
OURIÇO-CACHEIRO RESGATADO RETORNA À NATUREZA APÓS TRATAMENTO 

Diversos ouriços-cacheiros (Coendou spinosus) vêm sendo resgatados recorrentemente nas áreas de intervenção 

para obras de duplicação no trecho sul da BR-101/ES, entre Viana e Guarapari/ES. Um desses indivíduos da es-

pécie popularmente conhecida como porco-espinho, foi encontrado pela equipe de resgate e afugentamento de 

fauna, com ferimento em um dos olhos, durante as atividades de acompanhamento diário das obras de duplicação 

da BR-101. Segundo os colaboradores da Concremat Ambiental - empresa contratada, responsável pelo resgate 

de fauna da Concessionária Eco101 - veterinários Bianca Cardozo e Gabriel Uzai, apesar do animal ter sido en-

contrado às margens da rodovia, apresentava lesões características de ataque por um outro animal, provavelmen-

te por cachorro-doméstico. “Os machucados já apresentavam infecção, indicando que as mordidas tenham acon-

tecido em dias anteriores. Além disso, o ouriço manifestava sinais claros de fome e desidratação, sugerindo que, 

devido à dor, ele não estava se alimentando e bebendo água naturalmente”, explica Bianca.  

Os procedimentos de primeiros socorros adotados foram essenciais para a sobrevivência do animal, uma vez que 

ele se encontrava bastante apático e sem reações de defesa. “Fornecemos água e aplicamos medicamento anti-

inflamatório com ação analgésica para redução da dor, para que ele conseguisse chegar bem ao Centro de Rein-

trodução de Animais Silvestres (Cereias), em Aracruz/ES”, destacam os veterinários.  

Já no Cereias, com quem a concessionária mantém cooperação, o ouriço recebeu tratamento especializado e foi 

internado durante 15 dias para recuperação do seu olho direito, além de receber suplementação alimentar com 

vitaminas para auxiliar na sua reabilitação. Após sua completa reabilitação, a equipe do Cereias realizou a soltura 

do animal, acompanhada de um representante da equipe de meio ambiente da concessionária Eco101.  

Segundo José da Penha, coordenador do Cereias, a área de soltura é previamente analisada, considerando todos 

os aspectos necessários. “São averiguados os recursos naturais disponíveis, se o fragmento florestal é próximo 

de estradas e se o proprietário ou vizinhos possuem históricos de caça de animais silvestres, tudo isso para prote-

ger a vida do animal reabilitado”, ressalta José da Penha.   

A ação de afugentamento e resgate da fauna silvestre nas obras da rodovia BR-101/ES/BA é mais uma atividade 

realizada pela Eco101 para proteção da biodiversidade, no âmbito da Licença de Instalação das obras, nº 

1120/2016. 
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