que, durante o percurso, existem grandes áreas de reserva
legal com formação de corredores ecológicos que favorecem a diversidade da fauna no
entorno do empreendimento. É importante ressaltar que nos empreendimentos lineares,
sejam ferrovias ou rodovias, há sempre o risco de atropelamentos das espécies da fauna
silvestre ou doméstica e nesse caso, as passagens inferiores de fauna têm se mostrado
eficazes, uma vez que auxiliam no deslocamento dos animais longe da linha ferroviária,
evitando  assim  seu  atropelamento.  Por  esse  motivo,  o  desenvolvimento  de  novas
estratégias  de  proteção,  o  fortalecimento  das  existentes  e  a  conscientização  da
população,  são os  passos importantes  para  a  manutenção e  conservação  da anta  e
demais espécies.
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Figura 1: Registros fotográficos de Tapirus terrestris (Anta) nas passagens inferiores de
fauna da ferrovia. A: saída e B: entrada.
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