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PROJETO ESTRADA PARQUE RJ-149, MANGARATIBA – RIO CLARO 

 

 

1. Introdução 

 

O deslocamento de diversas espécies de animais pode ser interrompido ou diminuído 

devido a construções de estradas, interrompendo ou diminuindo o fluxo gênico e diminuindo 

desta forma a variabilidade genética das populações isoladas. A construção de 

zoopassagens, para movimentação da fauna, pode minimizar esse efeito. 

O presente levantamento de fauna foi realizado na área de influência direta da 

rodovia estadual RJ-149 dentro do Parque Estadual Cunhambebe.  

O PE Cunhambebe foi criado através do Decreto Estadual nº 41.358, de 13 de Junho 

de 2008, o Parque Estadual Cunhambebe tem área de 38 mil hectares e abrange parte dos 

municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio Claro e Itaguaí. O Parque forma um 

contínuo florestal com o Parque Nacional da Serra da Bocaina. Na fauna da região constam 

exemplares de mono carvoeiro, lontra, queixada, cateto e teiú, além de espécies ameaçadas 

de extinção, como, por exemplo, a anta, um sapo da espécie Cylloramphus 

eleutherodactylus e um primata da espécie Callithrix aurita (INEA, 2011). 

Este relatório é parte integrada dos métodos para definir as áreas para o 

atravesamento de animais (zoopassagens) na rodovia estadual RJ-149, esta dividido em 

duas partes o levantamento de fauna e a definição das áreas de atravessamento de fauna. 

O levantamento de fauna esta dividido em função da classe de fauna (mamíferos, 

Aves, Repteis e amfibios) e pelo tipo de levantamento em campo (armadilha – fotográfica 

ou captura viva; observação - Rastro,censo ou busca ativa). 
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2. LEVANTAMENTO DE FAUNA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA RJ-149 

 

2.1 Levantamento de fauna – Mamíferos 

 

Levantamento por armadilha fotográfica 

O levantamento da fauna de mamíferos através do uso de armadilhas fotográficas foi 

realizado durante o período de 10 a 29 de abril de 2011. Foram utilizadas duas armadilhas 

fotográficas (marca: Ltl Acorn; modelo: Ltl-5210), programadas para ficarem ativadas 24 

horas por dia.  

O esforço amostral (número de armadilhas multiplicado pelo número de dias ativas) 

foi de 38 armadilhas X dia. Foram obtidos 14 registros de seis espécies de mamíferos 

(Tabela abaixo), correspondendo a um sucesso de registro de 36,8% (número de registros 

divido pelo esforço amostral, e multiplicado por 100). 

 

 

Espécie Local Número 
de 

registros  

Horário Foto 

Dasypus 
novemcinctus 
Tatu galinha 
 
Família: 

Dasypodidae 
Ordem: 
Cingulata 

Classe: 
Mammalia 

1 5 Noturno 
(00:40 – 

03:55) 

 

Eira barbara 
Irara 
 
Família: 
Mustelidae 

Subordem: 
Caniformia  
Ordem: 

Carnivora 
Classe: 
Mammalia 

1 2 Noturno e 

diurno 
(10:25 – 
22:55) 
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Cuniculus paca 
Paca 

 
Família: 
Cuniculidae 

Subordem: 
Hystricomorpha 
Ordem: 
Rodentia 

Classe: 
Mammalia  

1 1 Noturno 
(00:55) 

 

Didelphis aurita 
Gambá comum 
 

Família: 
Didelphidae  
Ordem: 

Didelphimorphia  
Classe: 
Mammalia  

 

1 2 Noturno 
(01:40 – 
04:50) 

 

Cerdocyon 
thous  
Cachorro do 
mato 

 
Família: 
Canidae  

Subordem: 
Caniformia  
Ordem: 

Carnivora 
Classe: 
Mammalia 

1 3 Diurno 

(09:40 – 
11:00) 

 

Marmosops 
incanus 
Cuíca  

 
Família: 
Didelphidae  

Ordem: 
Didelphimorphia  
Classe: 

Mammalia  

2 1 Noturno 
(22:00 – 
22:30) 
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Levantamento por rastros 

O levantamento da fauna de mamíferos através do registro de rastros foi realizado 

durante os dias 25 e 29 de abril de 2011. Foi realizada busca ativa por rastros de 

mamíferos, como pegadas, pelos, fezes e marcações, nas margens da rodovia e embaixo de 

pontes. O esforço amostral através de busca ativa correspondeu a um total de 16 horas. Em 

conjunto, foi disposto um quadrado de argila em nove pontos dentro do fragmento florestal 

à margem da rodovia. Os quadrados com argila ficaram expostos durante quatro noites. 

