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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os danos à fauna silvestre em decorrência da 

implantação da GO-239, a partir da visão de seus usuários (turistas e moradores). A GO-239 é 

uma estrada que possui características próprias pela natureza da sua criação, por se tratar de 

uma Estrada-Parque, que margeia e corta uma Unidade de Conservação, o Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, Goiás, em uma região que apresenta uma fauna típica do bioma 

Cerrado. Para a realização deste trabalho, foi desempenhada uma observação da estrada, para 

avaliar suas características e condições. Foi feita também uma aplicação de questionários 

online, onde foi obtido os pensamentos e atitudes dos usuários da Estrada-Parque com relação 

a mesma, e foi feita uma valoração da fauna da região, aferindo a Disposição a Pagar dos 

entrevistados para tal, através do Método de Avaliação Contingente. Chegou-se a conclusão 

de que a GO-239, mesmo sendo, por lei, uma Estrada-Parque, ainda possui falhas que a 

descaracterizam como tal, e que outras medidas de redução de impactos deveriam ser 

implementadas. Também foi constatado que os usuários entendem que a estrada deveria ser 

mais voltada para a proteção da fauna a sua volta, mas são resistentes a pagar um valor para 

que isso aconteça, apresentando uma Disposição a Pagar de R$ 6,34 pela média simples, e de 

R$ 6,16 pela média ponderada. 

 

Palavras-chave: Valoração Ambiental. Chapada dos Veadeiros. Estrada-Parque. Fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE TO WILDLIFE RESULTING 

FROM GO-239 ROAD-PARK IMPLEMENTATION 

 

Abstract 

 

This research aimed to assess the damage to wild fauna due to the implementation of GO-239, 

from the perspective of its users (tourists and residents). GO-239 is a road that has its own 

characteristics due to the nature of its creation, as it is a Road-Park that borders and cuts 

through a Conservation Unit, the Chapada dos Veadeiros National Park, Goiás, in a region 

that presents a typical fauna of the Cerrado biome. In order to carry out this work, an 

observation of the road was made to evaluate its characteristics and conditions. An application 

of online questionnaires was also made, where the thoughts and attitudes of the users of Road-

Park were obtained in relation to it, and a valuation was made of the fauna of the region, 

checking the Willingness to Pay of the interviewees for this, through the Contingent 

Valuation Method. It was concluded that the GO-239, even though it is, by law, a Road-Park, 

still has flaws that make it uncharacteristic as such, and that other measures to reduce impacts 

should be implemented. It was also found that users understand that the road should be more 

focused on the protection of the fauna around them, but they are resistant to pay an amount to 

make it happen, presenting a Willingness to Pay of R$ 6.34 by the simple average, and R$ 

6.16 by the weighted average. 

 

Keywords: Environmental Valuation. Chapada dos Veadeiros. Road-Park. Fauna. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado é uma das mais importantes fontes de bens e serviços ambientais do Brasil. 

Com 200 milhões de hectares, esse bioma é o segundo maior do país, e também é onde se 

encontram nascentes de rios que abastecem seis das oito bacias hidrográficas do território 

nacional, o que lhe confere a alcunha de “berço das águas” (MAROUELLI, 2003). 

Além disso, o Cerrado também é considerado um dos territórios com a maior 

biodiversidade do mundo. Segundo Behr (2000), o bioma abriga cerca de um terço da 

biodiversidade do Brasil, representando, com isso, 5% da fauna e flora mundial, o que o 

coloca como um dos hotspots mundiais, ou seja, uma das regiões mais ricas em bens e 

serviços naturais do planeta. 

Klink e Machado (2005, p.194) chamam a atenção para a grande alternância de 

habitats e espécies presentes no Cerrado, dizendo que “há bastante divergência sobre a 

quantidade e o nível de endemismo das espécies do Cerrado, o que indica a necessidade de 

direcionar maiores esforços e apoio à pesquisa ambiental nessa região”. 

