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RESUMO 
 

Por ano, cerca de 473.000.000 animais vertebrados são atropelados nas rodovias brasileiras, 
as quais possuem grande importância na mobilidade de pessoas e produtos pelo país. Suas 
construções fragmentam e isolam áreas vegetadas, prejudicando a biodiversidade. O efeito 
barreira imposto pelas rodovias pode isolar a fauna e flora em seus habitats, dificultando a 
diversificação de DNA entre as espécies, podendo ocasionar a extinção de inúmeros 
indivíduos. Este trabalho possuiu o objetivo de avaliar as condicionantes da paisagem da 
rodovia GO-080, entre o trecho que liga Goiânia a Petrolina de Goiás, enquanto 
potencializadores de atropelamentos de fauna silvestre. Foram realizadas 31 vistorias de 
campo, com 76 registros de ocorrência de atropelamento de animais vertebrados em dois 
períodos distintos, de junho de 2019 a março de 2020 e novembro de 2020 a março de 2021 
devido à queda brusca da ocorrência de fauna silvestre atropelada no período chuvoso. A 
coleta de dados possibilitou a geração de produtos cartográficos e análises estatísticas de K de 
Ripley-2D e densidade de Kernel. A aplicação das análises estatísticas ocorreu com a 
utilização dos softwares Siriema 2.0 e QGIS versão 3.16. A definição dos hotspots de 
atropelamento de fauna deu-se através da união dos dados estáticos e mapas de calor, que 
possibilitou a divisão da área de estudos em 10 faixas com intuito de analisar os 
potencializadores do atropelamento de fauna. Via coleta de dados secundário do Programa 
MapBiomas de Cobertura e Uso da Terra referente ao ano de 2019, foi possível a análise das 
classes considerando a quantidade de fragmento e suas respectivas porcentagens que 
definiram as áreas dos hotspots. Foram encontrados durante as vistorias três aves, um réptil e 
59 mamíferos, 13 animais não foram identificados, destacam-se o encontro de 17 tamanduás 
bandeiras e 10 lontras. Como animais em risco de extinção, destacam-se os tamanduás, outra 
espécie encontrada que causou estranheza foram as lontras, por serem animais de habitats 
aquático e difícil travessia. Nos resultados observou-se que 38% dos atropelamentos foram no 
inverno, demostrando que a maior ocorrência foi no período seco. As áreas de formação 
vegetal comtemplam 77,05% do entorno da via onde foram encontradas 41 carcaças de 
animais em área de formação florestal totalizando 53,9% dos registros observados. Apenas 
duas carcaças foram encontradas no perímetro urbano. Um potencializador do atropelamento 
de fauna constatado foi a Ferrovia Norte Sul, devido à proximidade das faixas de domínio dos 
dois modais. Esta se configura em uma maior dificuldade na travessia dos animais, 
possibilitando um maior número de atropelamentos. Para garantia da preservação de espécies 
são necessárias implantações de passagens de fauna que possibilitem a vida animal e a 
variabilidade genética entre os fragmentos das áreas vegetadas, principalmente nos hotspots 
constatados. Ações educadoras aos condutores devem ser implantadas, juntamente com a 
sinalização e elementos que realizem a diminuição da velocidade na via. Para verificação das 
relações de animais silvestres e a GO-080 é imprescindível o monitoramento do 
atropelamento de fauna silvestre durante todos meses do ano, ao invés de vistorias trimensais 
como é orientado pelos órgãos ambientais.  
 
Palavras-chave: Hotspot. Ecologia de estradas. Geotecnologias. Fauna silvestre. 
Atropelamento.  

 

 

  

 

 



                                                                              

  
 

 

ABSTRACT 
 

Every year, about 473,000,000 vertebrate animals are run over on Brazilian highways, which 
are of great importance in the mobility of people and products across the country. Its 
constructions fragment and isolate vegetated areas, harming biodiversity. The barrier effect 
imposed by highways can isolate the fauna and flora in their habitats, making it difficult to 
diversify DNA between species, which can lead to the extinction of countless individuals. 
This work had the objective of evaluating the conditions of the landscape of the GO-080 
highway, between the section that connects Goiânia to Petrolina de Goiás, as potentiators of 
road kills of wild fauna. 31 field surveys were carried out, with 76 records of the occurrence 
of vertebrate animals being run over in two different periods, from June 2019 to March 2020 
and November 2020 to March 2021 due to the sudden drop in the occurrence of wild fauna 
being run over in the period rainy. Data collection enabled the generation of cartographic 
products and statistical analysis of Ripley-2D K and Kernel density. Statistical analysis was 
applied using Siriema 2.0 and QGIS version 3.16 software. The definition of fauna running 
over hotspots was made through the union of static data and heat maps, which made it 
possible to divide the study area into 10 tracks in order to analyze the potential for fauna 
running over. By collecting secondary data from the MapBiomas Land Use and Coverage 
Program for the year 2019, it was possible to analyze the classes considering the amount of 
fragment and their respective percentages that defined the areas of the hotspots. During the 
inspections, three birds, one reptile and 59 mammals were found, 13 animals were not 
identified, highlighting the finding of 17 giant anteaters and 10 otters. As animals at risk of 
extinction, the anteaters stand out, another species found that caused strangeness were the 
otters, as they are animals of aquatic habitats and difficult to cross. In the results, it was 
observed that 38% of roadkills occurred in winter, showing that the highest occurrence was in 
the dry period. Areas of plant formation cover 77.05% of the surroundings of the road where 
41 animal carcasses were found in an area of forest formation, totaling 53.9% of the observed 
records. Only two carcasses were found in the urban perimeter. A driver of the fauna 
trampling found was the North South Railway, due to the proximity of the domain tracks of 
the two modals. This is configured in a greater difficulty in the crossing of the animals, 
allowing a greater number of trampling. In order to guarantee the preservation of species, it is 
necessary to implement fauna passages that allow animal life and genetic variability between 
the fragments of the vegetated areas, especially in the hotspots found. Educating actions for 
drivers must be implemented, along with signs and elements that reduce speed on the road. In 
order to verify the relationships between wild animals and the GO-080, it is essential to 
monitor wild animals being run over during all months of the year, instead of quarterly 
inspections as recommended by environmental agencies. 
 
 
Keywords: Hotspot. Road ecology. Geotechnologies. Wild fauna. Run over. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com os dados do atropelômetro do Centro Brasileiro de Ecologia de 

Estradas (CBEE), 15 animais são atropelados por segundo no país, totalizando em média 

473.000.000 animais vitimados por ano. Essa estatística é baseada em trabalhos acadêmicos 

realizados em rodovias federais, em sua maioria de pista simples. Assim, para melhor 

compreensão desse tema, vários fatores devem ser avaliados, começando pelas causas dos 

atropelamentos de animais nas rodovias brasileiras (CCEE, 2019). Tais causas podem estar 

associadas ao comportamento dos motoristas, das condições estruturais das rodovias e dos 

condicionantes da paisagem onde as rodovias se situam (BAGER, 2012).  

Nesse sentido, cabe salientar que quando se faz necessário o conhecimento de 

grandes áreas para interpretação dos fatores da paisagem, a forma mais indicada se dá através 

da geoinformação, proporcionada pelo emprego de geotecnologias (CARVALHO, 2017). As 

Geotecnologias compõem-se de instrumentos que possibilitam a aquisição de dados e 

informações geográficas. Esses dados e informações podem ser manipulados em Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), através de técnicas matemáticas e computacionais que 

proporcionam os processamentos e as análises, disponibilizando informações sobre os mais 

variados objetos de estudo das paisagens terrestres (FERRAZ et al., 2016). 

Ao avaliarmos o conceito de paisagem não há a possibilidade de distinguir 

exatamente a paisagem natural da antrópica, deste modo, ao se tratar dessa categoria de 

análise da Geografia, está sempre será heterogênea (SANTOS, 1988). Significativamente, as 

paisagens próximas às rodovias são alteradas pelo uso do solo. Como em sua maioria as 

rodovias são rurais e passam apenas por pequenos trechos em perímetros urbanos, essas 

geralmente atraem produtores para suas proximidades, na busca por melhor acesso a cidades e 

escoamento da produção. Assim, boa parcela da vegetação nativa é alterada e/ou suprimida, 

ocasionando a fragmentação da paisagem. 

Como efeito, têm-se o fracionamento e/ou isolamento de habitats dos animais 

silvestres. Assim, a sapiência sobre espécie que habitam áreas de vegetação fragmentada é 

investigada pela Biologia da Conservação, que consegue catalogar os animais que habitam 

essas áreas. Entretanto, com a expansão das atividades do agronegócio, fomentadas pelas 

políticas desenvolvimentistas do Centro-Oeste do país, o que se nota cada vez mais é a 

diminuição da vegetação nativa. Tal configuração destes pequenos mosaicos de habitats 

fragmentados, tem resultado na diminuição ou extinção de várias espécies (JACOB, 2017).  
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No estado de Goiás, a vegetação natural predominante é o bioma Cerrado, mas 

sua ocupação ocorreu pelas atividades do agronegócio, que para o aumento das áreas de 

plantio e criação de gado bovino promoveu o desmatamento intenso no início do século XX. 

Surgiu, assim, a necessidade da implantação de infraestruturas, como a construção de 

rodovias para a circulação de veículos, que com o aumento do fluxo de pessoas e mercadorias, 

ocasionou a ampliação do número de atropelamentos e também os atropelamentos da fauna 

silvestre (GOMES et al., 2013).  

Tendo por base essa premissa, esta pesquisa visa avaliar os efeitos das 

condicionantes da paisagem, potencializadores ou não dos atropelamentos da fauna silvestre. 

Para tanto, foram realizadas observações em campo e empregados métodos indiretos de 

análise da paisagem, através de ferramentais das geotecnologias e de elaboração de produtos 

cartográficos em um trecho da rodovia GO-080, que liga Goiânia a Petrolina de Goiás.  

Ademais, é importante mencionar que em uma paisagem fragmentada, diversos 

são os motivos pelos quais aumenta a necessidade do deslocamento/movimentação dos 

animais. Como exemplo, podemos citar: a atração por alimentos, dessedentação, 

acasalamento, fuga de predadores e/ou por incêndios e a busca por novos refúgios. Além 

disso, tem-se o agravante de acidentes de trânsitos nos pontos de maior ocorrência das 

travessias.  

Por conseguinte, esta pesquisa parte do pressuposto de que a análise da 

fragmentação e configuração dos habitats possibilita a identificação dos locais de maior 

ocorrência dos atropelamentos, apontando sua relação com os elementos condicionantes da 

paisagem. Neste entendimento, a categoria de análise geográfica foi a paisagem e o método de 

investigação a abordagem sistêmica. A partir de tais constatações, esta dissertação propõe 

evidenciar ainda a importância das ferramentas de geotecnologias para a identificação e 

mapeamento da paisagem próxima à rodovia, foco desta análise. Essa investigação foi o norte 

da pergunta de pesquisa, a qual busca responder: como as características da paisagem 

potencializam os atropelamentos da fauna silvestre na GO-080? 

Portanto, a abordagem dessa temática é de grande importância no aspecto de 

preservação ambiental em projetos de rodovias. Nas últimas décadas, a temática da 

preservação ambiental vem alterando o comportamento humano, no sentido de se pensar nos 

impactos sobre o meio ambiente. Este pensamento chega aos Estudos e Relatório de Impactos 

Ambientais (EIAS/RIMAS), previstos em lei, que são documentos obrigatórios para o 

licenciamento e implantações de estradas. Além do levantamento dos passivos e ativos 
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ambientais, estes documentos devem apresentar também medidas capazes de diminuir as 

mortes de animais, causadas pelo fluxo contínuo de veículos nas rodovias. É importante frisar 

que, além da perda silvestre, podem ocorrer acidentes com automóveis, pois os impactos 

destas obras sobre o habitat natural de animais aumentam os riscos de acidentes no ato das 

travessias. 

Em contrapartida, existem pesquisas relacionadas ao atropelamento de fauna 

(NIELSEN, 1950; CAMPBELL; PEAKE; GELP, 1992; TALLÓN, 2010; CHACÓN, 2011; 

ARTAVIA et al., 2015), e na área da ecologia e conservação de fauna nas estradas ( 

GOTTDENKER; WALLACE; GÓMEZ, 2001; VAN DER REE; SMITH; GRILO, 2015; 

FORMAN et al., 2015; ROEDENBECK et al., 2015;  KARLSON; MÖRTBERG; BALFORS, 

2015), passagens de fauna (VEENBAAS; BRANDJES, 1999; LITTLE; HARCOURT; 

CLEVENGER, 2002; CLEVENGER; CHRUZCZ; GUNSON, 2003; LORENZ, et al., 2004; 

MATA, C. et al., 2005; BIELSA; PINAU, 2007; CHAMBERS; BENCINI, 2015; 

KARLSON; SEILER; MÖRTBERG, 2017) e dos impactos ambientais ocasionados pela 

construção de estradas (BADGLEY; FOX, 2000; LAURANCE; GOOSEM; LAURANCE, 

2009; KLAR; HERRMANN; KRAMER-SCHADT, 2009; BALDAUF et al., 2008; PEACE, 

2009) demostrando assim a importância do tema.  

Nesse cenário, este trabalho justifica-se por fortalecer no meio científico o 

emprego das técnicas de geotecnologias na avaliação da paisagem. Elucida a relevância das 

infraestruturas de passagens de fauna, contribuindo para que novas medidas de contenção 

possam ser tomadas. Além disso, a partir de um estudo de caso em um trecho da rodovia GO-

80, é possível avaliar os impactos sobre o meio ambiente, derivados da construção da estrada. 

Deste modo, serve com um roteiro de auxílio aos Estudos e Relatórios de Impactos 

Ambientais direcionados aos projetos de rodovias. Com isso, essa pesquisa irá preencher essa 

lacuna, mesmo que para um pequeno trecho, de rodovia estadual. 
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Objetivos 

 
Geral: 

 Avaliar os condicionantes da paisagem da rodovia GO-080, entre o trecho que liga 

Goiânia a Petrolina de Goiás, enquanto potencializadores de atropelamentos de fauna 

silvestre. 

 

Específicos: 

 Inventariar o número de animais atropelados e suas características; 

 Avaliar os condicionantes da paisagem, potencializadores ou não, das travessias de 

animais;  

 Identificar os principais pontos de atropelamento (hotspots) da fauna silvestre na 

GO-080 entre Goiânia e Petrolina de Goiás. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Categoria Paisagem: evolução, conceitos e discussões teórico-metodológicas 

 

A busca por uma definição de paisagem como conceito é realizada desde a 

estruturação da Geografia no século XIX.  Os questionamentos realizados sobre os seus 

conceitos instigaram diversas análises focadas nas relações do homem com a natureza em 

diferentes cenários. Nesta conjuntura, dois grandes autores da Geografia contribuíram para 

construção do conceito de paisagem, Alexander Von Humboldt (1769-1859) e Friederich 

Ratzel (1844-1904). O primeiro, considerado pai da Geografia moderna, que escreveu a obra 

“Cosmos”, e o segundo, um grande estudioso das ações do homem e o meio, considerado o 

pai da Geografia Política, que escreveu a obra “Antropogeografia”. As duas obras tratam o 

conceito de paisagem, analisando características da exterioridade da superfície terrestre. 

As discussões do tema paisagem no século XIX ocorreram na tentativa de 

entendimento do espaço pelas ações da sociedade e do meio ambiente. Existem na Geografia 

inúmeras formas de abordagens, gerando interpretações divergentes e muitas vezes 

complementares. Em suas discussões, observam-se também características pátrias expressadas 

pela adoção de seus respectivos aspectos culturais (SCHIER, 2003). Entretanto, ao analisar a 

etimologia da palavra paisagem percebe-se a variação do significado de sua escrita. O termo 

paisagem encontra-se sua origem “pays” do francês “paysage”, relacionada ao espaço 

limitado. Uma derivação do termo é encontrada na língua italiana sendo “paessaggio”, 

priorizando características de suas feições. De acordo com Figueiró (1977, p. 40, grifos do 

autor), 

 

Para as línguas de origem romana, o termo paisagem deriva da palavra pagus, que 
significa país, território. Já para os povos de origem germânica a origem do termo 
paisagem (landscape, landschaft...) está associada à palavra Land, relativa a um 
espaço territorial delimitado. Em ambas as formas é possível notar que o conceito 
surge fortemente ligado à questão espacial, ao conjunto do território.  

 

A Geografia, por realizar estudos relevantes entre a sociedade e o espaço, se 

estabelece como ciência humana. Com relação ao estudo de paisagem, pelo caráter da 

pluralidade de contextos, Bertrand (2004, p. 141) considera que  

 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É numa 
determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto 
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instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente 
uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 
perpétua evolução. 
 

Dessa forma, o autor ressalta a necessidade da avaliação da paisagem, 

considerando os aspectos naturais, antrópicos e seus atores, ou seja, de forma sistêmica, 

contemplando todos os elementos. As representatividades de paisagem são inseparáveis em 

um determinado espaço. Para melhor expressar esse pensamento, Figueiró (2001, p. 5) avalia 

que “A maior parte dos estudos ambientais atualmente realizados reporta-se, a diferentes 

modelos e concepções teóricas do conjunto unitário da natureza visível, ou seja, aquilo que 

chamamos de paisagem”.  

Contribuindo nesta conceituação, Claval (1999) verifica a necessidade da análise 

da paisagem não somente no espaço entre o indivíduo, natureza e suas dinâmicas, mas 

também pelos fatores culturais. Devido à ação transformadora do homem sobre a natureza, a 

cultura prevalece, caracterizando as alterações da paisagem, com isso o homem é o 

responsável pelas mudanças na paisagem, sua cultura demonstra sua relação no espaço vivido, 

expressando os inúmeros aspectos que conceituam paisagem. 

Corroborando com as ideias de Claval (1999), Becker (1985, p. 65) considera que 

 

La Blache também acentuou o propósito humano da Geografia, discutindo a relação 
homem-natureza na perspectiva da paisagem, não abordando as relações entre os 
homens. Colocou o homem como um ser ativo, que sofre a influência do meio, 
porém que atua sobre este meio e o transforma em possibilidades. 
 

Conforme a percepção do olhar humano, paisagem é a interação entre natureza e 

homem, é a conscientização do homem em seu espaço de vivência e seus significados. Para 

melhor compreensão da paisagem é necessária uma imersão cronológica no espaço e tempo, 

observando assim suas alterações. Analisam-se as situações cotidianas com possibilidades de 

projeções, com intuito de planejar um futuro sustentável, atendendo a uma melhor qualidade 

de vida coletiva (TARDIN, 2018). 

Assim, o conceito de paisagem recebeu inúmeras denominações direcionadas por 

vários aspectos de análises. Para Carvalho; Cavicchioli; Cunha (2002), as atribuições sobre o 

conceito paisagem possuem características polissêmicas. A despeito disso, Santos (1988) 

enfatiza a impossibilidade de distinção entre paisagem natural e antrópica, conceituando 

paisagem como:  
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Um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada por frações de 
ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro 
critério. A paisagem é sempre heterogênea. A vida em sociedade supõe uma 
multiplicidade de funções e quanto maior o número destas, maior a diversidade de 
formas e de atores. Quanto mais complexa a vida social, tanto mais nos 
distanciamos de um mundo natural e nos endereçamos a um mundo artificial. 
(SANTOS, 1988, p. 65). 
 

Bertrand (2004) analisa a paisagem como sendo conceituada por termos 

imprecisos, sendo assim, passa a ser usada por autores a seu “bel prazer”, desprendendo da 

verdadeira aplicação de seu significado. Na sequência, o autor relata que o problema em 

conceituar a paisagem está relacionado à ordem epistemológica, ficando indiferente aos 

levantamentos realizados pela Geografia Física moderna (BERTRAND, 2004).   

A cada século novos conceitos sobre paisagem surgiram. No século XIX os 

estudiosos franceses atribuíram a paisagem como uma concepção de paisagem-natureza, com 

foco científico e economicista burguês.  Posteriormente, uma segunda concepção surgiu 

considerando os aspectos capazes de reagir às características culturais de forma emergencial, 

levando em conta o simbolismo estético. Porém, os estudiosos alemães não realizaram a 

separação entre ciência e arte, apreciando uma terceira concepção sobre o conceito paisagem, 

avaliando-a a partir da compreensão global dos fenômenos de forma integradora chamada 

Naturphilosophie (CARVALHO; CAVICCHIOLI; CUNHA, 2002). 

Contudo, Aliata e Silvestri (1994) ressaltam que a terceira concepção sobre 

paisagem correlaciona com as duas ideias anteriores sobre o conceito, mas de forma objetiva, 

tendo em vista aspectos da natureza. Assim, os referidos autores, atribuem a terceira ideia 

sobre paisagem ao romantismo aplicado na natureza, observando a aproximação da natureza 

aos estudos da ecologia ao conhecimento da vida. A despeito disso Carvalho, Cavicchioli e 

Bizari (2002), ressaltam a evolução das observações da paisagem sob a ótica da forma natural, 

avançando para análises mais complexas, elevando o conceito de paisagem para uma 

categoria de análise da Geografia. 