Foram obtidos seis registros de pegadas de cinco espécies diferentes (Tabela 

abaixo). 

 

Foto Local Espécie 

 

1 Leopardus tigrinus 
Gato do mata pequeno  
 

Família: Felidae  
Subordem: Feliformia  
Ordem: Carnivora  

Classe: Mammalia 
 

 

1 Didelphis aurita 
Gambá comum 

 
Família: Didelphidae  
Ordem: Didelphimorphia  

Classe: Mammalia  
 

 

1 Didelphis aurita 

Gambá comum 
 
Família: Didelphidae  

Ordem: Didelphimorphia  
Classe: Mammalia  
 

 

1 Cerdocyon thous  
Cachorro do mato 
 

Família: Canidae  
Subordem: Caniformia  
Ordem: Carnivora 

Classe: Mammalia 
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1 Rato silvestre 
 

Ordem: Rodentia 
Classe: Mammalia  
 

 

2 Cuniculus paca 
Paca 

 
Família: Cuniculidae 
Subordem: Hystricomorpha 
Ordem: Rodentia 

Classe: Mammalia  
 

 

 

Levantamento por armadilha de captura viva 

O levantamento da fauna de mamíferos através de captura viva foi realizado no 

período de 25 a 29 de abril de 2011, contabilizando quatro noites de captura. Foram 

utilizadas nove armadilhas de chapa (marca: H. B. Sherman Traps; modelo: XLF 15; 

tamanho: 38 x 10 x 12 cm) e três armadilhas de arame (marca: Tomahawk; modelo: 603; 

tamanho: 48,5 x 17 x 17 cm) dispostas no chão, e nove armadilhas de chapa (marca: H. B. 

Sherman Traps; modelo: XLF 15; tamanho: 38 x 10 x 12 cm) presa em árvores a uma altura 

de cerca de 1,5 metro. As armadilhas foram dispostas em nove pontos em linha, paralelos à 

rodovia, dentro do fragmento florestal à margem da rodovia. 

O esforço amostral foi de 84 armadilhas X noite (número de armadilhas multiplicado 

pelo número de noites no campo). Foi obtida apenas uma captura de um gambá comum 

Didelphis aurita, correspondente a um sucesso de captura de 1,2% (número de registros 

divido pelo esforço amostral, e multiplicado por 100). Após a captura e a triagem, o animal 

foi solto no mesmo local de captura. 
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Considerações sobre as espécies registradas 

Através da utilização dos diferentes métodos, foram obtidos registros de oito 

espécies diferentes de mamíferos. É importante ressaltar a presença da paca, dispersora de 

sementes grandes, e dos três carnívoros de médio porte. 

A paca Cuniculus paca é um roedor de grande porte, com peso entre 4 e 12 kg. 

Possui ampla distribuição e no Brasil ocorre em todos os biomas e estados. Habita 

principalmente áreas florestadas, próximas a corpos d’água. Tem habito terrestre, noturno e 

herbívoro, com alimentação baseada em frutos caídos, brotos e tubérculos. Em alguns 

locais, são consideradas pestes para agricultura. Não constam na lista de espécies 

ameaçadas, mas são comumente caçadas. É citada no Apêndice III da CITES.  

O gato do mato pequeno Leopardus tigrinus é o menor felídeo do Brasil, com peso 

entre 1,5 e 3,5 kg. Possui ampla distribuição e no Brasil ocorre nos biomas Amazônia, 

Caatinga, Campos Sulinos, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Pode ocorrer próximo a áreas 

agrícolas. É um animal solitário, predominantemente noturno e de hábito escansorial. 

Alimenta-se de pequenos e médios vertebrados. A espécie é listada como vulnerável pela 

IUCN, está na Lista Brasileira de Fauna Ameaçada de Extinção e é considerada ameaçada 

em diversos estados do Brasil. É citada no Apêndice I da CITES. As principais ameaças são 

destruição do habitat, caça predatória e grande número de atropelamentos. 

O cachorro do mato Cerdocyon thous é um canídeo de médio porte, com peso entre 

3,7 e 11,1 kg. Possui ampla distribuição e no Brasil ocorre nos biomas Caatinga, Campos 

Sulinos, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Utiliza bordas de mata e ambientes alterados 

pelo homem. É um animal de hábito noturno e crepuscular, com alguma atividade durante o 

dia, como foi registrado no presente levantamento. É um animal onívoro, generalista e 

oportunista, que se alimente de frutos, insetos e pequenos vertebrados. Costuma forragear 

sozinho ou em pequenos bandos familiares. Apesar de não ser uma espécies considerada 

ameaçada, sofre impacto devido a atropelamentos em rodovias. É citado no Apêndice II da 

CITES.    