Um dos grandes reservatórios da riqueza ambiental do Cerrado é o Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros (PNCV). Criado em 1961, o PNCV (Figura 16, anexo B) é uma das 

áreas de Cerrado mais bem conservadas do país, sendo uma das Unidades de Conservação 

(UCs) mais conhecidas do bioma. Em seu território se encontra a maior parte da vegetação 

endêmica de altitudes acima de 1200 metros. “Desse cerrado de altitude, que compreende 

apenas 3% de todo o cerrado brasileiro, cerca de 98% encontram-se na Chapada dos 

Veadeiros, o que faz dela uma área de importância nacional para a conservação do 

ecossistema do cerrado” (OLIVEIRA, 2007, p.55). O PNCV também abriga as nascentes de 

vários córregos e rios da bacia do Tocantins (BRASIL, 2009). 

Além da preservação do Cerrado, o PNCV é também de grande importância para o 

desenvolvimento do ecoturismo praticado na região, gerando emprego e renda (direta e 

indiretamente) para os moradores das áreas próximas do parque, especialmente para os 

residentes do Distrito de São Jorge, que antes viviam do garimpo do cristal de quartzo, a 

principal atividade econômica da Chapada dos Veadeiros antes da criação da UC 

(DOMICIANO, 2014). 

E para chegar ao PNCV é preciso passar pela GO-239, conhecida como Estrada-

Parque Prefeito Divaldo Rinco (Figura 17, anexo B). Com um percurso que vai do município 

de Alto Paraíso de Goiás-GO até Colinas do Sul-GO, a GO-239 adquiriu o status de Estrada-

Parque com a Lei Estadual nº 13.467, de 30 de julho de 1999, sob o nome de Estrada-Parque 
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Sullivan Silvestre, e recentemente mudou seu nome para Estrada-Parque Prefeito Divaldo 

Rinco com a Lei nº 19.015, de 28 de setembro de 2015. 

Essa Estrada-Parque, que teve seu asfaltamento concluído no início de 2018, faz o 

ligamento entre o município de Alto Paraíso de Goiás-GO e o Distrito de São Jorge, que é o 

portão de entrada do PNCV, e também abriga em seu trajeto paisagens como o Jardim do 

Maitreya, além de ser uma ligação entre a Chapada dos Veadeiros e a região do Lago da Serra 

da Mesa, território conhecido pelo turismo de pesca, e também uma das hidrelétricas mais 

importantes do Estado de Goiás. 

A GO-239 é uma parte importante do ecoturismo desenvolvido na região da Chapada 

dos Veadeiros, pois, além de fazer parte da rota dos turistas para visitar o PNCV, também é o 

caminho para outros locais de visitação importantes, como o Vale da Lua e Cachoeiras de São 

Bento, por exemplo. A própria estrada possui atrativos em seu trajeto, que fazem os 

motoristas comumente pararem para apreciar a sua beleza. 

Além do turismo, a Estrada-Parque também é de grande importância para os 

moradores que vivem em suas proximidades, especialmente quem vive no Distrito de São 

Jorge, que depende da rodovia para acessar serviços que não estão presentes em seu local de 

vivência, como bancos, hospitais, oficinas mecânicas, dentre outros. 

A GO-239 é uma construção limítrofe ao PNCV em alguns de seus trechos, passando 

pela sua Zona de Amortecimento, que é uma área no entorno de uma Unidade de 

Conservação, “onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, 

com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (BRASIL, 2000). 

Devido a isso, todas as atividades realizadas nesse território devem visar a sua manutenção, 

bem como preconizar o uso sustentável de seus bens e serviços. Dessa forma, a GO-239, 

sendo uma Estrada-Parque que passa pela Zona de Amortecimento do PNCV, deve ser uma 

área que tem como um dos seus objetivos a conservação do ambiente onde ela está inserida. 