Para Silveira (2009, p. 6, grifos do autor) 

 

Humboldt, considerado pai da Geografia, utiliza o termo “paisagens naturais”, 
designando, assim, áreas homogêneas caracterizadas essencialmente pela morfologia 
do terreno e a cobertura vegetal que lhe conferia uma fisionomia própria. Seus 
estudos se concretizaram com viagens realizadas no final do século XVIII, quando 
por meio do termo Landschaft, a noção de paisagem constituiu-se como categoria de 
análise. 
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Influenciado pela escola francesa e o romantismo alemão, Humboldt transmite em 

suas obras a conciliação entre as duas concepções sobre paisagem e avaliações integradoras 

sobre o conceito. Conforme Figueiró (1977) 

 

Muito provavelmente absorvendo influências de Goethe, Humboldt adota uma 
especial predileção pela observação da paisagem e sua morfologia, uma paisagem 
fortemente calcada no papel desempenhado pela vegetação; tanto que é a partir da 
noção de formações vegetais lançada por Humboldt, que Griesebach propõe, em 
1872, que “a organização das formas vegetais” deve levar às “diferenciações 
fisionômicas da paisagem” (FIGUEIRÓ, 1977, p. 5 apud ROUGERIE; 
BEROUTCHACHVILI, 1991, p. 27, grifo dos autores). 
 

Na década de 1940, a paisagem também foi caracterizada por uma abordagem 

Australiana, isso ocorreu devido à necessidade de demarcação e apropriação de grandes 

extensões de terras ao norte do país. Para tamanho estudo ocorreu à elaboração de métodos 

direcionados a Geografia Física, denominado Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization - CSIRO (ou Comunidade das Nações de Pesquisa Científica e 

Industrial). Tricart (1977) realiza observações severas devido à insuficiência de dados 

levantados na aplicação de tal método, ressalta a necessidade de estudos que correlacionem os 

elementos contidos na paisagem de forma integradora (FIGUEIRÓ, 1977; CARVALHO; 

CAVICCHIOLI; CUNHA, 2002). 

Diante da necessidade de se estabelecer parâmetros e métodos para aquisição de 

dados que integrassem os elementos da paisagem, Defay em 1929 inicia o desenvolvimento 

da Teoria de Sistemas, mas as primeiras aplicações foram feitas por Bertalanffy, a partir da 

década de 1950. Em 1963 ocorreu a sistematização do modelo de geossistemas pelo soviético 

Sotchava. A proposta possuía grande complexidade e surgiu de forma pioneira. Contudo, foi a 

partir de Bertrand (2004) que o conceito geossistêmico acrescentou uma nova analise ao 

conceito de paisagem. Observa-se nesse período significativos avanços ao conceito de 

paisagem, agregando contribuições à fauna, flora e ao meio ambiente (FIGUEIRÒ, 1977; 

CARVALHO; CAVICCHIOLI; CUNHA, 2002; RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 

2013; SANTOS, 2017). 

Bertrand (2004, p. 143, grifos do autor) define a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) 

como “uma ciência da “totalidade” que até o momento era considerado como um conceito 

vago, nebuloso e semimetafísico. Em forma elaborada seria uma disciplina lógica matemática, 

em si mesma puramente formal, mas aplicável à várias ciências empíricas”. 
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Na tentativa de agrupar dados sociais à feição natural surgiu o Geossitema, uma 

nova formar de fixar parâmetros geográficos sistêmicos, em outras palavras, uma nova 

integração de dados territoriais (SILVA; OLIVEIRA, 2016).  

A esse despeito Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2013, p. 47) afirmam que “a partir 

da visão sistêmica, concebe-se a paisagem como um sistema integrado, no qual cada 

componente isolado não possui propriedades integradoras. Estas propriedades integradoras 

somente desenvolvem-se quando se estuda a paisagem como um sistema total”. Assim, é 

importante resgatar que a concepção teórica de geossistema introduzida por Bertrand (2004), 

atribuiu três agrupamentos de terminologias ao modelo, conforme descritas na figura 01.  

 

Figura 01: Fluxograma – Modelo teórico do geossistema 
 

 
Fonte: Bertrand (2004, p. 146). 

 

O primeiro agrupamento trata-se do potencial ecológico representado pelo clima, 

hidrologia e geomorfologia; o segundo a exploração biológica representada pela vegetação, 

solo e fauna; e por último a ação antrópica representada pelo homem. Dessa forma, para 

compreensão do geossistema é necessário o entendimento de cada agrupamento nos moldes 

da paisagem. A TGS é sustentada por princípios físico-matemáticos, tendo como amparo o 

Segundo Princípio da Termodinâmica, possuindo analises multidisciplinares (Física, Biologia, 

Ciências Sociais e Psicologia), para uma concepção sistêmica da organização do mundo 

(GUERRA; SOUZA; LUSTOSA, 2012).  
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Devido às avaliações na TGS preocupações foram levantadas por Bertrand, G.; 

Bertrand, C. (2007). Pelas interpretações realizadas em apenas um sentido (ex: geoecologias) 

a aquisição de dados seria insuficiente para uma interpretação geral, sendo assim, os arranjos 

sistêmicos e as organizações internas poderiam interferir diretamente nos dados conclusivos 

(PASSOS, 1998). A TGS evolui para uma melhor compreensão da paisagem, levando a 

criação do Modelo Tripolar: Geossistema-Território-Paisagem (GTP). A esse propósito, Silva 

et al. (2017, p. 26) descreve que “esse modelo é baseado na concepção de sistema e, como tal, 

prevê interação de fluxos de energia e matéria em determinado ambiente”. 

Para uma melhor apresentação do GTP, Passos (1998 apud BERTRAND, G; 

BERTRAND, C, 2007, p. 37, grifos dos autores) explica de forma sucinta os conceitos que 

envolvem o modelo: 

 

O geossistema representa o espaço-tempo da natureza antropizada. É a fonte. O 
território, representa o espaço-tempo das sociedades, aquele da organização política, 
jurídica, administrativa e da exploração econômica. É o "recurso" (ressource) no 
tempo curto e instável do mercado. A paisagem representa o espaço-tempo da 
cultura, da arte, da estética, do simbólico e do místico. Ela é o ressourcement de 
tempo longo, patrimonial e identitário.  
 

O ponto de vista que se repete entre pesquisadores franceses, soviéticos e russos, é 

o conceito de geossistema alinhado a “paisagem ecológica”. Essa noção foi introduzida por 

Troll em 1930, e posteriormente adotada por Tanley, em 1935 até a década de 1950 (SILVA; 

OLIVEIRA, 2016). Após a criação do modelo GTP, Pissinati e Archela (2009) sugeriram a 

esquematização do sistema, abordando uma trilogia de vias metodológicas com base em: 

percepção e função de uso/ tecnologia dos subsistemas/ e processo dominante (conforme 

demonstra a figura 02). 
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Figura 02: Esquema explicativo do sistema GTP 

 
Fonte: Pissinati e Archela (2009, p. 3). 

 

Vários estudos são realizados avaliando aspectos entre o meio/homem/espaço, 

consideram o conceito de paisagem, mas a área do conhecimento que busca realizar essa 

interação é a Geografia. Desta forma, Cavalcanti (1988) analisa que a busca da Geografia para 

uma conceituação da paisagem proporciona observações do objeto em estudo, através da 

sistematização que realiza influência sobre sua organização.  

O termo ecologia surgiu no século XIX por Haeckel (1866), que posteriormente 

deu origem ao termo biocenose introduzido por Möbius em 1877. A aplicação destes 

conhecimentos, aliado a Teoria Geral do Sistema surge através da conceituação do termo 

ecossistema no início do século XX, por Tansley em 1935 e, posteriormente, adaptado a 

biocenose com Sukachev em 1942. Nos dias atuais estes termos são aplicados juntamente 

como a geoecologia das paisagens. Assim, conforme foram sendo realizados os estudos, 

ocorreu à ampliação do conhecimento, atingindo várias ecologias: humana, social e inclusive 

a das paisagens (SANTOS, 2017). 

Para melhor compreensão da dinâmica da diferença espacial, adota-se a 

geoecologia da paisagem, em que o homem é o agente transformador da paisagem, 

influenciando os padrões ecológicos. Os processos de preservação das paisagens 

proporcionam benefícios aos seres humanos e ao meio ambiente. Para as análises da 

geoecologia da paisagem são estabelecidos parâmetros espaciais entre a região e suas 
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características, relacionando assim elementos para análise do contexto ecológico (BRAGA, 

2016).  

Assim, valendo-se das possibilidades supramencionadas, essa pesquisa adota a 

categoria de análise geográfica “paisagem”, em uma abordagem sistémica para avaliar as 

condicionantes da paisagem no atropelamento de fauna silvestre de um trecho específico da 

rodovia GO-080 (vide área de estudo). Além disso, concorda-se com Santos (2017, p. 31-32), 

quando o autor refere-se que “os produtos de sensoriamento remoto não são entendidos como 

paisagem”, mas apresentam possibilidades de análise dos aspectos visíveis das mesmas.  

As imagens sensoriais após serem interpretadas de forma adequada fornecem 

vastos subsídios para o entendimento dos elementos naturais e de sua transformação ao longo 

do tempo, a exemplo da fragmentação da paisagem provocada pela ação antrópica. Essa 

possibilidade bem como a definição de fragmentação da paisagem está descrita no Tópico 4.2. 

 

1.2 Fragmentação antrópica da paisagem, corredores ecológicos e efeitos de obras 

lineares  

 

Estudos mostram que as transformações da paisagem pela força antrópica alteram 

os habitats em fragmentos de diversos tamanhos sem conexão, que afetam diretamente a 

biodiversidade. Cerqueira et al. (2003, p. 32) conceitua a fragmentação da paisagem como 

“[...] o processo no qual um habitat contínuo é dividido em manchas, ou fragmentos, mais ou 

menos isolados”. O ecossistema é o meio mais afetado pela fragmentação que resulta no 

isolamento dos habitats, para contornar os efeitos da antropização são necessárias avaliações e 

intervenções para manutenção e conservação das espécies.  

De acordo com Geneletti (2003 apud LOPES; MOREAU; MORAES 2011, p. 3) 

 

A fragmentação de ecossistemas, de maneira geral, caracteriza-se por três principais 
efeitos: a) aumento no isolamento dos fragmentos; b) diminuição em seus tamanhos 
e; c) aumento da suscetibilidade a distúrbios externos, tais como invasão por 
espécies exóticas ou alterações em suas condições físicas. 

 

A fragmentação de uma floresta consolidada ocorre devido a sua divisão em 

pequenas frações, diminuindo a biodiversidade nas áreas remanescentes. O aumento do efeito 

de borda afeta diretamente as áreas fragmentadas, fragilizando suas populações pelas 

mudanças abióticas e bióticas destes habitats (REZZADORI; HARTMANN; HERTMANN, 

2016). Assim, a fragmentação da paisagem pode ocasionar o extermínio de diversas espécies 
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endêmicas da fauna e flora, afetando diretamente a biodiversidade local que poderá gerar 

graves consequências à população (CROOKS; SANJAYAN, 2006; BRASIL, 2006; 

SEOANE, et al., 2010). 

A fragmentação da paisagem ocasiona o fracionamento e/ou isolamento do habitat 

dos animais silvestres. Desta forma, o conhecimento sobre as espécies que habitam as áreas 

de vegetação fragmentada é estudado pela Biologia da Conservação, que consegue catalogar 

os animais que vivem nessas áreas fragmentadas. Com a expansão das atividades do 

agronegócio, fomentado pelas políticas desenvolvimentistas do Centro-Oeste, o que se nota 

cada vez mais é a diminuição da vegetação das áreas já fragmentadas. Tal configuração, 

destes pequenos mosaicos de habitats fragmentados, tem resultado na diminuição ou extinção 

de várias espécies (BIERREGAARD et al., 1992; METZGER, 1998; PRIMACK; 

RODRIGUES, 2006; TABARELLI; GASCON, 2005; MUCHAIL et al.,  2009; JACOB, 

2017). 

De acordo com Forman (1995, p. 3), “[...] o desenho de paisagens e regiões 

sustentáveis é essencial para manter simultaneamente a integridade ecológica (incluindo a 

biodiversidade) e as necessidades humanas básicas por gerações”. Desta forma, para a 

garantia da conservação da paisagem fragmentada são necessárias medidas de conexões entre 

fragmentos remanescentes, como forma de proteção da biodiversidade. Uma forma de 

conexão entre os fragmentos da vegetação remanescente são os corredores ecológicos. 

Conforme Saunders e Hobbs (1991 apud Muchailh, et al., 2009, p. 2): 

 

[...] os corredores ecológicos são estruturas lineares da paisagem que ligam pelo 
menos dois fragmentos que originalmente eram conectados. Assim, o aumento da 
conectividade, por meio dos corredores ecológicos, constitui uma estratégia para 
reverter o quadro de fragmentação e  isolamento  de  populações [...]. 

 

O bioma Cerrado, após as implantações de políticas públicas para sua ocupação e 

uso da terra, sofre nas últimas décadas uma grande fragmentação, principalmente pelo setor 

agropecuário. Essa mudança da paisagem original, consolidando-se totalmente para uma 

paisagem fragmentada, sem as devidas preocupações ambientais, tem influenciado 

diretamente em seus processos ecológicos, afetando a dispersão de sementes, ciclo de 

nutrientes e polinização de diversas espécies deste bioma (MENDES, 2018).  

Os efeitos da fragmentação da paisagem são imensuráveis, não somente as áreas 

são divididas e desmatadas, mas há a ocorrência da alteração da radiação solar nas áreas 

remanescentes, a extinção ou diminuição de corpos d’água e de nutrientes do solo. Desta 
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forma, as áreas fragmentadas devem ser preservadas e monitoradas, pois são importantes para 

manutenção da biodiversidade e primordiais para o planejamento e conservação ambiental 

(MENDES, 2018).  

Cidades, plantações, pastagens, obras lineares entre outras intervenções antrópicas 

possuem o efeito de barreira, impedindo o deslocamento da fauna que ocasiona o isolamento 

territorial. Sob essa ótica, várias espécies correm risco de extinção devido ao fator genético 

das populações, os animais por não conseguirem vencer o efeito barreira são eliminados por 

estar suscetíveis, sem local de esconderijo ou mesmo estagnado, pela presença antrópica 

como, por exemplo, os faróis dos veículos (RAMBALDI; OLIVEIRA, 2003). 

A ocupação e uso da terra possuem como orientador as políticas públicas de 

aberturas de caminho e ordenamento populacional. As estruturas viárias são as grandes 

desenvolvedoras para agricultura e pecuária, sendo assim, as redes de ligação são as grandes 

responsáveis pela fragmentação da paisagem devido à implantação viária. Conforme o 

Ministério de Meio Ambiente (MMA), “há uma correlação direta entre desmatamento e 

abertura de estradas e, se essas estradas são asfaltadas, a pressão torna-se ainda maior”. 

(RAMBALDI; OLIVEIRA, 2003, p. 77). 

Em uma país onde a principal atividade econômica é o agronegócio, torna-se 

evidente que uma grande proporção das paisagens naturais, próximas às rodovias, foram 

alteradas pelo uso e ocupação da terra destinado a essa atividade. Em sua maioria, as rodovias 

são rurais e passam apenas por pequenos perímetros urbanos, essas atraem produtores para 

suas proximidades na busca por melhor acesso as cidades e escoamento da produção do 

agronegócio. Deste modo, a vegetação nativa é alterada, possuindo diversos fragmentos, 

típicos, dos distintos modos de uso e ocupação da terra (REIS, 2010). 

Nesse contexto, percebe-se que o melhor enfrentamento para preservação das 

áreas fragmentadas trata-se do entendimento dos impactos causados ao meio ambiente. 

Assim, devido à grande diversidade de cenários em diferentes escalas de alterações 

antrópicas, os estudiosos relacionados a essa temática devem prever todas as situações 

possíveis de alterações, ocasionadas pelas forças antrópicas ao meio ambiente. Com as ações 

de mitigação a esse respeito, a exemplo do incentivo de criação e conservação de Unidades de 

Conservação (UCs) e de corredores ecológicos, será possível a conservação da biodiversidade 

e de alguns pequenos remanescentes florestais (REZZADORI; HARTMANN; HERTMANN, 

2016).  

Deste modo, as Unidades de Conservação apresentam-se como uma alternativa 
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para minimizar os impactos da fragmentação das paisagens, causada pela antropização do 

meio natural, possibilitando a sustentabilidade do meio ambiente em pequenas áreas. Assim, 

tratando da Ecologia de Paisagens, com o aumento das áreas de preservação se obtém um 

melhor resultado para a conservação do meio ambiente visando à biodiversidade e a garantia 

da sobrevivência de diversas espécies (LOPES; MOREAU; MORAES, 2011). Sobre essa 

questão, Brown (1980 apud LOPES; MOREAU; MORAESAL, 2011, p. 56) ainda acrescenta 

que “[...] o empenho para preservar de espécies isoladas e ameaçadas de extinção será inócuo, 

se não for combinado com esforços destinados a salvar ecossistemas inteiros”. 

A manutenção e implantação das UCs e Corredores Ecológicos são previstas na 

Lei 9.984/2000, e regulamentadas no art. 225, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal 

(BRASIL, 2000). Além de regulamentar e de ser a principal base legisladora paras as UCs e 

Corredores Ecológicos, a Lei trata da criação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), para fiscalizar e normatizar igualitárias das UCs federais, estaduais e 

municipais. O intuito da Lei 9.984/2000 é manter a sustentabilidade das unidades de 

conservação e preservar a biodiversidade das paisagens fragmentadas (BRASIL, 2000). 

Inúmeros são os autores que afirmam e recomendam a implantação e manutenção 

dos Corredores Ecológicos. Como exemplo, podemos citar o estudo realizado por Souza et al. 

(2020), que analisaram a configuração espacial das áreas verdes urbanas e dos corredores 

ecológicos no município de Goiânia-GO. Em seus resultados os referidos autores perceberam 

a fragmentação da paisagem derivada da malha viária urbana. 

Outra pesquisa que reforça a importância da conexão proporcionada pelos 

Corredores Ecológicos é a de Macgarigal e Marks (1994) que possuem o trabalho intitulado 

Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure. os referidos autores 

analisaram o mosaico fragmentado da paisagem e suas respectivas possibilidades de conexão. 

Há também o trabalho de Seoane et al. (2010), que avaliou a implantação dos corredores 

ecológicos como ferramentas de desfragmentarão de florestas tropicais. 

Além dos estudos mencionados acima, Mendes (2018) realizou uma análise na 

região do MATOPIBA da fragmentação da paisagem e a viabilidade de implantação de 

Corredores Ecológicos. Leal et al. (2018) traz importantes contribuições à análise da conexão 

da paisagem em duas florestas nacionais de Rondônia por meio de modelagem de Corredores 

Ecológicos. Muchailh et al. (2009) realizaram estudos da utilização da implantação dos 

corredores ecológicos como metodologia da paisagem fragmentada.  

O uso da terra necessita de ações que não alterem as características da paisagem 
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de modo a proporcionar a conservação da biodiversidade, para que isso ocorra são necessários 

conjuntos de vários elementos e desempenho de vários órgãos legais para preservação do 

meio ambiente. Portanto, vale ressaltar que as áreas da paisagem fragmentada realizam a 

ligação entre áreas fragmentadas e interligação a UCs, possibilitando a preservação da 

biodiversidade.  Assim, são necessários conjuntos de ações de grande escala para implantação 

e manutenção dos Corredores Ecológicos e da criação e manutenção de UCs, que possibilitem 

a sobrevivência de inúmeras espécies (MENDES, 2018). Desse modo, é importante o 

conhecimento da cobertura e uso do solo que revele as paisagens já consolidadas, paisagens 

fragmentadas e os remanescentes florestais. A melhor forma de interpretação da paisagem 

ocorre com auxílio de mapas e informações geográficas, derivadas das práticas das 

Geotecnologias, tema que será tratado no tópico 4.3.  

 

1.3 Geotecnologias aplicadas à análise da fragmentação da paisagem 

 

As Geotecnologias são instrumentos que possibilitam aquisição de informações 

geográficas, utilizando os conhecimentos da matemática e da ciência da computação, 

aplicados a intercalação de diferentes técnicas que proporcionam a coleta, processamento e 

tratamento de dados. Como resultado deste processo são disponibilizadas informações sobre 

variados objetos de estudo da superfície terrestre (FERRAZ et al., 2016). 

Neste seintido, são diveros os exemplos das possibilidades de uso das 

geotecnologias nas literaturas nacionais e internacionais, sobretudo daquelas direcionadas as 

análises de cobertura e uso da terra como, por exemplo: Figueiró (1977); Freitas; Teixeira; 

Metzger (2009); Rosa (2005); Lang e Blaschke (2009); Seabra (2012); Silva e Souza (2013); 

Moura (2014); Ribeiro (2016); Santos (2017); Carvalho (2017); Ramos (2015); Mendes 

(2018), entre outros autores. 