A irara Eira barbara é um animal de médio porte, com peso entre 3,7 e 11,1 kg, 

corpo comprido e membros curtos. Possui ampla distribuição e no Brasil ocorre nos biomas 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. É mais comum em áreas de 

vegetação densa. É um animal solitário ou que vive em duplas, com atividade 

principalmente diurna, mas que pode apresentar atividade noturna. Sua alimentação é 

baseada em pequenos e médios vertebrados, frutos, cana de açúcar e mel. São animais 

cursoriais, mas muito ágeis para nadar e subir em árvores. Não consta na Lista Brasileira de 
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Fauna Ameaçada de Extinção, mas é considerada vulnerável no estado do Rio Grande do 

Sul, principalmente pela perda de habitat e caça. É citada no Apêndice III da CITES. 

 

2.2 Levantamento de fauna – Aves 

 

Levantamento por armadilha fotográfica 

O levantamento da fauna de aves através do uso de armadilhas fotográficas foi 

realizado durante o período de 10 a 29 de abril de 2011. Foram utilizadas duas armadilhas 

fotográficas (marca: Ltl Acorn; modelo: Ltl-5210), programadas para ficarem ativadas 24 

horas por dia.  

O esforço amostral (número de armadilhas multiplicado pelo número de dias ativas) 

foi de 38 armadilhas X dia. Foram obtidos três registros de duas espécies de mamíferos 

(Tabela abaixo), correspondendo a um sucesso de registro de 36,8% (número de registros 

divido pelo esforço amostral, e multiplicado por 100). 

 

Espécie Local Número 
de 

registros  

Horário Foto 

Crypturellus 
obsoletus 
Inhabuguaçu 
 
Família: 

Tinamidae  
Ordem: 
Tinamiformes 

Classe: Aves 

1 1 Crepuscular 
(18:45) 

 

Molothrus 
bonariensis 
Chupim 

 
Família: Icteridae  
Ordem: 

Passeriformes 
Classe: Aves 
 

1 2 Diurna e 
crepuscular 

(16:15 – 

19:10) 
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Conopophaga 
lineata 
Chupa-dente 
 
Família: 

Conopophagidae   
Ordem: 
Passeriformes 
Classe: Aves 

 

2 1 Noturna 
(21:05) 

 

Xiphorynchus 
fuscus 
Arapaçu-rajado 
 
Família: 

Furnariidae 
Ordem: 
Passeriformes 

Classe: Aves 
 

2 1 Diurna 
(16:55) 

 

 

Levantamento por censo 

O método utilizado foi baseado em censo, ao longo da estrada. A cada 30 minutos 

de caminha, entrava-se na mata, onde se caminhava durante 10 minutos. A observação era 

realizada diretamente com auxilio de binóculos e/ou através de vocalização. Foram utilizados 

guias de campo para identificação das espécies observadas. O esforço amostral total foi de 

18 horas. 

Foi obtido registros de 125 indivíduos/bandos de 72 espécies de aves, entre 

avistadas e ouvidas (Tabela abaixo).  

 

Classe Aves   

  Ordem Apodiformes   

    Família Apodidae    

      Streptoprocne zonaris Taperuçude coleira 

    Família  Trochilidae   

      Glaucis hirsutus   Balança rabo de bico torto 

      Phaethornis eurynome Rabo branco de garganta rajada 

      Thalurania glaucopis Beija flor de fronte violeta 

  Ordem  Ciconiiformes   

    Família  Ciconiiformes   

      Cathartes aura Urubu de cabeça vermelha 

      Coragyps atratus Urubu comum 

      Nycticorax nycticorax Savacu 
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    Família  Ardeidae   