Apesar de seu status como Estrada-Parque, a GO-239 possui poucas características 

que poderiam defini-la como tal. Não há em seu trajeto uma sinalização que a identifique 

como Estrada-Parque, e as medidas de prevenção de acidentes com a fauna local presentes na 

rodovia, como redutores de velocidade e lombadas eletrônicas, estão presentes apenas na 

parte conhecida de seu trajeto, entre Alto Paraíso de Goiás e o Distrito de São Jorge. O 

restante da estrada (entre São Jorge e Colinas do Sul - 33 Km) não possui nenhuma dessas 

características, sendo apenas um trecho de estrada comum. Além disso, a estrada não possui 

um plano de manejo que permita a sua utilização de maneira eficiente. 
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Devido a essas falhas de implementação, os usuários da GO-239 geralmente a vêem 

como uma estrada normal, tornando-a uma fonte de impactos negativos para o ambiente da 

região da Chapada, principalmente para a sua extensa e diversa fauna. Desse modo, uma área 

que, por lei, deveria auxiliar na proteção do meio ambiente, se torna uma ameaça ao mesmo. 

Com isso em mente, são feitas as seguintes perguntas que norteiam esse trabalho: Os 

transeuntes da Estrada-parque Divaldo Rinco (turistas e moradores) atribuem algum valor aos 

animais silvestres presentes na região? Os usuários da EP preocupam-se com a conservação 

da fauna da localidade? Que valor atribuem a vida de um animal que atravessa a EP? 

A proposta dessa pesquisa foi fazer uma valoração ambiental da fauna silvestre 

presente na região da GO-239, através do Método de Avaliação Contingente (MAC) que, 

segundo Maia et al (2004), é o método que mais se aproxima de se atribuir um valor real a um 

bem ou serviço ambiental. 

Constituem-se objetivos da presente pesquisa os seguintes: 

 

GERAL 

- Avaliar os danos à fauna silvestre em decorrência da implantação da GO-239. 

 

ESPECÍFICOS 

- Identificar de que forma o padrão de implantação da GO-239 ameaça a vida silvestre na 

região. 

- Apontar alguns elementos que descaracterizam a GO-239 dentro da categoria de Estrada-

Parque. 

- Fazer a valoração da fauna silvestre, utilizando o Método de Avaliação Contingente. 

 

Na divisão das partes do trabalho, destacam-se o capítulo 1, que traz os aspectos 

metodológicos desta pesquisa, explicando o conceito de Estrada-Parque, como a implantação 

equivocada da mesma pode trazer danos para a fauna de uma região, e como os métodos de 

valoração podem trazer uma medida de importância para os bens e serviços ambientais.  

O capítulo 2 trata da metodologia empregada na realização do estudo, trazendo a 

análise da área de estudo, como foi elaborado e aplicado o questionário da pesquisa, o meio 

de obtenção da amostra e as ferramentas utilizadas para a interpretação dos dados adquiridos.  

O capítulo 3 traz os resultados da pesquisa, mostrando os pensamentos e atitudes dos 

entrevistados com relação a GO-239, bem como a sua Disposição a Pagar (DAP) pela 

preservação da fauna presente na mesma, e os aspectos que justificam a sua escolha.  
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Por fim, o último capítulo traz as considerações finais e conclusões a respeito do que 

foi alcançado com a pesquisa. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 ESTRADA-PARQUE: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO? 

 

De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica (2004, p. 52) 

Estrada Parque é um museu permanente de percurso que atravessa Unidades de 

Conservação ou áreas de relevante interesse ambiental e paisagístico [...] Trata-se de 
uma classificação especial para rodovias e estradas localizadas em áreas de 

exuberância cênica e de relevante interesse patrimonial, quer seja natural, ambiental 

arqueológico, cultural ou paisagístico, que podem ser tombadas ou especialmente 

protegidas. 