Neste contexto, Fonseca et al. (2016, p. 3) conceituam as geotecnologias e suas 

possíveis aplicações como: 

 

O conjunto de tecnicas que configura um complexo potencial de emprego de 
softwares, métodos e modelos. Diante das muitas possibilidades que são 
apresentadas a um pesquisador, o ponto chave é a adequada escolha metodológica, 
em virtude dos objetivos a serem alcançados. O planejamento de processos a ser 
empregado é fundamental, posto que um labirinto de possibilidades se abre para o 
pesquisador.  
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Assim, a aplicação das geotecnologias aos estudos da superfície terrestre é variada 

e auxilia nas análises geográficas, especialmente na vertente da Geografia Física. Essa 

interação com a Geografia Física Aplicada ocorreu devido ao surgimento da informática na 

década de 1950, e da estruturação dos Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) na década 

de 1980. Ademais, é importante mencionar que na Geografia Física, os SIGs são 

recorrentemente aplicados nas análises que se utilizam da Abordagem Sistêmica.  

Consequência, a Geografia aliada a Tecnologia evolui em direção ao 

Geoprocessamento, adaptando o estudo cientifico da Geografia enquanto ciência e avanços 

científico-tecnológicos (SANTOS, 2017). Como principal ferramental de trabalho do 

Geoprocessamento, o SIG baseia-se em aquisição de dados, armazenamento da informação, 

processamento de dados e divulgação de informações (CARVALHO, 2017). Qualquer 

informação sobre a superfície terrestre pode ser utilizada por estudiosos de qualquer área do 

conhecimento em forma de um SIG. 

Desta maneira, a Geografia assistida pelos ferramentais das Geotecnologias e 

aplicada à análise da paisagem fornece informações suficientes para a caracterização de 

distintos ambientes terrestres, dentre estes, o reconhecimento de habitantes da fauna silvestre, 

elemento importante para a temática deste estudo. Neste contexto, Santos e Rocha (2015, p. 

01) afirmam que “para realizar a análise e a quantificação da estrutura da paisagem são 

utilizados vários índices que permitam descrever o nível de igualdade ou de fragmentação de 

uma paisagem”. São necessários conhecimentos das unidades ou índices das métricas da 

paisagem, exigindo conhecimento técnico e dos recortes espaciais das diversas áreas de 

estudo. 

A utilização das métricas na avaliação da paisagem proporciona dados confiáveis 

para análise dos fragmentos (SILVA; SOUZA, 2013). Assim, conforme os referidos autores, 

esses dados possuem confiabilidade qualitativa e quantitativa suficiente, que possibilitam 

tomadas de decisões para redução dos impactos causados pela fragmentação florestal.  

Diferentes métricas podem ser utilizadas e são descritas basicamente em oito 

grupos tais como: área núcleo (área core), métricas de área, de borda, de forma, de contágio, 

mistura, de vizinho mais próximo e de diversidade (VOLOTÃO, 1998; LANG; BLASCHKE, 

2009; SANTOS; ROCHA, 2015). Sobre isso, Volotão (1998 apud MENDES, 2018, p. 21) 

enfatiza o uso das métricas na fragmentação da paisagem 

 

Para caracterização das distintas paisagens, a expectativa no uso das métricas é que 
proporcionem valores quantitativos numéricos que representem uma grandeza 
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absoluta, ou que sejam parâmetro de comparação para grandezas relativas. Sendo 
assim, a maior parte dos valores obtidos é mais adequado para um uso comparativo, 
ainda que possa ser interpretado de maneira absoluta. 

 

Para Santos (2017) a prática na orientação da Geografia Tecnológica e Geografia 

Convencional depende do objeto de estudos das áreas vinculadas a área de estudos. Para que 

ocorram aquisições de dados precisos sobre a paisagem são utilizadas técnicas vinculadas ao 

Sensoriamento Remoto. Esse, por sua vez, fornece aquisição de informação através de 

imagens orbitais, suborbitais e terrestres de variadas resoluções espacial, para análises de 

grandes ou pequenas escalas de interesses diferentes. Frente à necessidade de levantamentos 

de diversas áreas da superfície terrestre, o Sensoriamento Remoto se trata de uma poderosa 

ferramenta para a realização destes estudos. Logo, com o melhoramento das tecnologias nos 

últimos 50 anos, juntamente com a utilização de sensores orbitais mais acurados, surge a 

possibilidade de diversas análises das configurações do espaço geográfico, dentre estas, as 

que se referem à fragmentação da paisagem. 

Para tal demanda e em termos de processamento de dados, existem no mercado 

inúmeros softwares, sendo alguns de códigos abertos. O intuito desses aplicativos 

computacionais é a potencialização de uso das ferramentas de Geoprocessamento. Entretanto, 

se destacam para análise da fragmentação da paisagem por diversos softwares que favorecem 

a aquisição de dados, podendo ser aplicadas inúmeras métricas para interpretação da cobertura 

da terra e danos causados ao meio ambiente. De seus resultados são várias as aplicações 

destes produtos da geotecnologia, e podem ser utilizados em qualquer estudo que necessite de 

informações sobre a superfície da terra, favorecendo o levantamento de áreas de difícil acesso, 

estudos ambientais e ecológicos que visem a conservação dos habitats da Terra.  
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2 MODAIS RODOVIÁRIOS: BRASIL E GOIÁS 

 

2.1 Impactos ecológicos das estradas e políticas públicas voltadas aos EIAS/RIMAS de 

obras lineares 

 

As rodovias brasileiras estão sob jurisdição municipal, estadual ou federal. Essas 

diferenças influenciam diretamente na qualidade da infraestrutura. No que se refere às 

rodovias estaduais, caso deste estudo, o movimento do rodoviarismo motivou a criação dos 

Departamentos de Estradas de Rodagem (DERs). No âmbito das decisões para a abertura de 

novas rodovias e da consolidação de rodovias já abertas, os movimentos ambientalistas que 

pressionaram para as primeiras políticas ambientais brasileiras. Nesse sentido, destacam-se os 

decretos das águas (nº 24.643, de 10/07/1934), o florestal (nº 23.793, de 23/01/1934), 

substituído pela lei n° (4.771, de 15/09/1965), entre outros.  

Além disso, a criação dos primeiros parques nacionais como, por exemplo, o de 

Itatiaia no Rio de Janeiro em 1937, seguido do Parque Nacional do Iguaçu no Paraná em 1939 

e Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro também em 1939.  Posteriormente ocorreu a criação do 

Parque Nacional de Paulo Afonso em Pernambuco. A criação dos parques possuiu o intuito de 

preservação e manutenção de áreas de estudos de fauna e flora (ESTEVES, 2006). 

Até então as rodovias eram construídas sem os devidos cuidados com o meio 

ambiente. A mudança nesse processo ocorreu somente após as resoluções nº 001/86 e nº 

237/97 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que englobam também as 

rodovias no seu processo de licenciamento ambiental (LINS; BARBOSA; ALMEIDA, 2018). 

Além disso, segundo Lins, Barbosa e Almeida (2018), as legislações orientam quanto ao 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), e do necessário acompanhamento e monitoramento quando há identificação de 

impactos ambientais. O documento mais recente e que orienta os projetos ambientais sobre 

rodovias é o Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais 

(BRASIL, 2006). 

É importante esclarecer que os impactos negativos das rodovias proporcionam a 

perda de espécies silvestres e ocasionam alterações ao habitat animal. Para a diminuição dos 

impactos sobre os animais silvestres, medidas de prevenção devem ser adotadas desde o 

plantio de árvores até construção de passagens de fauna (SIMONETTI, 2010). 

Ao realizar análises sobre o atropelamento de fauna, o olhar deve ser direcionado, 
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principalmente a trechos de rodovias pavimentadas, pois segundo Bager (2012) essas rodovias 

possuem maiores velocidade de projeto e maiores larguras de travessia. Também possuem 

pistas duplas que acarretam em dificuldade de frenagem e de visualização do animal, 

ocasionando maior impacto sobre a fauna (BAGER, 2012). 

O atropelamento de animais silvestres pode ocorrer por diversos fatores. Dessa 

forma, algumas hipóteses são elencadas como a fragmentação da paisagem e as necessidades 

naturais do deslocamento dos animais. Porém, para Lima e Obara (2004) um terceiro fator 

também deve ser levado em consideração, como a presença de cadáveres de animais 

atropelados nas imediações da pista. Com isso, outros animais podem ser atraídos próximos à 

pista, ocasionando novos atropelamentos e gerando um ciclo onde todo e qualquer alimento 

próximo às estradas pode atrair mais animais, provocando novos atropelamentos. 

Para Bager (2012), boa parte das pesquisas relacionadas à ecologia nas estradas é 

sobre atropelamentos de fauna. Não existem estudos aprofundados das condicionantes que 

levam ao atropelamento pela influência da paisagem ou a números de acidentes com animais 

silvestres e/ou animas que sobrevivem ao atropelamento. Ao ser realizado uma busca a 

respeito, em revistas e sites da internet, o que se encontra mais apropriado ao tema é o livro de 

Roberto Malheiros de 2004, intitulado “A rodovia e os corredores da fauna do Cerrado” e o 

livro de Alex Bager (2012), intitulado “Ecologia de estradas”. Outras pesquisas pela internet 

mostram artigos que fazem a verificação de animais atropelados com foco em animais 

silvestres vertebrados como o trabalho de Santana (2012), corroborando para as afirmações de 

Bager (2012).  

Ao analisar as legislações brasileiras, constata-se que são 19 leis federais que se 

relacionam com o meio ambiente. Neste levantamento alguns marcos importantes foram 

encontrados, possuindo nos últimos 60 anos. Assim, as primeiras leis relacionadas ao meio 

ambiente são: Lei n° 4. 504/64 (Estatuto da Terra), Lei n° 4.771/65 (Código Florestal) e Lei 

5.197/67 (Proteção da fauna). Essas leis foram o início do pensamento ambiental no Brasil, 

mas foram impulsionadas pela relação do controle sobre a propriedade, ressaltando o domínio 

do território. 

Após a criação dessas legislações nos últimos 60 anos e, devido à intensa 

ocupação e uso da terra nas cidades, implantação de indústrias e construção de infraestrutura 

de transportes foram tomadas novas medidas a partir da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), que regulamenta a Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA) e o Licenciamento 

Ambiental.  
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Sobre os estudos e avaliações ambientais, Lisboa (2002, p. 14, grifos do autor) 

destaca que 

 

[...] Ainda que a Lei Federal 6.938/81 já prescrevesse a elaboração da “Avaliação de 
Impactos Ambientais”, os Estudos e Relatórios de Impactos Ambientais foram 
introduzidos efetivamente em nosso meio em 1986 a partir da Resolução do 
CONAMA n° 01/1986. Esta resolução, que foi o primeiro passo de aprimoramento e 
regulamentação do licenciamento ambiental, introduzida pelo Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA), estabeleceu diretrizes gerais para a apresentação do 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA), definindo assim critérios para sua aplicação”. 
 

Segundo Carvalho (2017) prevalecem dúvidas na aplicação da Lei 6.938/81, 

apesar das descrições hierárquicas dos poderes federais, estaduais e municipais. Para  

licenciamento ambiental o autor ressalta, baseado na Resolução 237 do IBAMA de 1990, 

critérios considerando a hierarquia nacional, com relação à Constituição Federal e a 

abrangência do impacto ambiental, conforme a organização das competências territoriais. São 

destacados como competência da Federação os licenciamentos ambientais no âmbito nacional, 

regional (de um ou mais estados) e nas áreas limítrofes. De competência estadual os 

licenciamentos ambientais no âmbito regional (entre um ou mais municípios) e de 

competência municipal os licenciamentos ambientais no âmbito local (CARVALHO, 2017). 

O licenciamento ambiental a nível federal é descrito na normativa n° 184/2008 

que regulamenta os procedimentos de instauração de processos para o licenciamento prévio, 

de instalação e operação de atividades econômicas. Conforme a quadro 01, observa-se a 

cronologia da implantação das leis e normativas que são as bases regimentais para criação do 

IBAMA. Essas leis são fundamentais, voltadas para criação do licenciamento ambiental no 

Brasil, conforme a instrução normativa n° 184/2008. 
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Quadro 01: Descrição das leis utilizadas para a criação do IBAMA 

Lei Tratativa Ano Decreto regulamentador 

Lei nº 6.938 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e  mecanismos de formulação  
e aplicação, e dá outras providências. 

1981 
Publicado no DOU de 

2/9/1981 

Resolução 
CONAMA nº 01 

Definições, as responsabilidades, os critérios 
básicos e as diretrizes gerais para uso e 

implementação da Avaliação de Impacto 
Ambiental como um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente 

1986 
Publicado no DOU de 17 

/2/86 

Resolução 
CONAMA nº 06 

Dispõe sobre a aprovação de modelos para 
publicação de pedidos de licenciamento 

1986 
Publicado no DOU de 17 

/2/86 

Resolução 
CONAMA nº 09 

Dispõe sobre a realização de Audiências Públicas 
no processo de licenciamento ambiental. 

1987 
Publicada no DOU, de 

05/07/1987 

Resolução 
CONAMA nº 

237 

Normatiza procedimentos sobre o licenciamento 
ambiental e fixa competências dos órgãos 

licenciadores 
1990 

Publicada no DOU, de 
06/06/1990 

Lei nº 10.650 
Dispõe sobre o acesso público aos dados e 

informações existentes nos órgãos e entidades 
integrantes do Sisnama. 

2003 
Publicado no DOU. de 

17/4/2003 

Fonte: A autora (2020). 

 

É importante enfatizar ainda que o licenciamento ambiental possibilita uma gestão 

ambiental mais segura, de forma a garantir que os empreendimentos avaliem os riscos de suas 

ações sobre o meio ambiente. A despeito disso, Carvalho (2017, p. 32) avalia a questão da 

implantação do licenciamento ambiental, ressaltando que “é um dos pilares legais do Poder 

Público para assegurar que o setor produtivo gerencie os riscos decorrentes da implantação do 

seu empreendimento, incorporando a variável ambiental no dimensionamento de suas 

atividades”. 

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte - CNT (2019), no Brasil, 

demorou-se muito até se perceber a importância do entendimento dos impactos ambientais 

causados pelas obras lineares, com destaque para o modal rodoviário que ocupa 

aproximadamente 60% da matriz de transportes de cargas. Após a implantação do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007 novas medidas foram incluídas as ações 

ambientais, pelo motivo de um dos pilares do PAC se tratar da infraestrutura como meio de 

crescimento do desenvolvimento econômico do país. 

Assim, devido ao grande processo na implantação e adequação/duplicação de 

diversas rodovias após a criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizou, em 2010, o 
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lançamento da 3º edição do Manual de Implantação Básica de Rodovias, com intenção de 

adequar as normativas existentes ao cenário acelerado de construções de infraestruturas de 

transportes no país. 

No manual são estabelecidos os procedimentos básicos relacionados à 

infraestrutura rodoviária no Brasil, e em relação ao meio ambiente, prevê as diretrizes de 

projeto, contemplando a relação ambiental juntamente com a implantação, conservação e 

manutenção das rodovias (BRASIL, 2010). Nesta situação, existem etapas a serem elaboras e 

apresentadas ao IBAMA para o licenciamento prévio, licença de instalação e licença de 

operação, para a liberação do licenciamento ambiental, conforme a figura 03, e que também 

são aplicados aos empreendimentos de rodovias. 
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Figura 03: Esquema – Descrição das etapas para o Licenciamento Ambiental Federal junto ao IBAMA 

 
Fonte: IBAMA (2019, p. 14). 
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Relacionada, especificamente, ao licenciamento ambiental de rodovias, foi criada 

a portaria nº 289 de 16 de julho de 2013, que descreve os procedimentos a serem apresentados 

ao IBAMA para as construções de novas rodoviárias pavimentadas ou não, a partir da data de 

publicação e também para a regularização ambiental de rodovias federais, que ainda não 

possuem licença ambiental. A despeito das Instruções Normativas (IN) sobre o licenciamento 

ambiental empregado a empreendimentos rodoviários, Pimenta et al. (2014 apud ROMAN, 

2016, p. 32) relata que 

 

O licenciamento ambiental na esfera federal tem, atualmente, nas Instruções 
Normativas (IN) 184/08 e 23/13, as orientações e os procedimentos para o 
licenciamento ordinário realizado pelo IBAMA. Não obstante, recentemente o 
procedimento de licenciamento ambiental específico de rodovias foi adequado pela 
Portaria Interministerial nº 288/13, firmada entre Ministério do Meio Ambiente e 
Ministério dos Transportes, e pela Portaria MMA nº 289/13. Tais Portarias dispõem 
sobre o licenciamento ambiental de rodovias de acordo com as tipologias: 
implantação, pavimentação e duplicação ou ampliação da capacidade rodoviária, 
além da regularização das rodovias federais pavimentadas que não possuem licença 
ambiental.  

 

Ao analisar a legislação do transporte rodoviário no país, observa-se que no 

passado histórico não se compreendia as relações das implantações de empreendimentos com 

as questões ambientais, pois prevalecia a sensação dos recursos naturais serem infinitos. 

Somente após a percepção da população mundial dos efeitos causados pela exploração 

indiscriminada dos recursos naturais é que houve a conscientização da preservação ambiental, 

seguidas de medidas jurídicas para que os empreendimentos já implantados fossem 

readequados, visando à preservação ambiental. Para melhor compreensão, é importante 

ressaltar a consulta às legislações e implantações de políticas públicas na história do país a 

fim de entender a compreensão no que tange a preservação ambiental. 

Torna-se evidente que os impactos causados pelas obras do transporte rodoviário 

ao meio ambiente são, em diversos casos, irreversíveis. Na maioria das vezes a compensação 

à fauna e flora é morosa, pois para que algo se efetive são necessários investimentos a curto e 

longo prazo. Novas políticas públicas devem ser implantadas e as legislações existentes 

devem ser cumpridas e fiscalizadas para preservação do meio ambiente para as gerações 

futuras. 

Por fim, os EIAS/RIMAS preveem medidas mitigadoras para minimizar os 

impactos causados pelas construções de estradas, entre elas a interligação entre as margens da 

rodovia, proporcionando travessia segura aos animais silvestres, conscientização ambiental 

dos usuários da via, entre outras ações proporcionadas por programas ambientais. Diversos 
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são os fatores que ocasionam a fragmentação da paisagem, mas qualquer construção viária 

proporciona o efeito barreira, podendo ser amenizado por medidas de implantação de UCs, 

juntamente com a interligação das paisagens fragmentadas pelos corredores ecológicos, 

melhorando assim a conexão entre os habitats.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Definição da área de estudo  

   
A área de pesquisa escolhida foi a Rodovia GO-080, no trecho que liga Goiânia a 

Petrolina de Goiás, totalizando 63 km de extensão, aproximadamente (ver figura 04). A 

escolha se deu devido à recente duplicação da GO-080 e por cortar áreas de matas 

fragmentadas, bem como a sua proximidade com o Parque Estadual do João Leite (PEJoL) e 

Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP), que são Unidades de Conservação 

(UCs) de Proteção de Uso Integral do reservatório de abastecimento de água João Leite.   

Desta forma, foi definida uma área de influência de entorno, a partir da geração de 

um buffer 15 km a margem esquerda e direita da GO-080. Este recorte espacial serviu de base 

para a elaboração de produtos cartográficos direcionados à avaliação da cobertura e uso da 

terra e dos outros condicionantes (atributos) da paisagem que podem influenciar a travessia da 

fauna silvestre. É importante esclarecer que o valor do buffer de 15 km foi definido de forma 

a envolver as UCs no entorno da rodovia, que neste trabalho, foram consideradas como 

importantes abrigos da fauna silvestre que transita na região.  
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Figura 04: Mapa – Área de estudo, GO-080: trecho de Goiânia a Petrolina de Goiás 

 
Fonte: A autora (2020). 
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3.2 Metodologia 

 

Como procedimento inicial, a metodologia de análise contempla a revisão de 

literaturas com abrangência regional, nacional e internacional. Esses referenciais foram 

importantes para situar o problema de pesquisa no contexto global. Para a coleta, geração e 

interpretação de dados foram aplicados procedimentos técnicos-metodológicos diretos e 

indiretos. O procedimento técnico direto consistiu na coleta de dados primários a respeito do 

quantitativo, localização e características dos animais silvestres atropelados in loco. 

No que diz respeito aos procedimentos técnicos indiretos, estes referem-se à 

obtenção e tratamento das informações via coleta de dados secundários do Programa 

MapBiomas de uso e cobertura da terra, referente ao ano de 2019. O MapBiomas utiliza 

imagens do Land Remote Sensing Satellite (LANDSAT), que no caso do ano de 2019 é 

referente a versão 8, sensor Operational Terra Imager (OLI), com os números digitais 

originais (DN) convertidos para o topo da atmosfera (TOA) de refletância (SOUZA et al., 

2020). Ainda segundo os referidos autores, as imagens do Landsat usadas no Projeto 

MapBiomas foram ortorretificadas para contabilizar com registros de pixel e correção de erros 

de deslocamento com resolução espacial de pixel de 30 x 30m, e foram normalizadas para 

refletância TOA, tornando-se, assim, adequadas para análise de uso e cobertura do solo 

(SOUZA et al., 2020).  

No trabalho também foram utilizados dados vetoriais no formato shapefile e 

arquivos matriciais referentes à hidrografia, declividade do terreno e de outros atributos que 

caracterizem a paisagem, provenientes de sites que disponibilizam dados geoespaciais como: 

Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil (Topodata), Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), United States Geological Survey (USGS), Sistema Estadual de 

Geoinformação (SIEG), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) etc. 