      Ardea alba Garça branca grande 

      Bubulcus ibis Garça vaqueira 

      Egretta thula Garça branca pequena 

    Família  Accipitridae   

      Buteo albicaudatus Gavião de rabo branco 

      Rupornis magnirostri Gavião carijó 

     Família Falconidae   

      Caracara plancus Carcará 

      Milvago chimachima Carrapateiro 

    Família  Charadriidae   

      Vanellus chilensis Quero quero 

    Família Jacanidae   

      Jacana jacana Jaçanã 

  Ordem Columbiformes   

    Família Columbidae   

      Columbina talpacoti Rolinha 

      Patagioenas picazuro Pombão 

  Ordem Craciformes     

    Família Cracidae   

      Penelope obscura Jacuaçu 

  Ordem Cuculiformes   

    Família Cuculidae   

      Crotophaga ani Anu preto 

      Guira guira Anu branco 

      Piaya cayana Alma de gato 

  Ordem Galbuliformes     

    Família Galbulidae   

      Galbula ruficauda Ararimba de cauda ruiva 

  Ordem Passeriformes   

    Família Cardinalidae   

      Saltator fuliginosus Pimentão 

    Família Emberizidae   

      Arremon semitorquatus  Tico-tico-do-mato 

    Família Furnariidae   

      Anabazenops fuscus  Trepador de coleira 

      Automolus leucophthalmus Barranqueiro de olho branco 

      Certhiaxis cinnamomeus Curutié 

      Furnarius rufus Joao de barro 

      Lepidocolaptes squamatus Arapaçu escamado 

      Lochmias nematura João porca 

      Phacellodomus erythrophthalmus Joao botina da mata 

      Philydor rufum Vira folha de testa baia 

      Sclerurus scansor Limpa folha 

      Sittasomus griseicapillus Arapaçu liso 



 

12 

 

 

      Synallaxis ruficapilla Pichorore 

      Synallaxis spixi João tem nenem 

      Xenops rutilans Bico virado carijó 

      Xiphorhynchus fuscus Arapacu rajado 

    Família  Formicariidae    

      Chamaeza campanisona Tavoca campainha 

    Família Thamnophilidae   

      Drymophila ferruginea Trovoada 

      Drymophila ochropyga Choquinha de dorso castanho 

      Dysithamnus mentalis Choquinha lisa 

      Dysithamnus stictothorax Choquinha de peito pintado 

      Hypoedalus gutatus Chocao carijó 

      Mackenziana severa Borralhara 

      Myrmeciza loricata Formigueiro zumbidor 

      Myrmotherula gularis Choquinha de garganta estrelada 

      Pyriglena leucoptera Papa taoca do sul 

      Terenura maculata Zidedê 

      Thamnophilus caerulescens Choca variada 

      Thamnophilus palliatus Choca barrada 

      Family Thraupidae   

      Tachyphonus crystatus Tiê-galo 

      Tangara seledon Saíra-sete-cores 

      Thraupis ornata  Sanhaçu-de-encontro-amarelo 

    Família  Tyrannidae   

      Colonia colonus Viuvinha 

      Fluvicola nengeta Lavadeira 

      Gubernetes yetapa Tesoura do brejo 

      Knipolegus lophotes Maria preta de penacho 

      Megarynchus pitangua Bem te vi de bico chato 

      Pitangus sulphuratus Bem te vi 

      Tolmomyias sulphurescens Bico chato de cabeça cinza 

  Ordem Piciformes   

    Família Ramphastidae   

      Baillonius bailloni Araçari banana 

      Ramphastos toco Tucano Açu 

      Ramphastos vitellinus   Tucano de bico preto 

    Família Picidae   

      Campephilus robustus Pica pau rei 

      Celeus flavescens Pica pau de cabeça amarela 

      Colaptes campestris Pica pau do campo 

      Picumnus cirratus Pica pau anão barrado 

      Veniliornis maculifrons Picapauzinho de testa pintada 

  Ordem Psittaciformes   

    Família Psittacidae   

      Aratinga leucophthalma Periquitão maracanã 
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      Pionus maximiliani Maitaca verde 

      Pyrrhura frontalis Tiriba de testa vermelha 

  Ordem Tinamiformes   

    Família Tinamidae   

      Crypturellus obsoletus Inhabuguaçu 

  Ordem Trogoniformes   

    Família Trogonidae    

      Trogon Surrucura Surucua variado 

 

Considerações sobre as espécies registradas 

Através da utilização dos diferentes métodos, foram obtidos registros de 74 espécies 

diferentes de aves. Algumas espécies se mostraram comuns, com registros em todos os 

pontos: como as espécies endêmicas Drymophila ferruginea, Dysithamnus stictothorax e 

Terenura maculata. Grupos de forrageio foram notados em grande número, sendo a maioria 

formada por furnarídeos, como Sittasomus griseicapillus, Philydor rufum, Xenops rutilans, e 

traupídeos, como Tachyphonus cristatus, Thraupis ornata e Tangara seledon.  

Os pontos 1, 2, 3 e 6 se confirmaram os melhores locais, tanto em atividade quanto 

em qualidade. Nos pontos 1 e 2 foram registrados as espécies endêmicas Arremon 

semitorquatus e Saltator fuliginosus, ameaçado em algumas áreas do Sudeste do Brasil. No 

ponto 3 foram obtidos três importantes registros: Mackenziana severa, Myrmeciza loricata  

e, principalmente, Hypoedaleus guttatus. Já no ponto 6 é importante ressaltar o registro de 

Campephilus robustus. 