 

O primeiro registro de uma Estrada-Parque se deu nos Estados Unidos, no ano de 

1935, com a criação do Blue Ridge Parkway (Estrada-Parque do Cume Azul, tradução 

própria). Segundo Soriano (2006), a criação da Blue Ridge Parkway trouxe a tona o conceito 

de Estrada-Parque como Unidade de Conservação. O mesmo autor destaca que as Estradas-

Parque são consideradas uma categoria de Unidade de Conservação no país, sendo 

contempladas pelo Sistema Americano de Áreas Protegidas 

Conde (2007, p.64), também chama a atenção para a questão das Estradas-Parque nos 

Estados Unidos, ao ressaltar o Scenic Byways Program (Programa de Vias Cênicas, tradução 

própria). 

O trabalho realizado com estradas que se destacam em diferentes estados americanos 

e que recebem atenção e status especial. O programa já financiou cerca de 1500 

projetos em 48 estados diferentes entre Estradas Cênicas e as chamadas All-

American roads. São classificadas de acordo com o reconhecimento em um ou mais 

destaques, sejam eles arqueológicos, culturais, históricos, naturais, recreacionais ou 

cênicos. 

 

Na Europa, a Estrada Romântica, na Alemanha, é o exemplo mais conhecido de uma 

Estrada-Parque. Com um trajeto de 350 Km entre Würburg e Füssen, a Estrada Romântica 

conta com vários atrativos turísticos em seu trajeto, como cidades medievais e castelos. 

Segundo Tricárico (2012, p. 89), “a Estrada Romântica não é uma rodovia, é uma rota cênica 

para veículos de passeio, pois conta também com uma via alternativa para transporte de 

cargas ou trânsito rápido. Apresenta ciclovia em toda a sua extensão, bem como oferece 

pacotes turísticos especiais para turistas”. 

No Brasil, o exemplo mais conhecido é a Estrada-Parque Pantanal, no Mato Grosso do 

Sul. Tida como a primeira Estrada-Parque do país, ela é composta por duas rodovias estaduais 

(MS-228 e MS-184), possui uma extensão de 120 Km entre os municípios de Corumbá e 

Buraco de Piranha, e foi declarada uma Área Especial de Interesse Turístico (AEIT), pelo 
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Decreto 7122, de 17 de março de 1993 do Governo do Estado, para promover a conservação 

do meio ambiente e desenvolvimento sustentável na região (OLIVEIRA, 2017). 

Cunha (2014) preconiza que a implantação de uma Estrada-Parque deve ser feita de 

modo a mitigar os impactos que a mesma pode ocasionar no ambiente em questão, 

estabelecendo medidas como a redução da largura da pista, a conectividade do habitat para o 

movimento de fauna, com pontes baixas, passagens subterrâneas, viadutos faunísticos, 

travessias de dossel (árvores com copas interligadas) e cercas para a condução da fauna para 

as travessias, redução da erosão na região da estrada, minimização de poluentes e revegetação 

de áreas perturbadas pela passagem da via. 

Segundo Oliveira et al (2012), quando uma Estrada-Parque é bem gerida e planejada, 

com a devida atenção a preservação dos aspectos ambientais presentes em seu trajeto, a 

mesma pode se tornar um atrativo turístico de uma determinada região. Os autores também 

mencionam que “quando a percepção do ambiente se manifesta na paisagem a ser vivenciada 

e utilizada, esta passa a ser um recurso turístico de grande magnitude” (OLIVEIRA et al, 

2012, p. 384). 

Uma Estrada-Parque pode propiciar tanto o desenvolvimento da região onde está 

inserida, quanto a preservação dos seus bens e serviços ambientais, desde que haja “um 

planejamento participativo pelo qual os moradores, a sociedade civil organizada e os órgãos 

públicos possam convergir para o bem comum” (GONÇALVES et al, 2010, p. 15). 

