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Trabalhos de Base:  

• Projeto Corredor das Onças – ICMBio e UNICAMP: reconectar 
fragmentos florestais para circulação segura da fauna. Onça 
parda como bioindicador. 

• Dados a partir de pesquisa na internet 
 

 
 

 
 
 



Trabalhos acadêmicos 

Dissertação Mestrado – Fernanda Abra 
• Perda conectividade 
• Efeito barreira 
• Aumento do número de travessias e eficiência  dos 

dispositivos 

 CBEE – Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas 

•  sistema URUBU: reunir, sistematizar e disponibilizar 
informações sobre mortalidade 



Solicitação de Registros de atropelamentos 
desde 2005 – início das concessões 

Dados preliminares  
• 48.868 animais atropelados em 1.912 km 

analisados; 
• Em média, 25,56 animais atropelados por km, 

no período de 9,4 anos analisados; 
• 4.967 registros de capivaras atropeladas no 

período. 
 



Fases e produto esperado 
• Solicitação de dados 
                número de acidentes 
• Avaliação dos dados    localização 
                 existência passagens fauna: características e tipo. 
• Necessidade de padronização dos dados: “Guia para identificação da 

Fauna Atropelada” – Via Fauna – Seria o caminho? 
• Destinação da carcaça e coleta de material genético 
• Disponibilização das informações de forma acessível a comunidade 

científica. 
• Georreferenciamento das estradas  
• Melhoria de obras de arte para passagens de fauna. Galerias Secas para 

gado e galerias de drenagem 1,2m X 1,2m são suficientes?  
• Aditamento aos contratos de concessão ou exigências na renovação do 

licenciamento. 
• Formatação de projetos de recomposição de corredores a partir do 

cruzamento de informações de atropelamentos. 



RELAÇÃO COMUM NO INQUÉRITO CIVIL 
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MP  SMA  ARTESP CONCESSIONÁRIAS pesquisadores 



 

Imagem Associação Mata Ciliar 



Rodovia João Beira – acesso município de Pedreira/SP 
restauração Associação Mata Ciliar 
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