O tico-tico-do-mato Arremon semitorquatus é uma ave passeriforme de 15 cm de 

comprimento. Possui ampla distribuição, e no Brasil ocorre na Amazônia brasileira, 

estendendo-se para o sul até Goiás, no Nordeste adjacente e segue pela costa até o Rio 

Grande do Sul. Vive solitário ou em pares e se alimenta no chão de florestas úmidas, bordas 

de florestas e capoeiras maduras. 

O pimentão Saltator fuliginosus é um passeriforme de 22 cm de comprimento. Possui 

distribuição no sul da Bahia ao Rio Grande do Sul, Paraguai e nordeste extremo da 

Argentina, onde ocorre no interior da mata primária ou em matas secundárias altas. Vive em 

pares e se alimenta de fritos e sementes do estrato vegetacional médio. 

A borralhara Mackenziaena severa é um passeriforme de 22 cm de comprimento. É 

restrita à Mata Atlântica, ocorrendo do sul da Bahia ao Sul do Brasil, Paraguai e Argentina. 

Habita principalmente matas secundárias, bambuzais e sub-bosques de eucaliptais. 
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O chocão-carijó Hypoedaleus guttatus é um passeriforme de 20 cm de comprimento. 

Possui distribuição no Brasil, Argentina e Paraguai, onde ocorre em matas mesófilas e matas 

semidecíduas até 1000 metros de altitude. Vive em pares e se alimenta no estrato superior. 

O pica-pau-rei Campephilus robustus é uma ave florestal da família Picidae, com 36 

cm de comprimento, sendo considerado o maior pica-pau do Brasil. Possui distribuição no 

Brasil, Argentina e Paraguai, onde ocorre principalmente no interior de mata. Possui dieta 

insetívora, mas pode se alimentar de frutos carnosos.  

 

2.3 Levantamento de fauna – Anfíbios e Répteis 

 

Levantamento por busca ativa 

O levantamento da fauna de anfíbios e répteis foi realizado através de busca ativa, 

sem captura e manipulação, ao longo da área de influência direta da rodovia estadual RJ-

149, com foco nos pontos indicados para possíveis zoopassagens e embaixo de pontes. As 

amostragens ocorreram no período diurno e noturno e tiveram um esforço amostral médio 

de 6 horas/dia ao longo dos dias 25 a 29 de abril de 2011. O método de busca ativa 

consistiu em realizar amostragem explorando visualmente áreas como tocas, formigueiros, 

cupinzeiros, serapilheira, abrigos sobre pedras, troncos caídos, restos de habitações 

humanas e outros microhabitats disponíveis. Para anfíbios, devido à preferência por 

ambientes úmidos, foi dada prioridade para locais como poças, lagoas, riachos e outros 

corpos d’água, assim como áreas de isolamento direto (bromélias) e afloramentos rochosos. 

Foi obtido o registro de oito espécies de anfíbios e uma espécie de réptil (Tabela 

abaixo). 

 

Classe Amphibia     

  Ordem Anura     

    Família Bufonidae     

      Rhinella icterica   Ponto 1 e 4 

    Família Cycloramphidae     

      Thoropa miliaris   Ponto 3 

    Família Hylidae     

      Hypsiboas albopunctatus   Ponto 2 

      Hypsiboas faber    Ponto 1 e 2 

      Trachycephalus mesophaeus    Ponto 1 

    Família Hylodidae     

      Hylodes cf. phyllodes    Ponto 6 
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  Família Leptodactylidae 

      Leptodactylus fuscus    Ponto 3 

      Leptodactylus cf. marmoratus    Ponto 5 

Classe Reptilia     

  Ordem Squamata     

    Família Tropiduridae     

      Tropidurus cf. torquatus   Ponto 1 

 

Considerações sobre as espécies registradas 

As espécies mais frequentes foram Rhinella icterica e Hypsiboas faber, e ocorreram 

em dois pontos diferentes. O ponto que apresentou maior riqueza foi o ponto 1, 

correspondente à zoopassagem aérea 1, onde foi registrado quatro espécies de anfíbios e 

uma espécie de répteis. Nos pontos 7 a 10, correspondentes às zoopassagens subterrâneas 

3 e 5, à zoopassagem aérea 4 e à ponte, não foi encontrado nenhuma espécies de anfíbio 

ou réptil.  