Buscando-se uma visão geral de todas as etapas empregadas, nesta pesquisa, 

apresenta-se o fluxograma da figura 05. A revisão bibliográfica ocorreu a partir de leituras de 

artigos científicos, manuais, dissertações teses e livros. Os trabalhos de campo foram 

direcionados as coletas e análises das ocorrências de animais atropelados e de sua distribuição 

espacial aparada pela cartografia temática dos condicionantes da paisagem e, estatística e 

mapeamento dos hotspots de atropelamentos  
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Figura 05: Fluxograma das fases técnicas empregadas na pesquisa 
 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

3.2.1 Coleta de dados da fauna atropelada e dos elementos da paisagem 

 
Para a coleta de informações do trecho em análise foi realizado um Cadastro 

Georreferenciado dos animais atropelados, no decorrer das visitas quinzenais com veículo 

automotivo a velocidade mínima permitida (55 km/h). As visitas aconteceram em duas etapas, 

a primeira entre os meses de junho de 2019 a março de 2020, a segunda entre novembro 2020 

a março de 2021, ou seja, entre os meses secos e chuvosos. Ao todo foram 31 vistorias de 

campo. A divisão em duas etapas da pesquisa se deu pela necessidade de verificação de dados 

devido à ausência do encontro de carcaças de animais nos meses chuvosos, assim, repetiu-se 

as vistorias para análise nas estações do ano sobre a ocorrência nula de atropelamentos.  

No cadastro foram anotados os pontos de atropelamentos, por meio de fotografias 

convencionais, das carcaças de animais, para posteriormente identificação de sua espécie. 

Essa aquisição foi efetuada por aparelho celular, utilizando o aplicativo Timestamp que 

informa, na fotografia, as coordenadas, data, horário e norte magnético do local. Além das 
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fotografias foram informadas, em uma planilha de acompanhamento de campo (apêndice 01), 

denominada como Boletim Cadastral de Informação (BCI), as características do local de 

atropelamento, com intuito de analisar se o comportamento da travessia do animal na pista 

ocorreu pela influência da paisagem e dos condicionantes da via. Os animais localizados ao 

longo da GO-080 foram identificados utilizando a classificação do livro vermelho da fauna de 

espécies brasileiras ameaçadas de extinção (BRASIL, 2014).  

As obtenções destes dados auxiliaram também na avaliação da fragmentação da 

paisagem, pois possibilitou relacionar o local de atropelamento da fauna silvestre com os 

seus elementos condicionantes, avaliados a partir da confecção de mapas temáticos. Assim, 

o mapa que representa a cobertura e uso da terra, para a posterior avaliação da fragmentação 

da paisagem, como já mencionado, foi desenvolvido pela compilação dos dados do Projeto 

MapBiomas, obedecendo as mesmas classes/tipologias de uso e cobertura disponíveis para 

download na plataforma do projeto (https://plataforma.mapbiomas.org). Das imagens de 

radar como as do SRTM foi confeccionado o Modelo Digital de Elevação do Terreno 

(MDE) e dos dados do Topodata/INPE a declividade do terreno.  

Por fim, para a análise das condicionantes da paisagem, que podem determinar 

subseções das rodovias, com maiores índices ou não de atropelamentos, foram identificadas 

na matriz de entorno (buffer de 15 km) as tipologias: da cobertura e uso da terra; 

remanescentes florestais; presença de corpos d’água; focos de calor como indicativos de 

queimadas; topografia e declividade do terreno, entre outros elementos que podem servir de 

potencializadores, ou não, das travessias de animais.  

Nos pontos de maior incidência de atropelamentos foi verificado também, via 

observações de campo, as condições da pista como: sinalização, limite de velocidade, pista 

dupla ou não, pontes e pontilhões, passagens subterrâneas/inferiores a rodovia, túneis, 

passagens superiores (viadutos elevados), canteiros centrais, cercas guias, efeitos barreiras, 

etc.  

Através dos dados coletados foram trabalhados os elementos da Cartografia 

Temática com foco na representação dos condicionantes da paisagem e da criação de um 

Banco de Dados Geográficos em ambiente SIG, onde foram plotadas as coordenadas dos 

pontos de atropelamentos interpoladas as informações temáticas, para as referidas análises.  
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3.2.2 Processamento dos dados coletados 

 

Para complementação de dados foram criados mapas que forneceram subsídio à 

análise da paisagem da área de estudos e possíveis apontamentos sobre os potencializadores 

do atropelamento dos animais silvestres. Os mapas criados foram: definição do buffer da área 

de estudos; cobertura e uso da terra; faixas de estudos para classificação; cobertura e uso da 

terra às margens da GO-080; modelo digital de elevação (MDE); mapa de declividade; 

localização dos animais silvestres atropelados; mapa de uso e cobertura da terra e localização 

de pontos de atropelamento de fauna silvestre; mapa de atropelamentos de fauna silvestre x 

modais de transportes; densidade de Kernel dos focos de calor ocorridos nas estações do ano e 

mapa de calor dos Hotspots de atropelamento da fauna silvestre. 

A definição das classes de uso e cobertura da terra foram: cana, formação 

florestal, formação savânica, floresta plantada, formação campestre, infraestrutura urbana, 

lavoura temporária, mineração, pastagem, outras áreas não vegetadas, rio e lago. 

A fim de analisar os atropelamentos de fauna ocasionados em locais onde haviam 

ocorrência de focos de calor, foram criados mapas de calor referentes às estações climáticas 

na tentativa de relacionar os locais de atropelamentos às áreas de incidência de queimadas. Os 

dados coletados compreenderam os meses de junho a dezembro de 2019, janeiro a março de 

2020 e de novembro de 2020 a março de 2021, utilizando todos os satélites de monitoramento 

do banco de dados de queimadas - BDQueimadas do INPE (2021).  

Para tanto, foi utilizada a função de densidade de Kernel do software QGIS 3.16, que 

possibilitou a mensuração da concentração dos registros de focos de calor, ou seja, da análise 

da intensidade dos processos (SANTOS; OLIVEIRA; NUNES, 2020). Na aplicação do 

estimador de densidade, o raio adotado para a representação das distintas classes de 

intensidade mapeadas foi, de 3000m para auxilio na determinação dos hotspots devido as 

distâncias encontradas entre as carcaças.  

 

3.2.3 Análise das ocorrências e distribuição espacial dos eventos da fauna atropelada  

 
A avaliação da distribuição espacial dos atropelamentos ocorreu a partir do eixo 

da rodovia em direção aos confrontantes do buffer dimensionado no trabalho, ou seja, 15 km a 

partir margem esquerda e da margem direita da GO-080. Para uma melhor avaliação da área 

de análise, o trecho com aproximadamente 63 km foi dividido em 10 faixas, conforme mostra 

a figura 06. 
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Figura 06: Mapa - Faixas de estudos para classificação

 
Fonte: A autora (2020). 
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Para a análise espacial do atropelamento de fauna foi utilizado também o software 

QGIS versão 3.16, foi avaliada, pela plotagem dos pontos de ocorrência, a incidência de 

atropelamentos em cada parcela dimensionada. Adicionalmente, para avaliar os 

potencializadores do atropelamento da fauna silvestre, foram analisadas individualmente, por 

visitas de campo, as áreas que demonstraram maior incidência de ocorrências. No 

levantamento de campo foram analisadas as áreas as margens da rodovia, levantando 

características como presença de vegetação na faixa de domínio, taludes de corte e aterro, 

presença de corpos d’água, entre outros elementos da paisagem. 

Através da análise das ocorrências e distribuição espacial dos eventos foram 

confeccionados gráficos e tabelas de comparação das vistorias realizadas x quantitativo de 

animais vitimados e por tipos de animais vertebrados atropelados. A verificação da frequência 

de atropelamento foi calculada pela razão entre o número de amostras coletadas e a 

quilometragem percorrida da área de estudo, conforme Freitas (2012) e Ribeiro (2016). 

Para validação estatística da coleta de dados, foi aplicada a avaliação de 

agrupamento de animais atropelados conforme o trabalho de Ribeiro (2016) e Guimarães 

(2017). Foi utilizada também a estatística da K de Ripley 2D pelo software SIRIEMA versão 

2.0. Coelho; Teixeira; Kindel (2014); Ribeiro (2016) e Guimarães (2017) descrevem a 

utilização desta estatística como uma ferramenta de auxílio à caracterização das áreas de 

atropelamento de fauna em rodovias. Tal metodologia cria circunferências na rodovia 

(linearizada) de raios crescentes, analisando em coloração diferente os setores de maiores 

ocorrências. Os pontos/setores que apresentam as maiores ocorrências do evento podem ser 

considerados hotspots de atropelamentos (RIBEIRO, 2016). 

Para a entrada dos dados no software SIRIEMA foi necessário o georreferenciamento 

das informações (rodovia), utilizado o aplicativo Timestamp. A linearização da rodovia se 

trata da coleta de dados do início ao final da via, informando a diretriz da estrada, ou seja, 

coordenadas do início e final da estrada. As coordenadas coletadas consideram o eixo da 

rodovia, ou seja, a ilha que divide as duas pistas no sentido de Goiânia a Petrolina de Goiás. 

Assim, os locais de coleta de dados foram definidos conforme ocorria mudanças bruscas no 

traçado. 

A utilização do software SIRIEMA ocorreu inicialmente com o lançamento do 

lineamento da rodovia GO 080 e, em seguida, foram lançados os pontos de ocorrência dos 

atropelamentos. Existiam três ocorrências deslocadas do eixo da rodovia devido ao traçado e 

largura de pista, e o próprio software possibilitou o ajuste dos pontos, contribuindo para 

confiabilidade dos dados. Conforme Coelho; Teixeira; Kindel (2014) a Equação 1 representa 
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a estatística de K de Ripley - 2D, aplicada pelo software SIRIEMA. Ela estabelece a não 

aleatoriedade das ocorrências de atropelamento registrados na rodovia, possibilitando 

observações da localização dos hotspots. 

Eq. 1 

 

Onde:  

K(r) = valor da estatística K para a escala; 

D = comprimento da rodovia;  

n = número de eventos;  

r = raio;  

i = evento;  

j = outro evento;  

Ci(r) = comprimento da estrada dentro do círculo de raio r centrado no evento i;  

fij = índice igual a 0 se j está fora do círculo de raio r centrado em i, ou igual a 1 se j está 

dentro dessa área. 

 

A utilização da função (L) possibilitou avaliação da intensidade das ocorrências 

de atropelamento de fauna silvestre, conforme a Equação 2. 

Eq. 2 

 

L(r) = K(r) - Ks(r) 

 

Onde:  

L(r) = a diferença entre o valor da estatística K observado para a escala r e um 

valor médio de K simulado para a escala r; 

Ks(r)= a média dos valores de K em simulações de distribuição aleatória dos eventos. 

 

A utilização da estatística de K de Ripley 2D na Equação 1 possibilitou a análise 

dos eventos, realizando o incremento de raios necessário e considerando toda a extensão da 

rodovia. A Equação 2 possibilitou os estudos dos possíveis agrupamentos do atropelamento 

de fauna silvestre (COELHO; TEIXEIRA; KINDEL, 2014). Após análise dos dados foi 
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possível a identificação dos pontos de atropelamento de fauna. Para análise dos hotspots foi 

aplicada a Análise de HotSpot 2D representado pela Equação 3 (COELHO; TEIXEIRA; 

KINDEL, 2014). 

Eq. 3 

 

Onde:  

H (r) = valor de agregação para o ponto i considerando a escala r; 

n = número de eventos de atropelamentos; 

 r = raio definido;  

i = ponto no traçado da rodovia;  

j = evento de atropelamento;  

Ci(r) = comprimento da estrada dentro do círculo de raio r centrado no ponto i;  

fij = índice igual a 0 se j está fora do círculo de raio r centrado em i, ou igual ao valor de Z. 

 

A Equação 4 possibilitou a análise das intensidades das ocorrências do 

agrupamento dos atropelamentos. 

Eq. 4 

 

Onde:  

Hs = intensidades das ocorrências do agrupamento dos atropelamentos. 

Hi (r) = valor de agregação para o ponto i considerando a escala r; 

Hs(r) = a média dos valores de H em simulações de distribuição aleatória dos eventos. 

 

Conforme Coelho; Teixeira; Kindel (2014), pela densidade de Kernel (KDE) é 

possível analisar o agrupamento dos atropelamentos de fauna pelo software SIRIEMA. Para 

que isso ocorra é necessário a identificação inicial e final de cada trecho. O software 

possibilita a comparação da estatística de KDE, K de Ripley 2D e HotSpot 2D, promovendo 

uma definição estatística precisa do hotspot do atropelamento de fauna em um histograma de 

saída.. 

Para criação dos mapas de calor foi aplicada à densidade de Kernel no software QGIS 

versão 3.16. Foram criados mapas com raios variando de 1.000m e 7.000m para as análises 

dos hotspots dos atropelamentos objetivando a melhor definição dos pontos de incidência de 



57 
 

 

atropelamentos de animais silvestre. Para o ajuste das informações ocorreu a combinação do 

produto cartográfico gerado com os dados estatísticos de K de Ripley 2D, KDE, Hotspot – 

2D, sendo possível a melhor definição visual dos hotspots de atropelamentos.  

Por fim, a análise espacial da distribuição dos eventos de atropelamento foi 

realizada pelo método de densidade de Kernel, conforme aplicado por Santos et al. (2020) 

para verificação de acidentes de trânsitos em rodovias federais de Goiás. Para os autores 

supracitados, nesse método calcula-se a área de magnitude por unidade a partir de recursos 

pontuais, para gerar uma superfície suavemente cônica para cada ponto de atropelamento 

mapeado. Assim, a densidade de Kernel mede a distribuição dos eventos, calculando a 

intensidade do processo em uma superfície contínua, que tem como resultado um raster de 

densidade do fenômeno analisado.   
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4 FATORES QUE INFLUENCIAM OS ATROPELAMENTOS 

 

4.1 Análise de campo e relação das espécies registradas 

 
Entre os meses de junho de 2019 a março de 2020, e novembro de 2020 a março 

de 2021, foram realizados os levantamentos de campo, com intervalos quinzenais, na GO-080  

de 63 km de pista dupla, totalizando 3.906 km examinados. Dos levantamentos realizados 

contabilizou-se 76 registros de animais silvestres vitimados, em um período de 15 meses. Das 

carcaças avaliadas in situ e/ou por fotografia convencional, pode-se determinar a espécie de 

63 animais (ver quadro 02). Entretanto, 13 carcaças localizadas não puderam ser identificadas 

devido ao seu estado de decomposição avançado. 

 

Quadro 02: Registro das espécies da fauna silvestre localizadas na GO 080 entre 2019 e 2021 
 

Relação de espécies e indivíduos  

Espécie Nome popular Registros Imagem 

Animais não identificados ----------------------- 13 
 

Boa constrictor (Linnaeus, 1758) Jiboia 1  

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Cachorro-do-mato 16 

 

Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) Ouriço 7 

 

 Coragyps atratus (Bechstein, 1793) Urubu-de-cabeçapreta 3 
 

Dasypus cf. novemcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-galinha 2 

 

Didelphis albiventris (Lund, 1840) Gambá 2 

 

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) Capivara 1 

 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) Lontra 10 
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Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá-bandeira 17 

 

Sapajus apella (Linnaeus, 1758) Macaco-prego 2 
 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá-mirim 2 

 

TOTAL   76   
 

Fonte: A autora (2020). 
 

Dentre as espécies registradas no Livro Vermelho da Fauna de Espécies 

Brasileiras Ameaças de Extinção (BRASIL, 2014), destaca-se o tamanduá bandeira 

(Myrmecophaga tridactyla) com categoria de critério de extinção a nível estadual e nacional. 

Nesta pesquisa, salientamos o número relativamente elevado, para um período de 15 meses de 

observação, de 17 carcaças de tamanduá bandeira registradas (figura 07). Mesmo não 

havendo possibilidade de identificação da espécie, todos os animais localizados foram 

contabilizados, excluindo as carcaças de animais domésticos (cor do pelo, estrutura da 

carcaça, porte, etc.). Com o intuito de detalhar melhor os elementos avaliados nas vistorias de 

campo, foi criado um relato sobre as viagens (apêndice 02). 

 

Figura 07: Gráfico – Visitas realizadas x quantitativo de animais atropelados 
 

 
 

Fonte: A autora (2021). 
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Para correlacionar o número de visitas realizadas e a quantidade de animais 

atropelados em cada vistoria, foi elaborado o gráfico da figura 07. Nele observa-se que os 

eixos x e y representam a divisão de duas informações. O eixo “y” ilustra o quantitativo de 

animais atropelados, seguido do eixo “x” que ilustra o quantitativo das visitas realizadas, 

tendo o auge de registro de 16 atropelamentos no primeiro dia de visita.  

O elevado quantitativo obtido na primeira coleta justifica-se pelo registro de todas 

as carcaças de animais atropelados ao longo da rodovia pré-existentes, sendo assim, o marco 

zero da pesquisa. Após essa data o número de registros diminuiu devido à localização dos 

primeiros animais, já registrados, serem descartados nas demais vistorias.  

No gráfico da figura 07 é possível visualizar ainda picos de atropelamentos nas 

primeiras atividades de campo, referentes aos meses de junho, julho e agosto que são meses 

de seca no estado de Goiás. Após a análise dos dados foi gerado o gráfico da figura 08, para 

ilustrar o quantitativo das espécies atropeladas. Fica evidente que o maior número de espécies 

atropeladas e registradas foi o tamanduá-bandeira, seguindo pelo cachorro-do-mato. 

 
Figura 08: Gráfico – Avaliação das espécies encontradas de 2019 a 2021 

 

 
Fonte: A autora (2021). 

 

Foram reagrupados também os tipos de animais vertebrados de acordo com a 

figura 09, destacando-se para a predominância de mamíferos. Assim, das 76 carcaças 

contabilizadas, 72 são referentes a mamíferos de pequeno a grande porte, como: cachorros do 

mato, tamanduá bandeira, tamanduá mirim, macacos, lontras, ouriço, gambás e outros. Esse 

resultado da alta incidência de mamíferos atropelamentos vai ao encontro com as pesquisas de 

0

20

40

60

80

QUANTIDADE DE REGISTROS

Registro de quantitativo do atropelamento de fauna silvestre

Gambá tamanduá-mirim tamanduá-bandeira tatu-galinha

cachorro-do-mato capivara Ouriço Jiboia

Urubu-de-cabeçapreta Lontra Macaco-prego Animais não identificados

TOTAL



61 
 

 

outros autores, tais como: Santana (2012); Braz; França (2016); Ribeiro (2016); Guimarães 

(2017). Outros fatores a serem assinalados nos resultados obtidos é a inexistência de anfíbios 

registrados no período de pesquisa, o encontro de apenas um réptil e de três aves.  

 

Figura 09: Gráfico - Quantitativo de animais vertebrados atropelados no trecho em destaque 

 
 

Fonte: A autora (2021). 

 

Sabe-se que os animais vertebrados sofrem com impacto ambiental causado pelo 

efeito barreira, proporcionado pelas aberturas de caminho, principalmente das rodovias 

pavimentadas, acarretando no extermino de inúmeras espécies (JACKSON; FAHRIG, 2011; 

ROSA, 2012; FORMAN et al., 2003; RIBEIRO, 2016; GUIMARÃES, 2017).   

 

4.2 Sazonalidade climática  

 

Para melhor compreensão do efeito sazonal foi criado o quadro 03 que apresenta o 

número de animais atropelados conforme as estações do ano. Nele é possível verificar a 

incidência dos atropelamentos com maior representatividade no inverno, ou seja, durante o 

período de baixa pluviosidade quando a escassez de alimentos é maior. 
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Quadro 03: Quantitativo de animais atropelados com suas respectivas estações do ano 
 

Animais atropelados Estação do ano Meses Condição climática 

16 Outono   20 de março a 20 de junho Chuvoso /Seco 

29 Inverno 21 de junho a 21 de setembro Seco 

18 Primavera  22 de setembro a 20 de dezembro Seco/chuvoso 

13 Verão 21 de dezembro a 19 de março Chuvoso 

Fonte: A autora (2021). 

 

Com o intuito de realçar a influência do clima no comportamento dos animais 

atropelados no gráfico figura 10 é possível verificar que a maior porcentagem, cerca de 38%, 

dos 76 animais, concentram-se no período de inverno, confirmando as análises anteriores do 

quadro 03. Ademais, é importante destacar que para Santana (2012), o comportamento dos 

animais em diminuir sua movimentação nos meses de primavera, pode estar associado à 

época em que ocorre o nascimento dos filhotes.      

 
Figura 10: Gráfico – Porcentagem de animais atropelados e suas respectivas porcentagens por 

estação do ano 
 

 
Fonte: A autora (2021). 