Entretanto, Soriano (2006) ressalta que há pouca informação e estudos sobre Estradas-

Parque no Brasil, assim como não há certeza sobre o status de UC das mesmas e nem um 

plano de manejo adequado para a sua utilização e conservação. O mesmo autor destaca que a 

única referência oficial sobre estradas-parque no Brasil, em âmbito federal, foi a II Etapa do 

Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil, elaborado pelo Instituto Brasileiro 

de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e pela Fundação Brasileira para a Conservação da 

Natureza (FBCN), em 1982. “Neste documento é apresentado apenas o que se consideraria 

uma Estrada-parque assinalando, por meio de um quadro resumo, os objetivos básicos dessa 

categoria. Porém não há menção a nenhum documento legal que subsidie o conceito 

apresentado” (SORIANO, 2006, p. 5). 

O texto atual do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (BRASIL, 

2000) estabelece dois grupos de UCs. O primeiro grupo é composto pelas Unidades de 

Proteção Integral, que são a Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 

Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre. O segundo grupo é o das Unidades de Uso 

Sustentável, com sete categorias de UCs, sendo elas a Área de Proteção Ambiental, Área de 
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Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

A categoria Estrada-Parque não está presente em nenhum dos grupos de Unidades de 

Conservação do SNUC. Porém, está em tramitação no Senado Federal o Projeto de Lei da 

Câmara nº 63, de 2013, que tem como um de seus objetivos incluir a Estrada-Parque como 

uma categoria do SNUC com o status de uma Unidade de Uso Sustentável. 

Conde (2007, p. 77) destaca que a institucionalização das Estradas-Parque no Brasil 

apresenta-se como uma lacuna deixada em aberto no SNUC, que não contemplou 

uma forma de unidade de conservação justamente numa das principais intervenções 

humanas que são as estradas. O Brasil é um país de vocação essencialmente 

rodoviarista, desde a política desenvolvimentista dos anos JK. 

 

Apesar da ausência de uma lei federal que contemple as Estradas-Parque, alguns 

estados as incluem em suas legislações, como o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, por 

exemplo. Dutra et al (2008) também chamam a atenção para o Acre e o Tocantins, que 

incluem as Estradas-Parque em suas legislações como Unidades de Uso Sustentável. Todavia, 

ainda nessas legislações não são tratadas como UCs, mas principalmente como Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs) (DOUROJEANNI, 2003). O Quadro 1 a seguir traz os estados 

que contemplam a Estrada-Parque em suas leis. 

 

Quadro 1: Legislações estaduais sobre Estradas-Parque 

Estado Lei/Decreto O que diz sobre Estradas-Parque 

Mato Grosso 

do Sul Decreto nº 7.122/1993 

Considera os trechos da MS-184 e MS-228, 

como Estradas-Parque, e Áreas Especiais de 

Interesse Turístico 

Mato Grosso Decreto nº 1.295/1997: Sistema 

Estadual de Unidade de 

Conservação (SEUC) 

Considera a Estrada-Parque como uma 

Unidade de Uso Sustentável 

Rio Grande 

do Sul 
Decreto nº 38.814/1998: SEUC 

Considera a Estrada-Parque como uma 

Unidade de Uso Sustentável 

Acre Lei nº 1.426/2001: Sistema 

Estadual de Áreas Naturais 

Protegidas 

A Estrada-Parque pode ser uma Unidade de 

Proteção Integral ou de Uso Sustentável, 

dependendo de suas características 

Tocantins 
Lei nº 1.560/2005: SEUC 

Considera a Estrada-Parque como uma 

Unidade de Uso Sustentável 

Amazonas Lei Complementar nº 53/2007: 

SEUC 

Considera a Estrada-Parque como uma 

Unidade de Uso Sustentável 

Rio de 

Janeiro Decreto nº 40.979/2007 

Define os parâmetros para o 

estabelecimento de Estradas-Parque no 

Estado 
Fonte: elaboração própria (2021) 
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O fato de não haver uma legislação clara sobre Estradas-Parque no Brasil em âmbito 

nacional, além da ausência de um plano de manejo que regule a implantação das mesmas, leva 

a processos de implantação que ocorrem de maneira equivocada, desencontrados do que 

poderia prover a lei das UCs. 