É importante ressaltar a presença de espécies endêmicas da Mata Atlântica 

encontrada no presente levantamento. As espécies Rhinella icterica, Thoropa miliaris, 

Hypsiboas albopunctatus, Hylodes cf. phyllodes e Leptodactylus cf. marmoratus são espécies 

endêmicas. Nenhuma espécie registrada é citada nos Apêndices da CITES ou considerada 

ameaçada de extinção pela IUCN.  

 

 

2.4 Considerações finais 

 

A instalação de zoopassagens em rodovias é fundamental para minimizar os efeitos 

negativos que as rodovias impõem sobre a fauna local. Essa instalação deve ser feita de 

acordo com a fauna local, de maneira a maximizar o atravessamento da fauna sem dano 

para a mesma. 

O levantamento da fauna local verificou a presença de espécies de interesse humano 

e para conservação, com destaque ao gato do mato pequeno Leopardus tigrinus, 

considerado vulnerável à extinção pela IUCN e citado no Apêndice I da CITES. Além do gato 

do mato pequeno, muitas espécies registradas são terrestres e vitimas comuns de 

atropelamento em rodovias, como o cachorro do mato Cerdocyon thous. A instalação das 

zoopassagens aéreas também vai beneficiar a movimentação das aves e mamíferos 

arborícolas, como a pequena cuíca Marmosops incanus.  
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3. DEFINIÇÃO DE ÁREAS PARA O ATRAVESAMENTO DE ANIMAIS NA  RJ-149 

 

3.1 Justificativas 

 

De acordo com o decreto estadual nº 40.979, 2007, que define os parâmetros para o 

estabelecimento de Estradas-Parque no estado do Rio de Janeiro, art 5º inciso X - (as 

estradas) nos trechos situados no interior de unidades de conservação de proteção integral, 

devem ser construídas estruturas que permitam a passagem da fauna sob ou sobre a 

estrada-parque em segurança, de forma a garantir o fluxo gênico e sua integridade física.  

Desta forma este trabalho visa definir as melhores áreas para atravessamento de 

animais e estruturas de construção destas passagens. As passagens para animais terão por 

finalidade permitir o transito de animais silvestres de um lado ao outro da estrada, de modo 

a reduzir casos de atropelamento e aumentar o fluxo migratório e a conectividade da 

paisagem. As passagens de animais serão de dois tipos, terrestres e aéreas. 

Para Metzger (2003), o trabalho de restauração da conectividade na paisagem pode 

ser resumido de duas formas. A primeira delas consiste na melhoria da rede de corredores 

florestais e a segunda resume-se no aumento da permeabilidade da matriz da paisagem 

(seja ela de pastagem ou de floresta), alterando as características das unidades da matriz, 

tornando-as menos resistentes aos fluxos (reflorestando) ou aumentando a densidade de 

stepping-stones (áreas para atravessamento da fauna). 

 

3.2 Métodos para definição da localização das Zoopassagens 

 

Para o posicionamento das zoopassagens são observadas as características da 

paisagem no entorno, procurando definir qualidades intrínsecas a paisagem que levem a 

uma maior mobilidade da fauna. Com isso foram definidos alguns critérios, baseados na 

qualidade da vegetação no entorno (conectividade com outros fragmentos e grau de 

preservação da vegetação) e na morfologia do relevo (concavidade, convexidade). 

Entende-se conectividade entre fragmentos, como faixas de terra com vegetação 

preservada, posicionadas de forma a manter a contigüidade da floresta e permitir que 

plantas e animais se dispersem, facilitando o fluxo genético e migratório. 
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O critério de morfologia do relevo leva em conta as duas formas de deslocamento da 

fauna, o deslocamento de topo (sobre as copas das arvores) e o deslocamento terrestre, em 

especial próximo às fontes de água.  

O deslocamento de topo de copa é realizado principalmente pela ave fauna e por 

animais arborícolas tais como; macacos, pequenos mamíferos, repteis e insetos em geral. O 

local mais apropriado para a colocação de passagens para atravessamento seria junto aos 

topos ou vertentes mais altas das colinas cortadas pela estrada, pois são áreas onde as 

copas se aproximam e as vertentes são mais expostas de forma a diminuir as distancias. 

Em geral animais terrestres localizam-se próximos a fontes de água, fazendo com 

que seus deslocamentos estejam ligados aos córregos e lagos da região. Assim opta-se por 

posicionar os atravessamentos junto às concavidades das vertentes, de forma a aproveitar 

as fendas criadas pelos córregos d água. Deste modo são projetadas pontes ou bueiros mais 

largos que permitam um maior espaço e que tenham áreas secas.  

