
A Reserva Biológica Estadual Mata Paludosa foi criada em 1998 e 
tem como objetivo a proteção integral de Floresta de Planície e 
Encosta da Mata Atlântica, e suas espécies de fauna e flora, espe-
cialmente anfíbios, aves e roedores ameaçados de extinção. 

Localizada junto à rodovia ERS-486 ou também chamada de Rota 
do Sol, no município de Itati/RS, é a principal ligação entre os mu-
nicípios do Litoral Norte e a Serra Gaúcha. A REBIO Mata Paludosa 
conta com uma área de 271,87 hectares e é considerada uma Uni-
dade de Conservação (UC) de extrema importância para a preser-
vação de anfíbios no contexto regional, uma vez que abriga quatro 
espécies ameaçadas de extinção: perereca-macaca (Phyllomedusa 
distincta), perereca-verde (Sphaenorhynchus caramaschii), perere-
ca-risadinha (Ololygon rizibilis) e perereca-castanhola (Itapotihyla 
langsdorffii), sendo as duas últimas espécies de ocorrência exclusi-
va nos limites do Rio Grande do Sul.

Os impactos gerados por uma rodovia podem ser bastante severos 
quando incidem sobre Unidades de Conservação e estudos pré-
vios demonstraram sobreposição entre as três passagens de fauna 
existentes na REBIO Mata Paludosa com hotspots de atropelamen-
to, que correspondem a áreas com mortalidade de anfíbios, aves 
e mamíferos. 

A partir dessas constatações surgiu a necessidade de realização 
de um estudo mais aprofundado dos danos e a implantação de 
medidas mitigadoras complementares, sendo isso parte do com-
promisso decorrente de um Termo de Ajustamento de Conduta 
relacionado a uma Ação Civil Pública que envolve o gestor da rodo-
via, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), 
além do órgão gestor da REBIO Mata Paludosa, que é a Divisão 
de Unidades de Conservação do Departamento de Biodiversidade 
da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio 
Grande do Sul-SEMA/RS e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
- IBAMA.

Com amostragens realizadas sete dias por mês, entre outubro de 
2017 a março de 2018, os estudos resultaram em:
• 982 vertebrados registrados mortos no trecho da REBIO dos quais 
90% eram anfíbios, incluindo três espécies ameaçadas de extinção;
• A mortalidade estimada de anfíbios para o período foi 2,5 vezes 
maior do que a observada;
• A mortalidade observada para répteis, apesar de menos represen-
tativa que anfíbios, foi expressiva;
• As passagens de fauna são utilizadas com frequência por mamíferos 
de médio e grande porte e são efetivas apenas para este grupo.

Anfíbios e pequenos animais ocupam uma grande variedade de ha-
bitats que muitas vezes são divididos por estradas. Os anfíbios, em 
particular, empreendem a migração sazonal entre os habitats terres-
tres e seus locais vitais de desova. Como se movem lentamente e 
podem passar um período relativamente longo nas estradas que cru-
zam, muitos anfíbios e outros pequenos animais estão condenados a 
atropelamentos. Animais que realizam migrações em massa no final 
do inverno ou no verão, após tempestades, correm um risco muito 
alto de serem atingidos por veículos. Além dos animais, existe o risco 
para os usuários das estradas, motoristas e passageiros. 
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Sistemas de proteção para

    anfíbios e pequenos animais



Projeto:
Passagem de fauna na Rodovia Rota do Sol
(ERS-486), em Itati/RS. 

Objetivo:
Contar com um sistema de túnel para passagem de 
anfíbios e pequenos animais da Reserva Biológica 
Mata Paludosa, localizada próximo à Rodovia.

Requisitos:
1. Solução inovadora e viável de túnel para anfíbios 
e pequenos animais; 

2. Resistência para passagem de veículos; 

3. Solução efetiva e de rápida instalação.

Soluções:
• Climate Tunnel – Passagem de Fauna 
   KT 500-640 D400 (66 peças)
• Climate Tunnel – Entrada
   KP 1000-700 (10 peças) 

Estrada Municipal Biagino Chieffi, 866 - Bairro Pagador de Andrade - Jacareí - SP

acodrenagem.com.br acodrenagem company/aco-brasil 12 3878 4686 aco@acodrenagem.com.br

As recomendações do estudo sugerem:
• Implantação de cercas de bloqueio da travessia e direcionamento do desloca-
mento de pequenos vertebrados, em especial anfíbios com adaptações para esca-
lada (arborícolas), para as passagens de fauna aéreas e inferiores em toda a exten-
são do trecho que corta a REBIO;
• Implantação de seis passagens inferiores para vertebrados de pequeno porte;
• Implantação de cinco passagens aéreas para anfíbios arborícolas e ameaçados de 
extinção com suporte para vegetação escandente;
• Realocação dos controladores de fl uxo para as extremidades do trecho cercado.

Das medidas tomadas, a ACO fez parte da implantação das seis passagens inferio-
res com 12m cada, conectando os dois lados da rodovia. A solução utilizada foi o 
ACO Wildlife, um sistema de túnel e parede guia para anfíbios e pequenos animais.
A execução de cada passagem se deu em duas etapas para evitar o fechamento 
total da rodovia e a solução da ACO utilizada, que é préfabricada, possibilitou agi-
lidade e rápida liberação do tráfego nos dois sentidos da via.  

Para que as travessias para anfíbios em particular, sejam seguras, alguns aspectos 
são fundamentais: é importante que o comprimento do túnel seja o mais curto 
possível, o material não deve remover a umidade dos animais, a temperatura no 
túnel deve ser próxima à temperatura ambiente e, para evitar qualquer desorien-
tação, os componentes não devem conter nenhum metal. O túnel climático ACO 
Wildlife KT 500 satisfaz todos esses fatores porque é feito de concreto polímero. 
Além disso, esse sistema também pode lidar facilmente com altos níveis de água 
subterrânea e instalações em seção transversal nas estradas. Além de maior efi ciên-
cia no controle de mortalidade dos animais por atropelamento, a solução elimina 
a necessidade de instalação de equipamentos para monitoramento de velocidade 
de alto custo. A segurança pública e a proteção das espécies são benefícios mútuos 
dos sistemas de proteção da vida selvagem (ACO Wildlife) projetados pela ACO.

As obras na Rodovia Rota do Sol tiveram início em outubro de 2020 e sua previsão 
de fi nalização é janeiro de 2021. A ACO deu todo o suporte técnico para a instala-
ção dos túneis e também teve participação no projeto e especifi cação da solução 
implementada. 

A construção de sistemas de proteção de animais silvestres é uma medida segura 
e efi caz para a vida selvagem e, trabalhando em conjunto com especialistas am-
bientais, a ACO utiliza seu amplo conhecimento de drenagem superfi cial para de-
senvolver soluções que, com planejamento, consultoria, qualidade de fabricação 
e o monitoramento dos sistemas instalados representam as bases para a proteção 
econômica, duradoura e bem-sucedida dos animais. Os primeiros sistemas ACO 
Wildlife foram instalados na Europa e na América do Norte em 1987 e, desde en-
tão, muitos países adotaram o uso desses sistemas de proteção ACO.  
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