 

Os dados coletados serviram de base para análise da paisagem, com o propósito 

de localizar os potencializadores do atropelamento de fauna silvestre, conforme apresentados 

na tabela 01.   
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Tabela 01: Dados das visitas de campo realizadas entre 2019 a 2021 

Localização do atropelamento de fauna silvestre 2019-2021 
 

Vistoria Animal atropelado  
Coordenadas 

Data Estação 
Longitude Latitude 

1 

1 687357,9040320 8163076,1188414 

09/06/2019 Outono 

2 690275,8409588 8172895,7944941 

3 690218,3586221 8175571,1427614 

4 690940,8236423 8177340,9525508 

5 682680,2076087 8199030,8686820 

6 681565,9325705 8205106,5335522 

7 681378,6188999 8205442,7729653 

8 681374,1906215 8205453,3117831 

9 679366,1293065 8209706,2819177 

10 679283,1877276 8208533,8090916 

11 678119,3149061 8212020,7018696 

12 679421,0052211 8209561,1263012 

13 679904,9124164 8208689,0088258 

14 681547,3824163 8202994,5267645 

15 681286,4089278 8201873,8584067 

16 684106,4596387 8197216,7035809 

2 

17 685789,3916507 8192262,4609888 

22/06/2019 

Inverno 

18 681564,2581942 8205105,6089228 

19 678117,0002972 8212021,3907396 

20 677219,9964713 8214415,7065132 

21 677161,8582589 8214981,5875067 

22 677178,1839518 8214863,1624350 

3 

23 687360,6832792 8163524,0970999 

02/07/2019 

24 687360,8519242 8164237,3064303 

25 685793,8261052 8194231,4044404 

26 681304,6197016 8201400,0908757 

27 678591,3130276 8211148,9207733 

28 678084,0418719 8212027,1289714 

29 678094,2796793 8212007,3726305 

4 

30 690280,0806552 8172901,6589555 

13/07/2019 31 686534,1415920 8191547,7999053 

32 687320,2395103 8165956,1529692 

5 

33 688088,9932909 8169400,0556756 

27/07/2019 34 682041,0693482 8199748,6317218 

35 689557,0014225 8188597,7895198 

6 36 678102,5860507 8211985,4749119 11/08/2019 

7 37 681436,4294522 8201080,2188771 25/08/2019 
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38 681305,9552693 8201831,4367298 

39 688143,5693791 8190154,0030694 

8 

40 689269,6085293 8170880,2082286 

08/09/2019 Inverno 

41 689138,5122671 8170473,1017680 

42 690979,9198002 8177349,3322025 

43 687959,9319966 8190391,4376738 

44 681401,4505886 8201244,5675778 

45 681301,9983294 8201833,7126765 

9 

46 690281,5710362 8175097,1071963 

22/09/2019 

Primavera 

47 685826,1629034 8193714,3024061 

48 679508,4240216 8209451,6890977 

49 677176,7413183 8214861,7784599 

50 677195,7743040 8213905,6993665 

10 51 688932,4823029 8169997,4370866 06/10/2019 

12 
52 681303,3540966 8201804,5517345 

10/11/2019 
53 678145,2494158 8211991,5899978 

13 
54 689994,5262085 8187207,8094003 

21/11/2019 55 677186,7483995 8214685,2502054 

14 56 687320,0602910 8163483,6813642 07/12/2019 Primavera 

16 
57 681316,4112277 8201875,1466639 

04/01/2019 

Verão 

58 679309,9653261 8209826,6387855 

18 59 678128,4912884 8212013,2435586 06/02/2020 

19 

60 689290,6368988 8170944,5823412 

22/02/2020 61 679916,3794906 8208718,7253969 

62 679285,1486569 8209806,8603322 

20 

63 684691,3802472 8196039,8609775 

14/03/2020 
64 677188,0263928 8215019,8799248 

65 687316,5369532 8163488,3549605 

66 687315,8939350 8163500,8349768 

21 67 681321,6081177 8201928,8994835 08/11/2020 

Primavera 

22 68 689294,0385888 8171061,3742226 22/11/2020 

23 

69 678698,8401521 8210947,7843683 02/12/2020 

70 685796,7890642 8193995,7342284 
 

71 691582,7320137 8179794,7945522 
 

72 690202,6215585 8175351,7881164 
 

24 73 687323,6229515 8164250,1523282 17/12/2020 

26 74 681589,3734142 8205033,0069343 19/01/2021 

Verão 28 75 677364,5204578 8216270,0895726 17/02/2021 

31 76 681332,2974923 8201928,8108411 27/03/2021 
Fonte: A autora (2021). 

 

Após a análise dos dados e consultas aos especialistas da área, optou-se pela 

repetição das visitas em campo para averiguação dos resultados. O segundo período de 
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vistorias possibilitou o encontro de 10 animais, confirmando a diminuição de atropelamentos 

no período chuvoso (PRIMACK; RODRIGUES, 2006; GUIMARÃES, 2017). Inúmeras 

possibilidades estão ligadas ao atropelamento de animais silvestres, assim, para melhor 

entendimento dos potencializadores do atropelamento de fauna é necessário realizar 

avaliações das características da paisagem (RIBEIRO, 2016) as quais estão contempladas no 

tópico a seguir. 

 

4.3 Condicionantes da paisagem que compõem a matriz de entorno 
 

A cobertura e uso da terra afeta diretamente a biodiversidade. Para melhor 

compreensão da paisagem é necessária uma observação profunda sobre a interação entre o 

meio e fauna. Para que isso ocorra é imprescindível a análise das áreas fragmentadas, 

observando cada mancha e sua localização. Esse tipo de análise ocorre por meio de uma 

diversidade métrica das classificações de uso e cobertura da terra que possibilitam a análise da 

paisagem por dados de imagens orbitais (SOUTHWORTH et al.,2004; MENDES, 2018).   

Assim, por intermédio da geração de produtos cartográficos, obteve-se a figura 11 

que representa o mapa de cobertura e uso da terra às margens da GO-080, no qual a matriz de 

entorno seguiu a mesma delimitação do buffer de 15 km de área de influência. Desta forma, a 

matriz de entorno das duas pistas foi classificada em onze tipologias de cobertura e uso da 

terra e de acordo com o nível 2 de classes do MapBiomas.  
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Figura 11: Mapa – Cobertura e uso da terra às margens da GO-080

 
Fonte: A autora (2021). 
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No mapa (figura 11) é possível verificar o predomínio de pastagem e áreas de 

vegetações fragmentadas, que se tornam um verdadeiro mosaico de pequenas áreas 

remanescentes de formação vegetal sem interligação (MENDES, 2018; RIBEIRO, 2016). A 

área de maior representatividade de floresta é o parque Altamiro de Moura Pacheco, situado a 

sudeste do buffer de 15 km da área de estudo. 

Os dados da cobertura e uso da terra auxiliam na avaliação da área de estudo e 

possibilitam uma análise dos potencializadores, mas são necessários outros complementos 

para avaliação física do terreno em geral, como o modelo digital de elevação, declividade e 

corpos hídricos. Dessa forma, foi criado o modelo digital e elevação (MDE) conforme mostra 

a figura 12, que representa a elevação topográfica da área de estudo. 

 



68 
 

 

Figura 12: Mapa – Modelo Digital de Elevação (MDE) da área de estudo 

 
Fonte: A autora (2021). 
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O MDE possibilitou a análise de diferença de altitude, promovendo o 

reconhecimento do terreno e os possíveis potencializadores do atropelamento de fauna 

silvestre.  

É importante refletir, que muitas mortes de animais silvestres podem estar 

associadas às características das construções rodoviárias e do relevo. Ribeiro (2016) pondera 

que  a escolha do tipo de pavimento, sinuosidade de via, corte e aterro, inclinação da rodovia, 

falta de iluminação e má drenagem, juntamente com a velocidade elevada pelos condutores 

nas rodovias pavimentadas, são alguns destes fatores. Assim, vários aspectos da paisagem são 

observados para facilitar a localização dos potencializadores do atropelamentos de fauna, 

inclusive o relevo.  

Após as constatações sobre a altimetria da área de estudo utilizando o MDE 

observou-se também, a relação do terreno com a paisagem, gerando o mapa de declividade 

conforme a figura 13. 
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Figura 13: Mapa - Mapa de declividade da área de estudo 

 
Fonte: A autora (2021). 
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O artigo 6º da Resolução CONAMA, n° 001/86, estabelece três áreas do meio 

ambiente atingidas pelos impactos ambientais: o primeiro, o meio físico, o segundo o meio 

biológico e por último o meio socioeconômico. Observa-se a área de estudo na figura 13 quw 

os valores altimétricos proporcionam a localização dos corpos de água possibilitando 

relacionar com a localização do atropelamento de fauna (VIEIRA, 2018). 

 Na figura 14 é possível verificar a espacialização dos pontos de atropelamentos 

plotados sobre a rodovia. A visão geral do recorte espacial com os pontos de atropelamentos 

serviu como mapa base para correlacionar os elementos potencializadores da paisagem com 

as seções da rodovia de hotspots de atropelamentos. Assim, através do mapa, é possível 

verificar o espalhamento dos pontos levantados em campo, possibilitando uma análise breve 

dos trechos com maior índice de atropelamentos da fauna silvestre, ou seja, os hotspots.  

Para uma melhor visualização da influência dos elementos da matriz de entorno, 

nos atropelamentos dos animais silvestres, foi criado o mapa de cobertura e uso da terra, 

juntamente com os pontos levantados em campo conforme mostra a figura 15. 
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Figura 14: Mapa - Localização dos animais silvestres atropelados 

 
Fonte: A autora (2021). 
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Figura 15: Mapa de cobertura e uso da terra e localização de pontos de atropelamento de fauna silvestre 

 
Fonte: A autora (2021). 
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Observa-se na figura 15 a concentração de áreas de vegetação próximas ao Parque 

Altamiro de Moura Pacheco, áreas bem fragmentadas e com a aparência de mosaico, sem 

grandes interligações das áreas vegetadas.  

Para interligar o produto cartográfico que representa a cobertura e uso da terra às 

caraterísticas topográficas do terreno foram confeccionados três transectos. Suas informações 

são transmitidas através de representação gráfica pelo traçado do perfil longitudinal do 

terreno, contendo características da área de estudos e locais de atropelamento de fauna 

silvestre, conforme destacam as figuras 16, 17 e 18.  

Uma vez que a área de estudos se trata de uma pista dupla, para melhor descrever 

os locais de atropelamento foram confeccionados um transecto de Goiânia a Petrolina de 

Goiás, um transecto de Petrolina de Goiás a Goiânia e, por último um transecto unindo todos 

os pontos de atropelamento. A união dos pontos evidência que existem concentrações de 

atropelamentos em trechos coincidentes e específicos, assim elucida-se que os animais ao 

tentar realizar a travessia sofrem com o efeito barreira, causados pela construção da via e 

desníveis topográficos.  

  

Figura 16: Transecto de Goiânia a Petrolina de Goiás 
 

 
Fonte: A autora (2020). 
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Figura 17: Transecto de Petrolina de Goiás a Goiânia 
 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Figura 18: Transecto da GO 080 (trecho km 0 ao km 63) 
 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Ao avaliar os transectos da rodovia, percebe-se a diferença de nível da área de 

estudos, de aproximadamente 231m. Isso demonstra a presença de taludes expressivos de 

cortes ou aterros. As observações da cartografia e dos transecto, corroboram com as 

observações já avaliadas em campo, comprovando a necessidade de analisar a rodovia em sua 

seção transversal, por exercer sobre o deslocamento dos animais o efeito barreira.   
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4.4 Outros elementos da paisagem  

 

Por volta da sétima vistoria de campo a paisagem se tornou um elemento familiar 

e a percepções dos trechos de sucessivos atropelamentos se tornaram evidentes. As 

características da rodovia e da paisagem, em suas áreas imediatas, proporcionam hotspots de 

atropelamentos, a exemplo da falta de interligação entre as áreas de vegetação. Para 

manutenção da vida silvestre em áreas fragmentadas, já é de conhecimento, que são 

necessárias condições que possibilitem a mobilidade dos animais. Para que isso ocorra é 

importante à interligação entre os hábitats que favoreça a conectividade das áreas 

fragmentadas (VANDERMEER; PERFECTO, 2007; CALAÇA, 2009; GUIMARÃES, 2017). 

As espécies silvestres possuem capacidade de adaptação e sobrevivência, mesmo 

em áreas fragmentadas, mas são de suma importância a manutenção e conservação dos 

habitats existentes (SUNQUIST, M.; SUNQUIST, F.; DANAKE, 1989; MACDONALD; 

COURTNAY, 1996; GUIMARÃES, 2017). Entretanto, um fator excepcional chamou a 

atenção, devido à concentração de registros de atropelamentos correlatos, ou seja, a presença 

de um segundo modal de transportes. Trata-se da Ferrovia Norte Sul, seu traçado é 

nitidamente visto nos dois lados da pista por mais de 40% da área de estudo, causando 

reflexões sobre o efeito barreira e aumentando o tempo de travessia dos animais (figura 19). 
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Figura 19: Imagem de satélite – Proximidade entre modal rodoviário e ferroviário 
 

 
Fonte: A autora (2021). 

 

A Ferrovia Norte Sul não estava em operação durante todo período da pesquisa, 

mas é nítida sua presença na paisagem. Para mensurar a largura das faixas de domínio da 

Ferrovia Norte Sul com a da GO-080, que indica a dimensão do percurso de travessia dos 

animais, foi utilizada a plataforma online do Google Earth Pro. A largura da intersecção da 

faixa de domínio dos dois modais é de aproximadamente 130m. Para a melhor visualização do 

trecho e do quantitativo de pontos de atropelamento foi confeccionado o mapa de 

atropelamentos de fauna silvestre x modais de transportes (figura 20). 
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Figura 20: Mapa - Mapa de atropelamentos de fauna silvestre x Modais de transportes 

 
Fonte: A autora (2021). 
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No trecho em que os dois modais se aproximam consta também a presença de um 

corpo d’água, 6 (seis) carcaças de animais da mesma espécie foram registradas, trata-se da 

Lontra longicaudis. Tais registros foram efetivados em 5 vistorias diferentes, três dessas nos 

meses de inverno, ou seja, em época de seca e as demais em cada uma das outras estações 

climáticas. Desta forma, avalia-se que o encontro repetitivo dessa espécie se dá pela presença 

do corpo hídrico e das características das áreas fragmentadas. É importante destacar que para 

Mendes (2018), a fragmentação da paisagem é um elemento que propicia o reconhecimento 

da recorrência de atropelamento de fauna silvestre. Para o referido autor (2016), em trechos 

de rodovias que atravessam regiões de vegetação fragmentada, pode-se prever, as 

diversidades de espécies atingidas pelo efeito barreira, imposto pelas obras lineares.  

Já a ocorrência de atropelamentos próximos a corpos d’água é estudada e 

reconhecida por inúmeros autores nacionais e internacionais (FISHER, 1997; PRADA, 2004; 

FREITAS, 2012). A forma de se evitar a mortalidade da fauna silvestre nessas regiões é 

evitando a passagem do traçado da rodovia paralelamente a rede hidrográfica e evitar a 

passagem de rodovias cortando áreas úmidas.  

Após a constatação da proximidade da Ferrovia Norte Sul à GO-080, iniciou-se a 

investigação sobre a dimensão desse impacto ambiental causado pela presença dos dois 

modais de transportes. Várias bibliografias foram consultadas, porém, nenhuma ressaltou de 

forma satisfatória os impactos causados pela presença de dois modais de transportes, 

relativamente próximos, sobre o meio ambiente.  

No entanto, de forma geral, os aspectos do impacto ambiental são mais visíveis 

nas obras ferroviárias, pelo seu método construtivo que necessita de grandes movimentações 

de terra e gerando taludes de grandes proporções. Essa modificação na paisagem ocasiona 

isolamentos, pela alteração do meio natural, atingindo diretamente a fauna silvestre 

(BATALHA, 2018). Assim, os impactos ambientais causados tanto pelas construções 

rodoviárias, como ferroviárias, contribuem para a degradação da biodiversidade. Tais efeitos 

são imensuráveis, possibilitando o extermínio de vários recursos naturais, base de sustento de 

diversas espécies animais e vegetais (VIEIRA, 2018). 

Os 6 (seis) animais encontrados na GO-080 em domínio da Ferrovia Norte Sul, 

estavam localizados em ambos os sentidos da via. Neste trecho existe um talude de aterro 

entre a ferrovia e a GO-080, conforme mostra a figura 21. 
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Figura 21: Fotografia – Visão da interligação das faixas de domínio da GO 080 e Ferrovia 
Norte Sul 

 

 
Fonte: A autora (2021). 

 

É impossível a identificação correta da faixa de domínio no trecho ilustrado, 

entretanto, a percepção geral da área sugere que ocorreu o aproveitamento da topografia pelos 

dois modais de transporte, proporcionada pelo relevo suave ondulado. Sem a preocupação 

com os impactos ao meio ambiente, tem-se neste ponto (figura 21), a união dos dois modais 

em uma única faixa de domínio.  

Já a visão da lateral da via oposta é de uma área de declividade acentuada, a ponto 

de passar a sensação de um declive acentuado no sentido da pista de Goiânia a Petrolina de 

Goiás. Para demonstrar essa condição, ver a figura 22. 
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Figura 22: Fotografia – Pista oposta (sentido Goiânia a Petrolina de Goiás) a interligação das 
faixas de domínio dos modais 

 

 
Fonte: A autora (2021). 

 

A concentração de animais vitimados no trecho da rodovia, demonstra que os 

animais realizam a passagem nesse ponto com certa dificuldade. Contudo, estudos mais 

aprofundados são necessários para a descrição apurada das espécies residentes nesse local e 

de sua velocidade e habito de locomoção. 

Além do mais, é perceptível o impacto causado ao meio ambiente devido à 

proximidade entre os dois modais de transportes. Fato este, que corrobora com as informações 

já apontadas por diversos autores, que ressaltam os impactos ambientais causados por obras 

lineares (VANDERMEER; PERFECTO, 2007; PERFECTO, 2007; CALAÇA, 2009; 

FREITAS, 2009; GUIMARÃES, 2017; BAGER, 2012; MENDES, 2018; BATALHA, 2018). 

Nas vistorias de campo foi identificado ainda, outro potencializador inesperado. 

Este se trata de um local de descarte de carcaça de bovinos por produtores rurais locais, que 

serve de fonte de alimento da cadeia alimentar (figura 23). 
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Figura 23: Fotografia – Descarte de animais 
 

 
Fonte: A autora (2021). 

 

Além das carcaças existem também árvores frutíferas. Assim, o referido ponto 

pode ser considerado um local potencializador de tráfego de animais, por ser tratar de um 

atrativo á fauna silvestre para o consumo das carcaças e frutas (LIMA; OBARA, 2004). 

 

4.5 Focos de calor 

 

Para complementar a pesquisa dos possíveis fatores potencializadores dos 

atropelamentos da fauna silvestre, foram avaliados focos de calor, derivados do 

DQUEJMADAS/INPE. Esses dados permitiram as análises espaciais e temporais das 

ocorrências de fogo observadas em imagens de satélites. Tais ocorrências podem servir de 

indicadores de queimadas e/ou incêndios florestais, sendo os focos de calor, pixels de 

imagens, detectados pelos sensores quando a temperaturas do solo é superior a 47°C 

(MARQUES; COSTA SOBRINHO, 2020). Dessa forma, as figuras 24, 25, 26 e 27 

apresentam os mapas de focos de calor resultantes da aplicação da função de densidade de 

Kernel, em uma organização das densidades acumulativas, de acordo com as estações do ano 

em que ocorreram as coletas de campo.  
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Figura 24: Mapa – Densidade de Kernel dos focos de calor ocorridos no outono de 2019 

 
Fonte: A autora (2021). 
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No mapa da figura 24 é possível observar certa concentração de focos de calor no 

trecho da estrada que cruza o município de Damolândia, pertencente à classe de densidade de 

Kernel alta. Neste trecho estão associadas 09 ocorrências de carcaças de animais silvestres 

atropelados. No entanto, o maior número de focos de calor está registrado nos meses de 

inverno (figura 25). Comportamento semelhante foi analisado por Abreu e Souza (2016), que 

constataram manchas de densidade alta, de focos de calor, em terras indígenas do estado do 

Mato Grosso durante o período de inverno.  

Nascimento, Araújo e Ferreira Júnior (2011) verificaram também a tendência do 

aumento de focos de calor a partir do mês de julho, com pico máximo no mês de setembro 

para o estado de Goiás, ou seja, em meses de inverno, característicos de estação seca. Tais 

observações foram realizadas no âmbito do bioma Cerrado em uma série temporal de maio de 

2008 a maio de 2009.  
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Figura 25: Mapa – Densidade de Kernel dos focos de calor ocorridos no inverno de 2019 

 
Fonte: A autora (2021). 
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No mapa da Figura 25 é evidente ainda a configuração espacial de focos de calor 

bastante dispersos por todo o recorte em análise, o que resulta em uma multiplicidade de raios 

de densidade de Kernel das classes baixo e baixo-médio. Porém, é imprescindível destacar a 

mancha de densidade alta, no trecho da rodovia próximo ao município de Goiânia, e que 

circunda o Parque Estadual do João Leite. Neste epicentro de focos de calor foram 

contabilizadas 14 carcaças de animais silvestres. A relação entre o posicionamento geográfico 

da alta densidade de focos de calor e a ocorrência de animais atropelados pode estar associada 

à travessia de animais que utilizam o Parque Estadual do João Leite como habitat natural em 

atividades de fugas, devido às queimadas e/ou incêndios florestais.  