 

3.3 Medidas 

 

As zoopassagens podem ser divididas em duas categorias: as zoopassagens 

subterrâneas que conectam os fragmentos florestais por túneis subterrâneas a estrada; e 

zoopassagens aéreas que conectam os fragmentos florestais na altura do dossel, em 

estruturas com redes por sobre a estrada. Estas passagens possuem características próprias 

e assim , serão descritas a seguir.  

Zoopassagens, subterrâneas 

Estas passagens serão localizadas onde o sub-bosque é mais denso e onde houver  

talvegues íngremes ou pouco íngremes. Serão construídas com manilhas de 1,5 m de 

diâmetro ou estrutura segmentada (laje pré-moldada) de 1,0 x 1,5 m ou utilizando obras já 

existentes que tenham dimensões de no mínimo 1,0 m diâmetro. De forma a permitir a 

passagem, sem dificuldades, de animas terrestres de médio porte. Com em media 15m de 

extensão. Estas serão construídas acima e ao lado dos cursos d´água.  

Zoopassagens aéreas  

As passagens aéreas serão construídas junto às encostas pouco íngremes (no 

sentido do eixo da estrada) auma altura de 5 m da pista.  Devem ser projetadas de forma

a  compor  uma passagem  elevada do solo, com  uso de elementos / estruturas verticais  e

horizontais teladas)  e  ter  capacidade  para  suportar  o  peso  da  acumulação   de  folhas,

de forma a servir como escudo protetor, minimizando os ruídos dos veículos na hora da passagem. 
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Estas passagens podem possuir de 5 a 20m de largura e por volta de 15m de 

comprimento. Construídas de forma a conectar os dosséis de ambos os lados da estrada. 

Ainda é prudente estender parte da tela até rente ao chão para assim facilitar o fluxo de 

animais.   

Obras de proteção a fauna no entorno das Zoopassagens  

No entanto todas as zoopassagens deveram ter algum tipo de proteção para impedir 

o atropelamento em seu entorno e melhorar a acessibilidade para a fauna, cabendo as 

seguintes adaptações:  

  Junto ao acostamento terão de ser construídas grades de proteção (inclusive 

acústica) ou revegetando com espécies nativas, tipo cercas vivas, que cumpram este papel. 

Evitando com isso a aproximação de pessoas, animas domésticos ou veículos que possam 

espantar os animais e funcionem como direcionadoras dos animais para as zoopassagens.  

Antes e depois de cada zoopassagem deverão ser utilizados dispositivos que contribuam

para a minimização de velocidade para diminuir barulhos associados aos automóveis, assim 

como para alertar o motorista da possibilidade de aparecimento de animais na pista. 

Na entrada de cada zoopassagem sera feito uma renaturalização do entorno de 

modo a diminuir o impacto causado pela obra, onde será nivelada a entrada da 

zoopassagem com o terreno envolta e colocadas pedras e vegetação para fixação do solo. 

 

3.4 Localização das Zoopassagens 

 

Foram definidas a possibilidade de instalação de até 8 zoopassagens para a estrada 

RJ-149. Sendo quatro zoopassagens terrestres quatro zoopassagens aéreas. 

As áreas mais propensas ao atravessamento de animais foram definidas através de 

técnicas de geoprocessamento e trabalho de campo. Para tanto foram traçadas as 

morfologias do relevo mais importantes e mapeado o uso e cobertura do solo, de forma a 

produzir um mapa final com a definição de cada classe de morfologia do relevo e uso e 

cobertura do solo para o posicionamento das zoopassagens.  

Após o mapa ser produzido, houve um trabalho de campo, onde foram demarcados 

visualmente os melhores pontos de atravessamento definidos a priori no mapa. Nestes 

pontos foi feito um levantamento de fauna, para confirmar a acurassia do modelo e indicar 

as áreas com maior densidade de fauna.  

Assim foram apontados os melhores locais de atravessamento. O resultado final 

pode ser observado na figura 1, a seguir.   
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3.5 Considerações finais 

 

A estrada RJ-149 apresenta uma boa diversidade de fauna (conforme observado no 

documento anexo – levantamento da fauna) e uma vegetação conectada, apresentando dois 

grandes maciços florestais (um em cada lado da estrada) o que corrobora com as 

espectativas das zoopassagens serem funcionais a fauna e diminuírem os atropelamentos 

dentro do Parque Estadual de Cunhambebe.   

As zoopassagens subterrâneas foram posicionadas próximo aos córregos por estes 

apresentarem uma profundidade maior do que o nível da estrada, o que permite a colocação 

das zoopassagens sem a necessidade de uma movimentação maior de terra devido ao fato 

de que estas apresentam uma altura de até 2m em relação ao nível da estrada. Qualquer 

outro ponto torna inviável a escavação  tanto para a colocação da zoopassagem como para 

o correto nivelamento das entradas e também pela diminuição da claridade dentro das 

mesmas. Na figura 2 tem-se um exemplo de posicionamento da zoopassagem. 