É sabido que a não hierarquização das estradas, num plano nacional ou mesmo 

estadual, criou vias de presença em diversos sítios de interesses históricos, 

paisagísticos, ambientais, arqueológicos ou de outro interesse especial qualquer, e 

em alguma época passada serviu a algum determinado interesse de acesso à 

comunidades locais ou de passagem. Hoje a inexistência de hierarquia de categorias 

coloca em risco essas mesmas comunidades, os ecossistemas e as paisagens onde 

estas estão inseridas (CONDE, 2007, p. 77). 

 

Soriano (2003, p. 1) também destaca a manipulação por parte de grupos do governo e 

da iniciativa privada no que tange às Estradas-Parque, ao apontar que “estes, em geral, tem 

como objetivo apenas a implantação de estradas de rodagem convencionais em áreas 

protegidas ou de interesse ambiental – ‘disfarçadas’ de estradas-parque – que, de outra forma, 

dificilmente seriam estabelecidas”. 

Dessa forma, com a falta de uma normatização na criação das Estradas-Parque, estas 

acabam se assemelhando a uma estrada comum, e se tornam uma fonte de impactos negativos, 

sobretudo para a fauna de uma determinada região, como é mostrado a seguir. 

 

1.2 O IMPACTO DAS ESTRADAS NA FAUNA 

 

As estradas são umas das principais vias de transporte do Brasil. De acordo com um 

levantamento da Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2018), o país possui uma 

malha rodoviária de cerca de 1,72 milhões de Km, sendo a 4ª maior do mundo. 

Apesar de serem de grande importância no que se refere ao transporte (tanto de 

pessoas quanto de mercadorias), as estradas são uma grande fonte de impactos negativos ao 

meio ambiente, “produzindo um ambiente físico e químico diferente daquele das áreas 

adjacentes, além de alterar a hidrologia através da interrupção e redirecionamento do fluxo de 

água sobre a terra” (FREITAS, 2009, p. 1). 

Tais impactos podem ser ainda mais prejudiciais quando o trajeto da estrada atravessa 

ou passa perto de uma Unidade de Conservação, colocando em risco a biodiversidade que está 

sendo protegida nesses locais. “São comuns rodovias cruzarem ou margearem áreas 

protegidas ou ambientalmente sensíveis, potencializando os problemas para a conservação da 

sua diversidade” (BAGATINI, 2006, p.4) 
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Os impactos começam logo na própria construção da estrada, que gera mortandade 

entre as espécies presentes na região, além de trazer espécies invasoras para o habitat onde 

está o seu trajeto. Isso ocorre porque, além da via principal, são feitos, por agentes que se 

instalam em seu trajeto, trilhas e caminhos secundários que se conectam com a estrada. Isso 

propicia a proliferação de espécies de fauna e flora que não são do local, deixando as espécies 

nativas suscetíveis a impactos como doenças e a predação por parte dos invasores 

(TROMBULAK e FRISSEL, 2000). 

Um dos principais impactos das estradas na fauna de uma região são os 

atropelamentos, que “ocorrem devido a rodovia cortar o habitat da espécie, interferindo no 

seu deslocamento natural” (DA ROSA, 2012, p.18-19). A passagem de uma estrada por um 

habitat muitas vezes acaba criando um obstáculo para os animais que, na busca por suas 

necessidades, como alimento e água por exemplo, se expõem ao risco de serem atingidos por 

um veículo, ao tentarem atravessar a via (PRADO, FERREIRA, GUIMARÃES, 2006). 