Para as figuras 26 e 27 que representam as concorrências de focos de calor na 

primavera, 2019 e 2020, também são destacadas algumas manchas de densidade de Kernel da 

classe alta, localizadas em trechos específicos da rodovia. Contudo, essas possuem menor 

dimensão de área, em comparação com a mancha que circunda o Parque Estadual do João 

Leite, do mapa anterior (figura 25). Por fim, podemos avaliar que as manchas que 

representam densidade de Kernel alta, em sua totalidade, mantém certa proximidade ao 

lineamento da GO-080, o que pode evidenciar que as práticas de queimadas e/ou incêndios 

florestais são próximas à rodovia.   
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Figura 26: Mapa – Densidade de Kernel dos focos de calor ocorridos na primavera de 2019

 
Fonte: A autora (2021). 



88 
 

 

Figura 27: Mapa – Densidade de Kernel dos focos de calor ocorridos na primavera de 2020 

 
Fonte: A autora (2021). 
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5 CONDIÇÕES DA RODOVIA, ESTATÍSTICA E HOTSPOTS DE 
ATROPELAMENTOS 

 

5.1 Condições e estrutura da rodovia  

 

Nas vistorias de campo foi possível realizar observações sobre as condições da 

pista, que podem potencializar, ou não, o índice de animais atropelados. Diante disso as 

variáveis avaliadas nos locais de registros foram: indício de queimadas próximas a GO-080, 

velocidade permitida dos automóveis, topografia e geometria da via, conforme catalogados no 

apêndice 03. 

A velocidade, topografia e geometria da via variaram em diferentes casos em 

relação à presença das carcaças. A situação mais comum foi o maior quantitativo de animais 

silvestres vitimados em trechos da rodovia em condições de velocidade de 110 km/h, 

topografia ondulada e geometria da via retilínea. O gráfico da figura 28 demonstra tais 

características pela quantidade dos atropelamentos anotados. No gráfico é possível verificar 

que das 76 ocorrências registradas, 71 são em trechos da rodovia com velocidade máxima de 

110 km/h, 65 em topografia ondulada e 52 em trechos da via com geometria retilínea, onde os 

motoristas geralmente aumentam a velocidade de seu veículo. Outra questão foi a forte 

presença das queimadas, das 76 carcaças, 73 foram localizadas em trechos da GO-080 onde se 

pôde observar in loco a existência de cicatrizes de queimadas na paisagem.   

 

Figura 28: Gráfico – Características da rodovia nos locais de atropelamentos 

 
Fonte: A autora (2021). 
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Ao percorrer a rodovia GO-080 constatou-se a inexistência de obras de engenharia 

relacionadas a passagens seguras para os animais silvestres e a falta de placas específicas de 

sinalização para advertência aos condutores sobre animais na pista. A resolução do 

CONTRAN n° 243/2007 estabelece a sinalização vertical de advertência, contemplando as 

placas de advertência A-36, que alertam sobre a presença de fauna a frente. Contudo, no que 

se refere à sinalização de trânsito no geral, em todos os trechos que possuem registros de 

animais atropelados, existe algum tipo de sinalização, vertical e/ou horizontal. Desta forma, 

para complementar as informações, além das características da rodovia, também foi criado o 

apêndice 04 que apresenta alguns elementos de estrutura da rodovia.  

O gráfico da figura 29 reforça as observações da estrutura da rodovia verificada 

em campo. Todas as 76 carcaças, mesmo estando localizadas em trechos que possuem algum 

tipo de sinalização, não estão aparadas por qualquer medida mitigadora de atropelamentos da 

fauna silvestre, a exemplo da inexistência de estrutura de conectividade. Esta estrutura 

facilitaria a travessia dos animais, ou seja, contribuiria para reduzir o número de animais 

vitimados. Outra informação é a predominância dos atropelamentos no sentido da pista que 

liga Goiânia a Petrolina (GYN_PETRO), das 76 carcaças, 49 estavam localizadas neste 

sentido da pista.  

 

Figura 29: Gráfico – Elementos de estrutura da rodovia nos locais de atropelamentos 

 
Fonte: A autora (2021). 
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Um provável fator que pode ter influenciado no número de registros dos 

atropelamentos da fauna silvestre na segunda fase da pesquisa foi a redução do quantitativo de 

circulação de veículos na rodovia, devido a situação mundial de pandemia da Covid-19.  

Dessa maneira, o quantitativo das 76 carcaças contabilizadas durante as atividades de campo, 

poderia ter sido maior. Por falta de dados precisos sobre os efeitos da Covid-19 sobre o 

tráfego brasileiro, optou-se nesta pesquisa, por não apresentar tais informações. Mesmo assim, 

existem levantamentos que mensuram o número de veículos que circulam no trecho da GO-

080, conforme expõe a quadro 04. 
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Quadro 04:  Evolução do Volume Médio Diário de Tráfego (VDM) 

 
Fonte: Projeto Executivo de Engenharia Para Duplicação da GO-080: Nerópolis / Entr. BR- 153. (AGETOP, 2013). 
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Os números apresentados no quadro 04 destacam o projeto rodoviários da GO 080 

de 2013 a 2023, os possíveis VDM para 2020 de 11.606 veículos, para 2021 de 11.954, 

projetando de forma crescente a utilização das estradas pelos veículos e tipo de transporte.  

 

5.2 Estatísticas dos dados de atropelamentos da fauna silvestre 

 

O registro das diversas carcaças ao longo do período de realização desta pesquisa 

permitiu avaliar a grandeza da ocorrência de atropelamentos da fauna silvestre. A razão entre 

a quantidade de animais atropelados pelo total do percurso da via é denominada frequência de 

atropelamento (RIBEIRO, 2016). Assim, como primeira avaliação foi dimensionada a 

frequência (F) do atropelamento, considerando o número total de cada uma das espécies de 

animais atropelados (AA) dividindo pela quilometragem (km) percorrida durante as vistorias 

de campo. Como resultado apresenta-se a tabela 02 que contém a frequência de indivíduos 

vitimados por quilômetro percorrido (i/km), desconsiderando os 13 animais que não foram 

identificados devido a situação de suas carcaças, que impossibilita a classificação de suas 

espécies.  

 

Tabela 02: Frequência do atropelamento de animais silvestres entre 2019 e 2020 

Frequência de atropelamento 

Vertebrados 
Animais 

Atropelados (aa) 
F (aa/km) 

Aves 3 0,000768 i/km 

Mamíferos 59 0,015105 i/km 

Répteis 1 0,000256 i/km 

Total 63 0,016129 i/km 
 

Fonte: A autora (2021). 

 

As frequências encontradas de répteis foram de 0,0002 i/km, das aves de 0,001 

i/km e de mamíferos de 0,015 i/km. A partir dos valores da frequência foi possível calcular a 

incidência (I) do atropelamento de fauna que considera o número admissional um (1) dividido 

pela frequência (F) do atropelamento de fauna. Os resultados da incidência estão descritos na 

tabela 03.    
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Tabela 03: Incidência do atropelamento de animais silvestres entre 2019 e 2020 

Vertebrados F (AA/Km) I (1/f) 

Aves 0,000768 i/km 1302,0000 

Mamíferos 0,018433 i/km 66,2034 

Répteis 0,000256 i/km 3906,0000 

Total 0,019457 i/km 62,0000 
 

Fonte: A autora (2021). 

 

O valor total calculado descreve a quantidade de quilômetros percorridos 

necessária para encontrar um exemplar de animal silvestre atropelado. O valor referente aos 

répteis de 3906,0000 (1/f) e das aves de 1302,0000 (1/f) condiz com o baixo número destas 

espécies de vertebrados vitimadas. O valor dos mamíferos de 66,2034 (1/f) demostram que, 

para encontrar um exemplar desta espécie, necessita percorrer menos quilometragens da via, 

do que para encontrar exemplares de aves e répteis. Os números de frequência e incidência 

calculados condizem com o panorama geral do total de animais mensurados. As coletas 

realizadas nos dias que possuem maior número de incidência compensam os dias de baixo 

número de registros ou registros nulos de atropelamentos. 

Sabe-se que o número de animais silvestres atropelados anualmente é de 

aproximadamente 473 milhões, tendo por base as rodovias federais e estaduais distribuídas 

por todo o país (BAGER, 2012). Assim sendo, o quantitativo da fauna silvestre atropelada na 

GO-080 vem a contribuir para esta estimativa. Partindo desse pressuposto que a rodovia GO-

080 contribui para os atropelamentos da fauna silvestre brasileira, e tendo em vista que esta 

cruza uma diversidade de áreas florestais fragmentadas, na pesquisa foi necessária a avaliação 

das localizações dos pontos críticos de atropelamentos. 

Para a demarcação dos trechos da rodovia que contém as maiores concentrações 

de mortalidades de animais silvestres, foi utilizado o teste de não-aleatoriedade K de Ripley 

bidimensional. O teste foi aplicado em toda extensão da rodovia, do recorte espacial em 

análise, estabelecendo os locais de maior ocorrência de atropelamentos. Isso possibilitou a 

localização dos hotspots conforme a figura 30. 

 

 

 

 

.  
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Figura 30: Gráfico – Lançamento dos dados de atropelamentos no software SIRIEMA 

 
Fonte: A autora (2021). 

 

O primeiro teste de K de Ripley bidimensional considerou o raio inicial de 500m, 

incremento de raio de 200m, com 1.000 simulações e grau de confiança igual a 95%. A figura 

31 demonstra o resultado dessa aplicação.  

 

Figura 31: Gráfico – Estatísticas espaciais de atropelamento da fauna silvestre – K de Ripley 
2D GO-080 

 

 
Fonte: A autora (2021). 

 

A linha azul representa a função L(r) e as linhas pretas representam os limites de 

confiança superiores e inferiores. Conforme Coelho; Teixeira; Kindel (2014), os valores 
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encontrados entre o km 0 e o km 22, demostram valores dispersos do número de 

atropelamentos. Do km 33,3 ao km 38,9 e do km 44,5 ao km 45,7, demonstram uma 

distribuição expressiva dos registros. No caso dos km 57 ao km 62,9 indica-se que os círculos 

gerados a partir do raio de 500 com incremento de 200m estão centrados em qualquer ponto 

de atropelamento. Para ajuste dos resultados foi simulado um novo teste de K de Ripley 

bidimensional, considerando o raio inicial de 200m, incremento de raio de 200m, com 1000 

simulações e grau de confiança igual a 95%. A figura 32 demostra as estatísticas K de Ripley 

2D para esta nova simulação.  

 
Figura 32: Gráfico – Estatísticas espaciais de atropelamento da fauna silvestre – K de Ripley 

2D da GO-080, reajustado 
 

 
 

Fonte: A autora (2021). 

 

Os valores encontrados do km 0 ao km 22 continuaram demonstrando valores 

dispersos do número dos atropelamentos. O trecho do km 34,3 ao km 39 e do km 44,5 ao km 

45,7, demonstraram mais uma vez a distribuição expressiva dos registros. Do km 57 ao 63 

trouxeram os mesmos resultados da configuração anterior, evidenciando que todos os eventos 

(registros) são atingidos pelo raio de 200m. A partir da constatação da distribuição de 

diminuição dos registros, averiguada para os parâmetros de referência escolhido R= 500, 

incremento de 200 e intervalo de confiança de 95%, obteve-se a delimitação dos hotspots de 

atropelamentos da fauna silvestre utilizando a análise do Hotspot – 2D, software SIRIEMA 

versão 2.0. O primeiro resultado da simulação de hotspot realizado teve como parâmetros de 

entrada: raio de 1000m, 1000 repetições e comprimento entre as divisões de 105m (figura 33).  
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Figura 33: Gráfico – Hotspot 2D (raio de 1000m, 1000 repetições e comprimento entre as 
divisões de 105m) 

 

 
Fonte: A autora (2021). 

 

A linha em azul representa a função N eventos - N simulados, cada apontamento 

sobre as linhas pretas, do limite de confiança representa os locais de registros de hotspots 

(COELHO; TEIXEIRA; KINDEL, 2014). Com o objetivo de confirmar os locais dos hotspots 

de atropelamentos, apresenta-se um novo teste com raio de 500, 1000 simulações e divisões 

de 1000m. Estes resultados são representados na figura 34.  

 
Figura 34: Gráfico – Hotspot 2D (raio de 500m, 1000 repetições e comprimento entre divisões 

de 1000m divisões) 
 

.  
Fonte: A autora (2021). 
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As 10 faixas (trechos) de localização dos hotspots dos atropelamentos foram 

coincidentes nas duas simulações. Tais constatações possibilitaram a melhor precisão das 

demarcações das faixas/trechos de hotspots para toda a extensão da GO-080 em análise. Este 

resultado, juntamente com os resultados dos produtos cartográficos, esclarecem os pontos 

críticos de maior encontro de mortalidade da fauna silvestre, que devem ser concentradas as 

medidas de mitigação. Do software SIRIEMA 2.0, obteve-se também a aplicação estatística 

do método da Função de Densidade de Probabilidade - Kernel (KDE). Essa última estimativa 

possibilitou a análise da função de probabilidade de evento como mostra a figura 35. No 

referido gráfico observa-se agregações significativas de mortalidades em trechos críticos de 

atropelamento coincidentes, com os testes estatísticos anteriores, ou seja, do Hotspot 2D e K- 

de Ripley.   

 

Figura 35: Gráfico – Função de densidade de probabilidade - Kernel (KDE) 
 

 
Fonte: Siriema 2.0 (2021, adaptado). 

 

Os cálculos estatísticos dos três métodos trouxeram dados próximos, que 

possibilitam o reconhecimento dos hotspots de atropelamento da fauna silvestre, indicando a 

divisão da paisagem, conforme ocorre a identificação das áreas mais atingidas. Para a 

complementação das análises, em uma combinação dos dados estatísticos e produtos 

cartográficos, foi gerado o mapa de calor no software QGIS 2.18.18 via estimativa de Kernel.  

Como resultado, tem-se a representação espacial dos hotspots do atropelamento de fauna em 

manchas de calor, com raios de 1.000m e 7.000m (figura 36) escolhidos por possibilitarem 

melhor visualização das áreas de atropelamentos.  
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Figura 36: Mapa de calor dos Hotspots de atropelamento da fauna silvestre

 
Fonte: A autora (2021). 
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Do mapa de calor, avalia-se que as manchas de densidade de Kernel da classe alta, 

que representam trechos de hotspots de atropelamentos, tanto para a estimativa com raio de 

1.000 m com para a de 7.000 m, estão localizadas, predominantemente, no trecho da rodovia 

entre os municípios de Damolândia e Petrolina de Goiás. Outro fator observado é um ponto 

(pico) de hotspot próximo ao município de Goiânia, e que pode estar associado à presença dos 

parques estaduais do João Leite e Altamiro de Moura Pacheco. Fatos estes já contatados pelas 

estatísticas K de Ripley, Hotspot 2D e Kernel (KDE) do software SIRIEMA. 

A figura 36 foi dividida em 10 faixas, nas quais foram analisadas a cobertura e 

uso da terra. Desta divisão obtiveram-se as tabelas 04 e 05. Na tabela 04 consta o quantitativo 

de áreas em 184.163.364,9765 hectares (ha) e porcentagem das classes de cobertura e uso da 

terra do MapBiomas, em cada uma das 10 faixas analisadas, evidenciando o predomínio da 

formação savânica. A tabela 05 traz o quantitativo de fragmentos por classes em cada uma das 

10 faixas analisadas, demostrando que a formação savânica é a classe de uso e cobertura da 

terra mais fragmentada.  
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Tabela 04: Quantificação do uso e cobertura da terra nas faixas fragmentadas 

 
Fonte: A autora (2021). 
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Percebe-se na tabela 04 a maior representatividade dos atropelamentos de fauna 

localizados em áreas que possuem vegetação e/ou possuem áreas vegetais próximas. Ao 

analisar os produtos cartográficos, imagens da plataforma online do Google Earth Pro 

avaliou-se os potencializadores do atropelamentos, constatando que aproximadamente 90% 

das ocorrências são em áreas vegetadas ou possuem vegetação em uma de suas margens da 

rodovia. Como mostra a figura 37, a classificação de uso e cobertura da terra se altera nas 

laterais da pista, apresentando em sua extensão áreas vegetadas. 

 
Figura 37: Imagem de satélite – Áreas fragmentadas as margens da GO-080 

 

 
 

Fonte: A autora (2021). 
 

Diversos são os motivos do deslocamento da fauna silvestre entre as áreas 

fragmentadas, para sobrevivência de espécies é indispensável à mobilidade entre os habitats 

(GUIMARÃES, 2017). Avalia-se então o resumo da tabela 05.   
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Tabela 05: Quantidade de fragmentos das classes de cobertura e uso da terra 

Resumo quantitativo 

Fragmento 
Quantidade de fragmentos por 

faixa de estudo 
Porcentagem 

Formação florestal 7288 32,71% 

Formação savânica 9125 40,95% 

Floresta plantada 99 0,44% 

Formação campestre 658 2,95% 

Pastagem 2045 9,18% 

Lavoura temporária 2142 9,61% 

Cana 28 0,13% 

Infraestrutura urbana 85 0,38% 

Outras áreas não vegetadas 419 1,88% 

Mineração 1 0,004% 

Rio, lago e/ou oceano 389 1,75% 

Não identificado 2 0,01% 

Total 22281 100% 
 

Fonte: A autora (2021). 
 
 

A tabela 05 resume as áreas de vegetação, ocupando 77,05% dos fragmentos da 

área de estudo. Analisando o quantitativo por faixas constata-se que mesmo possuindo 

variações nas extensões das faixas a subdivisão da área de estudos apresentam valores 

próximos de fragmentos por faixas. Dessa forma, ao avaliar os atropelamentos de fauna 

silvestre espera-se o encontro de ocorrências nas proximidades de áreas vegetadas 

fragmentadas (RIBEIRO, 2016). 

As análises dos atropelamentos de fauna foram realizadas com intuito de 

correlacionar as características do entorno da pista, podendo ser ou não apontadas como 

potencializadores dos atropelamentos. Para que isso ocorresse considerou-se a classificação 

do entorno a rodovia onde foram localizados animais atropelados em áreas de formação 

vegetal, pastagem e infraestrutura urbana. Conforme mostra a figura 38 relacionando os locais 

dos atropelamentos e o quantitativo de animais encontrados por tipologia de uso e cobertura 

da paisagem.  

 

 

 

 

 



104 
  

 

Figura 38: Gráfico – Quantitativo de animais atropelados em diferentes áreas de entorno da 
rodovia 

 
 

Fonte: A autora (2021). 
 

Os animais não identificados representam 17,10% dos atropelamentos encontrados na 

área de estudos, em sua maioria foram localizados com pelagem podendo ser classificados 

como mamíferos, porém pela incerteza do tipo das espécies, somente com encontro de 

manchas na pista (restos de carcaças) isso não ocorreu.  

Pela grande fragmentação da paisagem e inexistência de corredores ecológicos na 

área, a maioria dos atropelamentos ocorreram em locais de pastagem e, em suas proximidades 

formação vegetal.  

Foram encontrados somente dois atropelamentos na classificação de infraestruturas 

urbana demostrando que a concentração de animais está situada em áreas de formação 

florestal, onde os animais possuem seus habitats acesso aos alimentos e corpos d’agua. De 

acordo com as inventario de campo considerando apenas as espécies identificadas, 53,9% dos 

atropelamentos foram contatados nas áreas de formação florestal; 43,4% em áreas de 

pastagens e 2,6% em áreas urbanas.   

As áreas classificadas como infraestrutura urbana proporcionam o afastamento da 

fauna silvestre pelo ruido, pela escassez de alimentos ou acesso a corpos d’água, 

correlacionando os atropelamentos de animais a outras tipologias da paisagem. Esse cenário 

demonstra que o avanço das infraestruturas urbanas e a presença do homem na paisagem 

afugenta os animais silvestres (BAGER, 2012; SANTANA, 2012; BROETO et al., 2016).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos dados coletados em campo, juntamente com as geotecnologias 

aplicadas às análises ambientais, verificou-se que estes elementos forneceram conhecimento 

satisfatório para o entendimento dos atropelamentos de fauna silvestre e seus 

potencializadores. O estudo dos potencializadores do atropelamento de fauna corrobora com 

as percepções de outros autores que analisam além dos locais de atropelamento, avaliando a 

área em torno da rodovia, juntamente com seus componentes.  

O atropelamento de fauna silvestre nas rodovias brasileiras é constante e deveria 

possuir um maior significado na preservação ambiental. Ao longo das vistorias de campo foi 

possível perceber que os animais realizam a travessia da pista por necessidade. Essa 

observação ocorre ao se localizar animais como macacos e lontras atropelados ao longo da 

rodovia em locais inacessíveis até mesmo ao ser humano, por serem setores de cortes da 

estrada, com formação de taludes no relevo acidentado. 

Para avaliação dos potencializadores do atropelamento de fauna e seus hostspots 

são necessárias vistorias frequentes. Para melhor coleta e avaliações sobre os locais de 

atropelamentos o ideal seria uma frequência semanal. Mesmo realizando inúmeras vistorias 

em velocidade abaixo da prevista no projeto não é possível catalogar todos os indivíduos 

atropelados. Fatores adversos podem ocorrer, atrapalhando no registro das ocorrências. 

Predadores podem atacar as carcaças recém-atropeladas ou em decomposição, afetando o 

registro do atropelamento. Mesmo com todas as cautelas para registrar fidedignamente os 

atropelamentos sempre ficam as dúvidas se os animais estão todos na pista, pois muitos 

podem ser atropelados e vir a óbito a margens da estrada, as pessoas podem interferir, 

alterando o local de atropelamento, ou até mesmo retirando as carcaças da pista.  