As zoopassagens aéreas foram possicionadas onde a estrada corta uma colina, 

geralmente no encontro do sopé de duas colinas adjacentes. Procurou-se as áreas que não 

estivessem muito altas com encostas a aproximadamente 5m de altura. Em encostas 

situadas a mais de 6m, maior a dificuldade de instalação e mais difícil o acesso da fauna 

podendo diminuir seu uso. Nas áreas com encostas inferiores a 3m também foram 

discartadas pois teriam a necessidade de estruturas mais arrojadas e dificultaria o acesso da 

fauna. Na figura 3 tem-se um exemplo de posicionamento da zoopassagem. 

Na tabela 1, a seguir, são apresentados os pontos  definidos para  o atravessamento 

de animais, indicando particularidades individuais. Os pontos em negrito e sublinhados são 

para caracterizar as zoopassagens de maior relevância.  

 

     Figura 2- Zoopassagem subterrânea   Figura 3- Zoopassagem aérea 

 

 

 

 

 

 

 

2m 

15 m 

5m 

15 m 

Nível da Estrada Zoopassagem 
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Tabela 1 – Definição das áreas de atravessamento de animais 

KM Ponto Observação Fotos 

0,0 
Parque 

Limite 

Inicio 

Coordenadas  

Alt: 530 m 
Long:   -44,021662 
Lat:      -22,823508 
 -22,82872000000 

 

 

0,27 
Zoo 

Sub 1 

Área com até 3 m de 

desnível em relação 

ao nível da estrada, 

conectando dois 

pontos brejosos, 

com abundante 

presença de fauna. 

Coordenadas  

Alt: 550 m 
Long:  -44,021236 
Lat:     -22,825946 
 -22,82872000000 

 

 

0,6 
Zoo 

Aérea 1 

Área entre o sopé de 

duas colinas, com 

extensão de até 20 

m. 

Coordenadas  

Alt: 540 m 
Long: -44,02161 
Lat:    -22,82872 
 -22,82872000000 
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1,2 

Zoo 

Aérea 

2 

Área onde a estrada 

divide a colina em 

dois, extensão 

inferior a 15 m, com 

altura acima de 3 m. 

Coordenadas  

Alt: 470 m 
Long:  -44,01646 
Lat:     -22,829258 
 -22,82872000000 
   

 

1,75 
Zoo 

Sub 2 

Área com desnível 

inferior a 2 m a 

montante, mas com 

rica presença de 

fauna. 

Coordenadas  

Alt: 440 m 
Long:   -44,012105 
Lat:      -22,827544 
 -22,82872000000 
 

   

2,25 Ponte 1 

Área propicia ao 

atravessamento de 

animais, sem 

necessidade de 

intervenção. 

Coordenadas  

Alt: 430 m 
Long:   -44,008079 
Lat:      -22,827048 
 -22,82872000000 
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3,27 

Zoo 

Aérea 

3 

Área propicia tanto 

para zoopassagem 

aérea como para 

subterrânea. 

Coordenadas  

Alt: 480 m 
Long:   -44,005053 
Lat:       -22,835154 
 -22,82872000000 

 

 

3,83 
Zoo 

Sub 3 

Área propicia ao 

atravessamento de 

animais, sem 

necessidade de 

intervenção. 

Coordenadas  

Alt: 470 m 
Long:    -44,005240 
Lat:       -44,00524 
 -22,82872000000 

 

 

4,16 
Zoo 

Sub 4 

Área com até 10 m 

de desnível em 

relação ao nível da 

estrada, conectando 

dois pontos 

brejosos. 

Coordenadas  

Alt: 440 m 
Long:    -44,006311 
Lat:       -22,842897 
 -22,82872000000 
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4,34 
Zoo 

Aérea 4 

Área onde a estrada 

corta o sopé da 

colina em duas 

partes com altura 

inferior a 3 m. 

Coordenadas  

Alt: 430 m 
Long:     -44,003746 
Lat:        -22,84231 
 -22,82872000000 

 

 

5,13 Ponte 2 

Área propicia ao 

atravessamento de 

animais, sem 

necessidade de 

intervenção 

Coordenadas  

Alt: 430 m 
Long:     -44,00157 
Lat:        -22,84674 
 -22,82872000000 

 

 

5,9 
Parque 

limite 

Coordenadas  

Alt: 430 m 
Long:     -43,99744 
Lat:        -22,84834 
 -22,82872000000 
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