Nota-se em todo percurso da GO-080, compreendendo a extensão de estudo, a 

fragmentação da paisagem, vastas áreas de pastagem possuem inúmeras áreas fragmentadas 

sem interligação dos habitats da vegetação florestal remanescente. Não foram localizadas na 

área vegetada sinalizações de advertência a respeito da presença de fauna silvestre, 

conectividade entre aos habitats e nenhuma forma de conscientização sobre os 

atropelamentos. Junto à faixa da rodovia foram encontrados fragmentos de veículos, 

sugerindo a ocorrência de atropelamento, por algumas vezes foram registradas carcaças de 

animais atropelados como tamanduá bandeira, capivara, ou seja, animais de grande porte. 

No período chuvoso a localização das carcaças de animais é dificultada pela 

vegetação em torno da estrada, inúmeros animais em áreas de declive são cobertos com 
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matéria orgânica (capim) e solo advindo das enxurradas. As observações devem ser 

redobradas nesse período. A visibilidade no período chuvoso é totalmente afetada dentro do 

veículo o ideal é aguardar entre os intervalos das vistorias uma data sem presença de chuva, 

ou com pequenas incidências de precipitações. Nesse período é imprescindível um 

planejamento, pois o clima se torna um condicionante da concepção dos dados devido o 

aguardo de um dia ideal. Nessa pesquisa três vistorias foram abortadas após constatação da 

impossibilidade de coletas, devido às chuvas fortes no mês de dezembro. 

Os locais de aglomerações de registro de ocorrência de fauna silvestre indicam as 

áreas de possíveis hotspots do atropelamento, mas ao avaliar a paisagem, potencializadores 

são localizados, como córregos, taludes, áreas opostas às margens vegetadas etc. Os pontos de 

atropelamento por si não indicam totalmente o motivo do atropelamento.  

Para melhor entendimento do hotspot do atropelamento os mapas de calor 

analisando a expansão de raios entre os pontos de atropelamentos. Quanto maior o número de 

combinações, maior a possibilidade de se determinar os pontos de hotspots, utilizando vários 

raios de análise estatística de K de Ripley 2D, realiza avaliação dos pontos de atropelamentos 

de fauna. A combinação entre as análises foi imprescindível para localização dos hotspot do 

atropelamento de fauna. O mais surpreendente foi a possibilidade da divisão da área de estudo 

em faixas devido a localização dos hotspots dos atropelamentos pela combinação de 

estatísticas, dados de campo e produtos cartográficos. De posse de todos dados foi possível a 

demarcação de diferentes faixas, mas sempre preservando aproximação dos quantitativos de 

áreas vegetadas. 

Um potencializador inesperado do atropelamento da fauna foi localizado na GO-

080, detectado pela elevada incidência de casos de atropelamentos em um determinado ponto. 

Ao se coletar fotos repetidas vezes, em ambos os sentidos da via, notou-se a presença da 

Ferrovia Norte Sul paralelamente a este ponto da rodovia. Dessa forma cogita-se a questão: 

duas grandes obras lineares paralelas e próximas a áreas de remanescentes de vegetação 

natural, torna este local mais suscetível ao atropelamento de fauna? 

Ao logo do trecho, foram encontrados plantios de árvores frutíferas e depósito de 

animais domésticos mortos às margens da rodovia, configurando-se em atrativos alimentares, 

levantando mais uma questão: até onde vai o conhecimento da sociedade sobre o 

comportamento dos animais silvestres em obras lineares?  

Perante o exposto para a conservação das espécies de fauna silvestre, percebe-se 

que são necessários estudos, levando as características de cada indivíduo animal, e medidas 

que estabelecem a ligação entre os habitats. Sabe-se que nem todas as espécies animais podem 
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ser salvas devido sua representatividade na natureza, mas existe a necessidade de preservação 

de espécies de fauna silvestre que estão em risco de extinção. 

Como medida de preservação, devem ser implantadas passagens seguras para 

fauna silvestre no entorno da GO-080, possibilitando a garantia da vida animal e a 

variabilidade genética. Ações educadoras aos condutores e educação ambiental devem ser 

implantadas no estado, juntamente com redutores de velocidade e sinalização vertical. Para 

verificação das relações de animais silvestre e a GO-080 é imprescindível o monitoramento 

do atropelamento de fauna silvestre durante todo ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
  

 

REFERÊNCIAS 

 
ABREU, F. A; SOUZA, J. S. A. Dinâmica espaço-temporal de focos de calor em duas terras 
indígenas do estado de Mato Grosso: uma abordagem geoespacial sobre a dinâmica do uso do 
fogo por Xavantes e Bororos. Floresta e Ambiente, Seropédica, v. 23, n.1, p. 1-10, 2016. 
Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/floram/a/XKyLKpHFHPLMLbVKhRc3cqQ/abstract/?lang=pt. 
Acesso em: 8 de nov. 2020.   
 
ALIATA, F.; SILVESTRI, G. El paisagie en el arte v Ias ciências humanas. Buenos Aires: 
Centro Editor de América Latina, 1994. 
 
ARTAVIA, Adolfo et al. Registro de animais silvestres na seção de ampliação da Ruta 32, 
Limón, Costa Rica. Brenesia, 83 , v. 84, p. 37-46, 2015. 
 
BADGLEY, C; FOX, D. Biogeografia ecológica de mamíferos norte -americanos: 
densidade de espécies e estrutura ecológica em relação a gradientes ambientais. Journal 
of Biogeography , v. 27, n. 6, pág. 1437-1467, 2000. 
 
BAGER, A. Ecologia de estradas. Lavras: Ed. Universidade Federal de Lavras - UFLA, 
2012. 
 
BALDAUF, R. et al. Impactos das barreiras de ruído na qualidade do ar nas 
proximidades da estrada. Ambiente Atmosférico, v. 42, n. 32, pág. 7502-7507, 2008. 
 
 
BATALHA, T. S. Impactos ambientais na construção de ferrovias: uma iniciativa para a 
minimização de riscos na Construção Civil. Revista do CDES, São Luís, n. 9, 2018. 
Disponível em: http://sou.undb.edu.br/ceds/revista?utm_source=direto. Acesso em: 3 ago. 
2021. 
 
BECKER, B. K. Fronteira e urbanização repensadas. Revista Brasileira de Geografia, Rio 
de Janeiro, ano 47, n. 3, p. 357-371, jul./dez., 1985. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1985_v47_n3_4.pdf. Acesso 
em: 25 ago. 2020. 
 
BERTRAND, G. BERTRAND, C. Uma Geografia transversal e de travessias: o meio 
ambiente através dos territórios e das temporalidades. Maringá: Massoni, 2007. 
 
BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global: esboço metodológico. R. RA´E GA, 
Curitiba, n. 8, p. 141-152, 2004. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/3389/2718. Acesso em: 10 abr. 2020. 
 
BIERREGAARD JR, Richard O. et al. The biological dynamics of tropical rainforest 
fragments. BioSciences, Uberlândia, v. 42, p. 859-866, dez., 1992. 
https://doi.org/10.2307/1312085. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/216849774_The_Biological_Dynamics_of_Tropical
_Rain-Forest_Fragments. Acesso em: 18 jun. 2019. 
 



109 
  

 

BIELSA, S; PINAU, C. Inventário e tipologia de passagens de fauna nas infraestruturas 
de transporte francesas. 2007. 
 
BRAGA, A. R. O. Estrutura da paisagem e a conectividade entre fragmentos florestais 
do entorno da Cidade Universitária do Estado do Amazonas. 2016. Dissertação (Mestrado 
em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia) – Programa de Pós-Graduação em Gestão de 
Áreas Protegidas na Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, 2016. 
Disponível em: https://bdtd.inpa.gov.br/handle/tede/2440#preview-link0. Acesso em: 10 mar. 
2020. 
 
BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Manual de 
implantação básica de rodovias. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed.Rio de Janeiro, 2010. 
 
BRASIL. Presidência da República. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC). Lei 9.984, de 18 de Julho de 2000. Dispõe sobre a criação da Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), entidade federal de implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (Singreh) e responsável pela instituição de normas de referência para a 
regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Brasília, 2000. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9984.htm. Acesso em: 11 maio 2020. 
 
BRAZ, V. S.; FRANÇA, F. G. R. Wild vertebrate roadkill in the Chapada dos Veadeiros 
National Park, Central Brazil. Biota Neotrópica, Campinas, v. 16, n. 1, p. 1-11, 
2016.  https://doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2014-0182. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-
06032016000100101&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 12 ago. 2021. 
 
BROETO et al. Monitoramento de fauna atropelada nas rodovias SC-155 e PRC-280 no 
entorno de uma unidade de conservação. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/313693315_MONITORAMENTO_DE_FAUNA_A
TROPELADA_NAS_RODOVIAS_SC-155_E_PRC-280_NO_ENTORNO_DE_UMA_ 
UNIDADE_DE_CONSERVACAO. Acesso em: 27 set. 2019. 
 
CALAÇA, A. M. A utilização da paisagem fragmentada por mamíferos de médio e 
grande porte e sua relação com a massa corporal na região do entorno de Aruanã, 
Goiás. 2009. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Evolução) - Instituto de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 2009. Disponível em: 
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tde/2581/1/Dissertacao%20Analice.pdf. Acesso 
em: 11 mar. 2021. 
 
CAMPBELL, I. C.; PEAKE, P.; GELP, P. Relatório sobre um levantamento de flora e 
fauna de áreas que serão afetadas pela proposta de extensão da linha de elevação e obras 
de desenvolvimento de encostas em Wombat Run, Mt BuUer, com uma avaliação da 
extensão em que podem afetar adversamente a flora e a fauna raras ou ameaçadas 
. 1992. CHACÓN, Esteban Rojas. Atropello de vertebrados em uma carretera secundária na 
Costa Rica. Revista de Pesquisa UNED , v. 3, n. 1, pág. 81-84, 2011. 
 
CARVALHO, H. Geotecnologias como instrumento para elaboração de uma plataforma 
de licenciamento ambiental: uma proposta para o Estado de Goiás. 2017. Dissertação 
(Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Estudos 



110 
  

 

Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. Disponível em: 
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8684. Acesso em: 8 jun. 2019. 
 
CARVALHO, S. M.; CAVICCHIOLI, M. A. B.; CUNHA, F. C. A. Paisagem: evolução 
conceitual, métodos de abordagem e categorias de análise da Geografia. Formação, 
Presidente Prudente, v. 2, n. 9, p. 309-329, jul./dez., 2002. 
https://doi.org/10.33081/formacao.v2i9.1020. Disponível em: 
https://revista.fct.unesp.br/index.php/formacao/article/view/1020. Acesso em: 27 set. 2019. 
 
CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção de conhecimento. Campinas: Papirus. 
1988. 
 
CBEE - Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas. Atropelômetro. 2019. 
Disponível em: http://www.cbee.ufla.br/portal/atropelometro/. Acesso em: 1 jun. 2019. 
 
CERQUEIRA, R.; BRANT, A.; NASCIMENTO, M. T.; PARDINI, R. Fragmentação: 
alguns conceitos. Brasilia: MMA/SBF, 2003. 
 
CHAMBERS, B; BENCINI, R. Fatores que afetam o uso de passagens subterrâneas de 
fauna por bandicoots e lagartos bobtail. Conservação Animal , v. 18, n. 5, pág. 424-432, 
2015. 
 
CLAVAL, P. A Geografia Cultural. Florianópolis: Editora da UFSC, 1999. 
 
 
CLEVENGER, P.; CHRUZCZ, B.; GUNSON, K. E. Padrões espaciais e fatores que 
influenciam agregações de atropelamentos de fauna de pequenos 
vertebrados. Conservação biológica , v. 109, n. 1, pág. 15-26, 2003. 
 
CNT – Confederação Nacional de transportes. Pesquisa 2019. 2019. Disponível em: 
https://pesquisarodovias.cnt.org.br/Pagina/relatorio-por-unidade-federativa. Acesso em: 15 
jul. 2019. 
 
COELHO I. P.; TEIXEIRA F.T.; KINDEL A. Siriema: road mortality software. Manual do 
Usuário v. 2.0. Porto Alegre: NERF/UFRGS, 2014. Disponível em: www.ufrgs.br/siriema. 
Acesso em: 3 ago. 2021. 
 
CROOKS, K. R.; SANJAYAN, M. A Connectivity Conservation: Maintaining 
Connections for Nature. In: CROOKS, K.R.; SANJAYAN, M. (Eds.). Connectivity 
Conservation, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 1-20. 
http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511754821.001.Disponível em: 
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?Refer
enceID=1757149. Acesso em: 3 abr. 2020. 
 
ESTEVES, C. M. P. Evolução da criação dos Parques Nacionais no Brasil. 2006. 
Monografia (Curso de Engenharia Florestal) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: 
http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/7929/2006_1_Caio-
Marcio-Proetti-Esteves.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 30 set. 2020. 
 



111 
  

 

FERRAZ, C. A. M et al. O uso de geotecnologias como uma nova ferramenta para o controle 
externo. Revista do TCU, Brasília, n. 133, p. 41-53, mai./ago., 2015. Disponível em: 
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1304. Acesso em: 18 maio 2019. 
 
FIGUEIRÓ, A. S. Aplicação do zoneamento ambiental no estudo da paisagem: uma 
proposta metodológica. 1977. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Departamento de 
Geociências, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1977.  
 
FIGUEIRÓ, A. S. Geoecologia e paisagem: revisitando um caminho epistemológico. 2001. 
Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.  
 
FISCHER, W. A. Efeitos da BR-262 na mortalidade de vertebrados silvestres: síntese 
naturalística para a conservação da região do Pantanal, MS. 1997. Dissertação (Mestrado em 
Ecologia e Conservação) – Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 1997. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/321709553_Efeitos_da_rodovia_BR-
262_na_mortalidade_de_vertebrados_silvestres_Sintese_naturalistica_para_a_conservacao_d
a_regiao_do_Pantanal_MS. Acesso em: 20 mar. 2020. 
 
FONSECA, B. M.; RIBAS, R. P.; MOURA, A.C.M. Aplicação dos conceitos e métricas de 
ecologia da paisagem na gestão da paisagem urbana. Revista Paisagem e Ambiente, São 
Paulo, n. 38, p. 71-85, 2016. HTTP://DX.DOI.ORG/10.11606/ISSN.2359-5361.V0I38P71-85. 
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/paam/article/view/96895/121957. Acesso em: 28 
set. 2020. 
 
FORMAN R. T. T et al. Road Ecology: science and solutions.Island Press, Washington, D. 
C., USA, 2003. 
 
FORMAN, R.T.T. Some general principles of landscape and regional ecology. Revista 
Landscape Ecology, v. 10, n. 3, p. 133-142, 1995. Disponível em: http://max2.ese.u-
psud.fr/epc/conservation/PDFs/HIPE/Forman1995.pdf.  Acesso em: 5 out. 2019. 
 
FREITAS, L. E. Influência dos padrões de paisagem no atropelamento de fauna: o caso 
da BR-040. 2012. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: 
http://objdig.ufrj.br/16/teses/811004.pdf. Acesso em: 5 ago. 2020. 
 
FREITAS, S. R.; TEIXEIRA, A. M. G.; METZGER, J. P. Estudo da relação entre estradas, 
relevo, uso da terra e vegetação natural de Ibiúna- SP, com enfoque na ecologia da 
paisagem. Natureza & Conservação, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 44-56, out., 2009. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/235331368_Estudo_da_relacao_entre_estradas_rele
vo_uso_da_terra_e_vegetacao_natural_no_planalto_de_Ibiuna_SP_com_enfoque_na_ecologi
a_da_paisagem. Acesso em: 24 set. 2020. 
 
GOTTDENKER, N.; WALLACE, R. B.; GÓMEZ, H. La importancia de los atropellos 
para la ecología y conservación: Dinomys branickii un ejemplo de Bolivia. Ecología en 
Bolivia, v. 35, p. 61-67, 2001. 
 



112 
  

 

GUERRA, M. D. F.; SOUZA, M. J. N. LUSTOSA, J. P. G. Revisitando a teoria 
geossistêmica de bertrand no século xxi: aportes para o gtp. Revista Geografia em 
Questão, Marechal Cândido Rondon , v. 5, n. 2, 2012. Disponivél em: 
file:///C:/Users/hbcag/Downloads/Mestrado/geq_editor,+Gerente+da+revista,+gtp+corrigido.
doc.pdf. Acesso em: 12 set. 2020. 
 
GUIMARÃES, J. F. Hotspots de atropelamentos e a influência da paisagem na 
sobrevivência de mamíferos de médio e grande porte em uma área do cerrado mineiro. 
2017. Dissertação (Mestrado em Monitoramento e Gestão Ambiental) – Universidade Federal 
de Uberlândia, Uberlândia, 2017. Disponível em: 
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21390. Acesso em: 10 fev. 2020. 
 
HAECKEL, Ernst. Generelle Morphologie der Organismen. Berlin: Georg Reimer, 1866. 
 
IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis. 
Disponivél em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cvt/seminarios-e-outros-eventos/seminarios-2019/arquivos-de-
apresentacoes/sem-22-05.2019/sem-22-05-19-clarice-veloso-ibama. Acesso em: 25 set. 2020. 
 
JACKSON, N. D.; FAHRING, L. Relative effects of road mortality and decreased 
connectivity on population genetic diversity. Biological conservation. [s.l.]: Elsevier. v. 144, 
p. 3143-3148, 2011. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320711003557. Acesso em: 10 
fev. 2020. 
 
JACOB, P. P. Avaliação da fragmentação da paisagem natural de Cerrado decorrente do 
espraiamento urbano em Brasília. 2017. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento 
Sustentável) – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável, Universidade 
de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/32147. 
Acesso em: 10 nov. 2019. 
 
KARLSON, M; MÖRTBERG, U; BALFORS, B. Ecologia rodoviária na avaliação do 
impacto ambiental. Revisão da avaliação de impacto ambiental , v. 48, p. 10-19, 2014. 
 
KLAR, N.; HERRMANN, M.; KRAMER, S. S. Efeitos e mitigação dos impactos da 
estrada no comportamento de movimento individual de gatos selvagens. The Journal of 
Wildlife Management , v. 73, n. 5, pág. 631-638, 2009. 
 
LANG, S.; BLASCHKE, T. Análise da paisagem com SIG. Tradução de Hermann Kux. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2009.  
 
LAURANCE, W.; GOOSEM, M; LAURANCE, S. Impactos de estradas e clareiras 
lineares em florestas tropicais. Tendências em ecologia e evolução, v. 24, n. 12, pág. 659-
669, 2009. 
 
LIMA, S. F.; OBARA, A.T. Levantamento de animais silvestres atropelados na BR-277 
às margens do Parque Nacional do Iguaçu: subsídios ao programa multidisciplinar de 
proteção à fauna. 2004. Disponível em: 
http://faunativa.tempsite.ws/downloads/impactos/animais_atropelados_em_rodovias.pdf. 
Acesso em: 20 jun. 2018. 



113 
  

 

 
LINS, G. A.; BARBOSA, O. R.; ALMEIDA, J. R. Proposta de uma nova metodologia para 
análise do impacto ambiental do atropelamento da fauna. Revista Ibero-Americana de 
Ciências Ambientais, Rio de Janeiro, v. 9, n. 8, p. 273-281, out./nov., 2018. 
https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2018.008.0024. Disponível em: 
http://www.sustenere.co/index.php/rica/article/view/CBPC2179-6858.2018.008.0024. 
Acesso: 17 dez. 2020. 
 
LISBOA, M. V. Contribuição para tomada de decisão na classificação e seleção de 
alternativas de traçado de rodovias em trechos urbanizados. 2002. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 
https://10.11606/D.3.2002.tde-24042003-183416. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-24042003-183416/pt-br.php. Acesso 
em: 10 set. 2020. 
 
LITTLE, S. J.; HARCOURT, R. G.; CLEVENGER, A. P. As passagens da vida selvagem 
funcionam como armadilhas?. Conservação Biológica , v. 107, n. 2, pág. 135-145, 2002. 
 
LOPES, N.; MOREAU, M.; MORAES, M. Análise da paisagem com base na fragmentação – 
Caso APA Pratigi, Baixo Sul da Bahia Brasil. Revista Eletrônica do Prodema, Fortaleza, v. 
6, n.1, p. 53-67, mar., 2011.  
 
LORENZ, A. et al. Um novo método para avaliar o impacto da degradação 
hidromorfológica na fauna de macroinvertebrados de cinco tipos de riachos 
alemães. Hidrobiologia , v. 516, n. 1, pág. 107-127, 2004. 
 
MACDONALD, D. W.; COURTENAY, O. Enduring social relationships in a population of 
crab-eating zorro, Cerdocyon thous, in Amazonian Brazil. Journal of Zoology, London, v. 
239, n. 2, p. 329-355, jun., 1996. Disponível em: 
https://www.wildcru.org/publications/enduring-social-relationships-in-a-population-of-crab-
eating-zorros-cerdocyon-thous-in-amazonian-brazil-carnivora-canidae/. Acesso em: 16 mar. 
2020. 
 
MATA, C. et al. Utilização complementar por vertebrados de estruturas de travessia ao 
longo de uma auto-estrada espanhola vedada. Conservação biológica , v. 124, n. 3, 
pág. 397-405, 2005. 
 
MARQUES, R. J.; COSTA SOBRINHO, W. F. R. Detecção das ocorrências de focos de 
queimadas e produção de mapas de calor em Timon, MA. Revista Geonorte, Manaus, v. 11, 
n. 37, p. 210-228, 2020. https://doi.org/10.21170/geonorte.2020.V.11.N.37.210.228. 
Disponível em: https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/revista-
geonorte/article/view/6621. Acesso em: 16 mar. 2020. 
 
MENDES, T. J. Fragmentação e viabilidade de corredores ecológicos na região do 
MATOPIBA. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Programa de Pós-
Graduação em Ciências Florestais, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, 
Brasília, 2018.  Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/33927. Acesso em: 12 
set. 2020. 
 



114 
  

 

METZGER, J. P. Landscape ecology approach in the preservation and rehabilitation of 
riparian forest areas in S.E. Brazil. In: CHAVÉZ, Salinas; MIDDLETON, John (org.). 
Landscape Ecology as a Tool for Sustainable Development in Latin America. Logan: 
International Association for Landscape Ecology, 1998. 
 
MOURA, A. C. Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2014. 
 
MUCHAILH, M. C et al. Metodologia de planejamento de paisagens fragmentadas visando a 
formação de Corredores Ecológicos. Floresta, Curitiba, v. 40, n. 1, p. 147-162, jan./mar., 
2009. http://dx.doi.org/10.5380/rf.v40i1.17106. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/17106. Acesso em: 19 out. 2020. 
 
NASCIMENTO, D. T. F.; ARAÚJO, F. M. D.; FERREIRA JÚNIOR, L. G. Análise dos 
padrões de distribuição espacial e temporal dos focos de calor no Bioma Cerrado. Revista 
Brasileira de Cartografia, Uberlândia, v. 63, n. 4, p. 461-475, 2011. Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/49215. Acesso em: 
11 mar. 2021. 
 
NIELSEN, Anker. A fauna de invertebrados torrenciais. Oikos , v. 2, n. 2, pág. 176-196, 
1950. 
 
PASSOS, M. M. Biogeografia e paisagem. 1998. Tese (Doutorado em Geografia) – 
Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Estadual Paulista, Presidente 
Prudente, 1998. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/353165358/Biogeografia-e-
Paisagem. Acesso em: 19 out. 2020. 
 
PAZ, A. Pôneis fora do lugar? Animais selvagens, selva e governança 
ambiental. In: Fórum Antropológico . Routledge, 2009. p. 53-72.  
 
PISSINATI, M. C.; ARCHELA, R. S. Geossistema Território e Paisagem: método de estudo 
da paisagem rural sob a ótica bertrandiana. Geografia, Londrina, v. 18, n. 1, jan./jun., 2009. 
http://dx.doi.org/10.5433/2447-1747.2009v18n1p5. Disponível em: 
https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/2445. Acesso em: 28 nov. 
2020. 
 
PRADA, C. S. Atropelamento de vertebrados silvestres em uma região fragmentada do 
nordeste do estado de São Paulo: quantificação do impacto e análise de fatores envolvidos. 
2004. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais) – Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004. Disponível em: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776159H4. Acesso em: 11 mar. 
2021. 
 
PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da conservação. Londrina: Planta, 2006,  
 
RAMBALDI, D. M.; OLIVEIRA, D. A. S. (org.). Fragmentação de ecossistemas: causas, 
efeitos sobre a diversidade e recomendações de políticas públicas. Brasília: MMA/SBF, 2003. 
Disponpivel em: 
http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/4456/Livro_Fragmenta%c3
%a7%c3%a3o-de-Ecossistemas-Causas-Efeitos-Sobre-Biodiversidade-e-



115 
  

 

Recomenda%c3%a7%c3%b5es-Pol%c3%adticas-
P%c3%bablicas_MMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 22 jun. 2019. 
 
RAMOS, H. F. Análise espacial de indicadores de desenvolvimento socioambiental 
urbano da Região Norte, Noroeste e Meia Ponte do Municipio de Goiânia (1975 – 2015). 
2015. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 
Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8861. Acesso em: 8 jul. 2019. 
 
REIS. V. E. Proposta de monitoramento dos processos do meio físico em obras viárias. 
2010. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, 
Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010. 
Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/1337. Acesso em: 18 mar. 2019. 
 
REZZADORI, T.; HARTMANN, M. T.; HERTMANN, P. A. Proximidade de rodovias pode 
inluênciar a fragmentação florestal? Um estudo de caso no Norte do Rio Grande do Sul. 
Biotemas, Florianópolis, n. 29, p. 21-28, set., 2016. http://dx.doi.org/10.5007/2175-
7925.2016v29n3p21. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/biotemas/article/view/2175-7925.2016v29n3p21. Acesso 
em: 17 out. 2020. 
 
RIBEIRO, T. R. S. Influências da pavimentação de rodovias em índices de atropelamento 
de fauna: o caso da rodovia GO-239 em Alto Paraíso de Goiás. 2016. Dissertação (Mestrado 
em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade de Brasília, 
Brasília, 2016. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/23100. Acesso em: 14 
jan. 2020. 
 
RODRIGUEZ, J. M.; SILVA, E. V.; CAVALCANTI, A. P. B. Geoecologia das paisagens: 
uma visão geossistema da análise ambiental. Fortaleza: Edições UFC, 2013. 
 
ROEDENBECK, I. A. et al. A agenda de Rauischholzhausen para a ecologia 
rodoviária. Ecologia e sociedade , v. 12, n. 1, 2007. 
 
ROMAN, M. Avaliação de impactos ambientais de rodovias: análise de projetos de 
ampliação da capacidade rodoviária e proposição de diretrizes para o licenciamento 
ambiental. 2016. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Disponível em: 
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/151321. Acesso em: 14 jan. 2020 
 
ROSA, C. A. Efeito de borda de rodovias em pequenos mamíferos de fragmentos 
florestais tropicais. 2012. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação de Recursos 
em Paisagens Fragmentadas e Agrossistemas) – Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Conservação de Recursos em Paisagens Fragmentadas e Agrossistemas, Universidade Federal 
de Lavras, Lavras, 2012. Disponível em: 
http://repositorio.ufla.br/jspui/bitstream/1/1120/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_Efeito%2
0de%20borda%20de%20rodovias%20em%20pequenos%20mam%C3%ADferos%20de%20fr
agmentos%20florestais%20tropicais.pdf. Acesso em: 20 mar. 2020. 
 
ROSA, R. Geotecnologias na Geografia aplicada. Revista do Departamento de Geografia, 
São Paulo,v.16, p. 81-90, 2005. https://doi.org/10.7154/RDG.2005.0016.0009. Disponível 



116 
  

 

em: http://www.geografia.fflch.usp.br/publicacoes/RDG/RDG_16/Roberto_Rosa.pdf. Acesso 
em: 8 nov. 2020.  
 
ROUGERIE, G.; BEROUTCHACHVILI, N. Géosvstèmes et paysages: bilan et méthodes. 
Paris: Armand Colin, 1991.  
 
SANTANA, G. D. S. Fatores influentes sobre atropelamentos de vertebrados na região 
central do Rio Grande do Sul, Brasil. Neotropical biology and conservation, Santa Maria, 
v.7, n.1, p. 26-40, 2012. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5521114. Acesso em: 20 ago. 2020. 
 
SANTOS, A. M.; OLIVEIRA, B. S.; NUNES. F. G. Análise espacial dos acidentes de 
trânsito em rodovias federais no Estado de Goiás – Brasil. Confins - Revista Franco-
brasilera de Geografia. n. 48, 1-22 p. 2020. https://doi.org/10.4000/confins.33908. Disponível 
em: 
https://journals.openedition.org/confins/33908#:~:text=Os%20resultados%20revelaram%20q
ue%20os,graves%2C%20com%20casos%20de%20%C3%B3bitos. Acesso em: 28 ago. 2020. 
 
SANTOS, C. R.; ROCHA, P. C. O uso do sistema de informação geográfica na análise da 
métrica da paisagem no baixo curso dos rios do Oeste Paulista – SP/Brasil. In: 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - SBSR, 17., 2015, João 
Pessoa. Anais [...]. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba Brasil, p. 0827-0833, 2015. 
Disponível em: http://marte2.sid.inpe.br/rep/sid.inpe.br/marte2/2015/06.15.14.33.25. Acesso 
em: 20 jun. 2020. 
 
SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1988. 
 
SANTOS. R. L. Dinâmica e qualidade ambiental urbana da paisagem no município de 
Imperatriz (MA). 2017. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação 
em Geografia, Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
2017. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8074. Acesso em: 28 jul. 
2019 
 
SCHIER, R. A. Trajetórias do Conceito de Paisagem na Geografia. R. RA’E GA, Curitiba, 
n. 7, p. 79-85, 2003. http://dx.doi.org/10.5380/raega.v7i0.3353. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/3353. Acesso: 12 dez. 2020. 
 
SEABRA, V. S. Análise da paisagem em apoio aos estudos de favorabilidade à 
recuperação florestal na bacia hidrográfica do rio São João. 2012. Tese (Doutorado em 
Geografia) – Programa de Pós Graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: http://objdig.ufrj.br/16/teses/777886.pdf. 
Acesso: 3 dez. 2019. 
 
SEOANE, C. E. S et al. Corredores ecológicos como ferramenta para a desfragmentação 
de florestas tropicais. Pesquisa Florestal Brasileira, Brasília, v. 30, n. 63, p. 207–216, 2010. 
Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-
/publicacao/872645/corredores-ecologicos-como-ferramenta-para-a-desfragmentacao-de-
florestas-tropicais. Acesso em: 12 jul. 2019. 
 



117 
  

 

SETZER, Alberto; MORELLI, Fabiano; SOUZA, Jean Carlos. O Banco de Dados de 
Queimadas do INPE. Biodiversidade Brasileira-BioBrasil, n. 1, p. 239-239, 2019. 
 
SILVA, G. F. N; OLIVEIRA, I.,J. Paisagem: evolução conceitual, interpretação e 
abordagens na Geografia. 2016. Disponível em: 
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Teoriaymetodo/Metodologicos/04.p
df. Acesso em: 12 jul. 2019. 
 
SILVA, M. S. F.; SOUZA, R. M. Padrões espaciais de alterações da paisagem na Floresta 
Nacional do Ibura, Sergipe, Brasil. N. 3, 2013. Disponível em: 
file:///G:/Mestrado/Qualifica%C3%A7%C3%A3o/Material/1505-Texto%20do%20artigo-
3965-1-10-20130827.pdf . Acesso em: 20 jul. 2019. 
 
SILVA, R.A. et al. Conectividade estrutural frente às atividades econômicas na mata 
atlântica: o caso do quadilátero ferrífero (Minas Gerais). Revista de Ciências 
Agroambientais, Alta Floresta, v.15, n.1, p. 1-20, 2017. Disponível em: 
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/31608. Acesso em: 20 mar. 2020. 
 
SILVEIRA, E. L. D. Paisagem: um conceito chave na Geografia. In: ENCONTRO DE 
GEOGRÁFICO DA AMÉRICA LATINA, 12., 2009, Montevidéu. Anais [...].Montevidéu: 
Universidade de Montevidéu, p. 1-16, 2009. Disponível em: 
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Teoriaymetodo/Conceptuales/23.pd
f. Acesso em: 8 mar. 2020. 
 
SIMONETTI, H. Estudos de impactos ambientais gerados pelas rodovias: sistematização 
do processo de elaboração de EIA/RIMA. 2010. Monografia (Engenharia Civil) – Curso de 
Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28531/000769150.pdf?...1. Acesso em: 15 
nov. 2019. 
 
SOUTHWORTH, J et al. Assessing the impact of Celaque National Park on forest 
fragmentation in western Honduras. Applied Geography, v. 24, n. 4, p. 303–322, 2004. 
Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/230559277_Assessing_the_impact_of_Celaque_Nat
ional_Park_on_forest_fragmentation_in_western_Honduras. Acesso em: 19 set. 2020. 
 
SOUZA, C. M. et al. Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover Changes in 
Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine. Remote Sens, v. 12, n. 2735, 1-27, 
2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/17/2735. Acesso em: 13 nov. 
2019. 
 
SUNQUIST, M. E.; SUNQUIST, F.; DANAKE, D. E. Ecological separation in a Venezuelan 
Llanos carnivore community. In: REDFORD, K.; EISENBERG, J. F. (Ed.). Advances in 
neotropical mammalogy. Gainesville: The Sandhill Crane. 1989.  
 
TABARELLI, M.; GASCON, C. Lições da pesquisa sobre fragmentação: aperfeiçoando 
politicas e diretrizes de manejo para conservação da biodiversidade. Revista 
Megadiversidade, v. 1, n. 1, p. 181-188, jul., 2005. Disponível em: 



118 
  

 

http://www.avesmarinhas.com.br/Li%C3%A7%C3%B5es%20da%20pesquisa%20sobre%20f
ragmenta%C3%A7%C3%A3o%20e%20pol%C3%ADticas.pdf. Acesso em: 14 set. 2020. 
 
TARDIN, R. Análise, ordenação e projeto da paisagem: uma abordagem sistêmica. Rio de 
Janeiro: Editora  Rio Books, 2018. 
 
TRICART, Jean. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: IBGE, Diretoria Técnica, SUPREN, 1977. 
 
VAN DER REE, R.; SMITH, D, J.; GRILO, C. Manual de ecologia rodoviária. John Wiley 
& Filhos, 2015. 
 
VANDERMEER J, PERFECTO I. The agricultural matrix and a future paradigm for 
conservation. Conservation Biology, Boston, v. 21, n. 1, p. 274-277, fev., 2007. Disponível 
em: http://wwwpersonal.umich.edu/~perfecto/Publications_files/vandyperfconsbio_2007.p df. 
Acesso em: 30 set. 2020. 
 
VEENBAAS, G; BRANDJES, J. Uso de passagens de fauna ao longo de hidrovias sob 
rodovias. In: Proceedings of the International Conference on Wildlife Ecology and 
Transportation. Departamento de Transportes da Flórida, Tallahassee . 1999. pág. 253-258. 
 
VIEIRA, P.S. Impactos ambientais causados na implantação de uma rodovia/ferrovia. 
2018. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário do Cerrado 
Patrocínio, Patrocínio, 2018. Disponível em: 
https://www.unicerp.edu.br/ensino/cursos/engenhariacivil/monografias/2018/IMPACTOSAM
BIENTAISCAUSADOSNAIMPLANTACAO.pdf. Acesso em: 11 jul. 2021. 
 
VOLOTÃO, C. F. D. S. Trabalho de análise espacial: métricas do fragstats. INPE, São José 
dos Campos, 1998. Disponível em: 
http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser431/trabalhos/fragstats.pdf. Acesso em: 8 de nov. 2020. 
 
 
 
 

 
 



119 
  

 

APÊNDICES 
 

Apêndice 01: Modelo do Boletim Cadastral de Informação 
 

 



120 
  

 

Apêndice 02: Relato das vistorias de campo 

 
O intuito desse documento é orientar futuros estudos quanto à vistoria de campo. 

Ao realizar a vistoria, os dois condutores do veículo se concentravam na estrada.  Ao 

localizar o animal sempre manter atenção na estrada e parar o veículo de forma cautelosa e 

em lugar seguro. Ao realizar o registro aproveite e filme o local, realizando um giro de 360°, 

isso favorece a análise de campo. Sempre preencha as planilhas de vistoria e relate todas as 

observações. Cuidado com animais decompositores! Em uma das vistorias quando ocorreu 

aproximação até o animal vitimado existiam inúmeros urubus onde atacaram a carcaça do 

animal, estavam em grande número e fizeram o ataque a pesquisadora. O animal foi 

destroçado e não foi possível realizar o registro fotográfico por falta de resíduos.  

O local de estudo (rodovia/estrada) propicia violência e riscos no trânsito, nas 

últimas visitas de campo era notória a sensação de medo na estrada. Por duas vezes durante 

o registro dos animais atropelados veículos pararam com intuito desconhecido, pela 

brutalidade dos ocupantes o mais provável que desejavam roubar o veículo da pesquisa. 

Inúmeros outros veículos pararam oferecendo ajuda pensado se tratar de um problema 

mecânico. Ao realizar a vistoria, sempre mantenha o motorista dentro do veículo, isso 

favorece fuga em caso de perigo e tomada de decisão ao notar algo suspeito próximo ao 

pesquisador.   

Existe sempre o risco de acidente de trânsito, aos futuros pesquisadores se 

equipem com coletes refletivos, de faixas informando que se trata de uma pesquisa, cones, e 

pisca alerta dos veículos de pesquisa ligados. Baixem com antecedência os aplicativos de 

localização, eles favorecem muito a aquisição de imagens com dados das coordenadas 

geográficas, utilizem aplicativos que realizem o registro da imagem e vídeos.  

Ao realizar o registo de fauna atropelada não observem por muito tempo as 

fotografias, no início da pesquisa, pela euforia, a pesquisadora olhava e analisava todos os 

detalhes, com passar dos meses a coleta de dados se tornou dolorosa, de alguma forma a 

pesquisadora foi afetada. Mesmo estando preparada para as situações de coleta por todos os 

detalhes registrados a pesquisadora foi afetada psicologicamente, passando a ter pesadelos 

com os animais silvestres, distúrbios do sono que ocorriam a cada vistoria de campo. Em 

consulta a um especialista foi sugerido parar a análise das imagens por um tempo e só 

realizar os registros. Na segunda etapa da pesquisa, seguindo orientações, não ocorreu mais 

nenhum abalo psicológico. 

No mais, boa sorte aos futuros pesquisadores! 
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Apêndice 03: Quadro – Característica da rodovia nos locais de atropelamento 

Animal 
atropelado  

Visualização de 
queimadas Velocidade 

permitida 
Topografia Geometria da ia 

Sim Não 

1 X   80 km/h Ondulada Retilínea 

2 X   110 km/h Plana Retilínea 

3 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

4 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

5 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

6 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

7 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

8 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

9 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

10 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

11 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

12 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

13 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

14 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

15 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

16 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

17 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

18 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

19 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

20 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

21 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

22 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

23 X   80 km/h Ondulada Retilínea 

24 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

25 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

26 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

27 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

28 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

29 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

30 X   110 km/h Plana Retilínea 

31 X   110 km/h Plana Retilínea 

32 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

33 X   110 km/h Plana Curva horizontal 

34 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

35 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

36 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

37 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 
38 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

39 X   110 km/h Plana Retilínea 

40 X   110 km/h Plana Retilínea 
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41 X   110 km/h Plana Retilínea 

42   X 110 km/h Ondulada Retilínea 

43 X   110 km/h Plana Retilínea 

44 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

45   X 110 km/h Ondulada Curva horizontal 

46 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

47   X 110 km/h Ondulada Curva horizontal 

48 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

49 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

50 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

51 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

52 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

53 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

54 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

55 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

56 X   80 km/h Ondulada Retilínea 

57 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

58 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

59 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

60 X   110 km/h Plana Retilínea 

61 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

62 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

63 X   110 km/h Plana Retilínea 

64 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

65 X   80 km/h Ondulada Retilínea 

66 X   80 km/h Ondulada Retilínea 

67 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

68 X   110 km/h Plana Retilínea 

69 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

70 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

71 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

72 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

73 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

74 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 

75 X   110 km/h Ondulada Retilínea 

76 X   110 km/h Ondulada Curva horizontal 
Fonte: A autora (2021). 
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Apêndice 04: Quadro – Elementos de estrutura da rodovia  
 

Animal 
atropelado  

Sinalização 
horizontal e 

vertical 

Estrutura de 
conectividade 

Sentido da pista 

Sim Não Sim Não Goiânia – Petrolina  Petrolina – Goiânia  

1 X     X X   

2 X     X X   

3 X     X X   

4 X     X X   

5 X     X X   

6 X     X X   

7 X     X X   

8 X     X X   

9 X     X X   

10 X     X X   

11 X     X X   

12 X     X   X 

13 X     X   X 

14 X     X   X 

15 X     X   X 

16 X     X   X 

17 X     X X   

18 X     X X   

19 X     X X   

20 X     X X   

21 X     X   X 

22 X     X   X 

23 X     X X   

24 X     X X   

25 X     X X   

26 X     X X   
27 X     X X   

28 X     X   X 

29 X     X   X 

30 X     X X   

31 X     X X   

32 X     X   X 

33 X     X X   

34 X     X   X 

35 X     X   X 

36 X     X   X 

37 X     X X   

38 X     X X   

39 X     X   X 

40 X     X X   
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41 X     X X   

42 X     X X   

43 X     X X   

44 X     X X   

45 X     X X   

46 X     X X   

47 X     X   X 

48 X     X X   

49 X     X   X 

50 X     X   X 

51 X     X X   

52 X     X X   

53 X     X X   

54 X     X X   

55 X     X   X 

56 X     X   X 

57 X     X X   

58 X     X X   

59 X     X X   

60 X     X X   

61 X     X X   

62 X     X   X 

63 X     X X   

64 X     X X   

65 X     X   X 

66 X     X   X 

67 X     X X   

68 X     X   X 

69 X     X X   

70 X     X   X 

71 X     X   X 

72 X     X   X 

73 X     X   X 

74 X     X X   

75 X     X X   

76 X     X X   
Fonte: A autora (2021). 

 