Existe uma série de fatores que aumentam o risco de atropelamentos de fauna nas 

estradas. Um desses fatores é o asfaltamento, pois uma via asfaltada propicia um melhor 

deslocamento dos veículos e um aumento do tráfego na mesma, aumentando as chances de 

colisão com um animal atravessando a pista (CÁCERES et al, 2010). Um exemplo disso é o 

estudo de Ribeiro (2016), que constatou que o asfaltamento da GO-239 aumentou a 

frequência de atropelamentos na via, em comparação com os números do estudo de Braz e 

França (2016), que analisaram a estrada entre 2006 e 2008, quando ainda não havia 

asfaltamento no local. 

A velocidade a qual o motorista trafega na pista também é um fator que propicia os 

atropelamentos, pois quanto mais rápido o veículo estiver passando por uma estrada, menor 

será o tempo de reação da pessoa ao avistar um animal atravessando a pista. Ribeiro (2016) 

atesta que o aumento da velocidade empregada na via da GO-239 após o asfaltamento deixou 

a fauna nativa da região mais suscetível não só aos atropelamentos, mas também a outros 

impactos que serão explicados a seguir. 

A direção durante a noite também é um fator de risco, como mostrado por Prado, 

Ferreira e Guimarães (2006), em seu estudo sobre o atropelamento de fauna na BR153/GO-

060, nas proximidades do Parque Altamiro de Moura Pacheco. Nesse estudo foi constatado 

que a maioria dos atropelamentos ocorridos na região do Parque foi de animais de hábito 

noturno. 

Outro impacto das estradas é a fragmentação do habitat. A construção de estradas leva 

a desconexão de áreas verdes remanescentes, o que acaba afetando as populações de fauna 
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nesses fragmentos, deixando-os mais suscetíveis aos impactos decorrentes da degradação do 

habitat e do isolamento, como, por exemplo, a escassez de recursos (UNDERHILL e 

ANGOLD, 2000; DA ROSA, 2012). 

Além da fragmentação, as estradas também contribuem para a criação do chamado 

efeito barreira. Além de separar o habitat, as estradas também criam um obstáculo para o 

animal que transita de um fragmento para o outro, em busca de necessidades que não estão 

presentes em seu local de origem (PRIMACK e RODRIGUES, 2001; UNDERHILL e 

ANGOLD, 2000; DA ROSA e BAGER, 2013). 

A alteração de comportamento das espécies de fauna também é um impacto das 

estradas. Um exemplo é o surgimento da predação passiva, que são animais que ficam a beira 

da pista aguardando os atropelamentos para se alimentar (PRADA, 2004). Outro exemplo são 

os animais que se afastam da região da estrada, por serem avessos a mesma, e às alterações 

provocadas por ela, como o barulho e a iluminação dos carros, por exemplo (RIBEIRO e 

SILVA, 2017). 

Ribeiro (2016) atesta a aversão de algumas espécies da fauna a presença da estrada ao 

relatar que, apesar do aumento no número de atropelamentos na GO-239 devido ao 

asfaltamento da via, houve uma redução na variabilidade das espécies encontradas. 

A aversão à estrada acaba levando a uma queda da variabilidade genética das espécies 

nativas, uma vez que a separação dos fragmentos de habitat decorrente da construção da 

rodovia impede a procura por parceiros para a reprodução, restringindo tal atividade aos 

indivíduos presentes na área. Com isso, a população de uma espécie se torna mais fraca 

geneticamente, tornando-a mais suscetível a doenças (DA ROSA, 2012, DIXO et al, 2009). 

Os estudos sobre o impacto das estradas no meio ambiente são conhecidos como 

Ecologia de Estradas. O primeiro estudo de Ecologia de Estradas foi publicado há mais de 90 

anos atrás (CLARKE, 1930), porém foi nos anos 1990 que essa área de estudo começou a 

ganhar notoriedade (DA ROSA, 2012; BAGER et al 2007). 

Da Rosa (2012, p. 21) destaca a importância da Ecologia de Estradas ao afirmar que 

A compreensão das relações entre as estradas e o ambiente é, em essência, uma área 

de pesquisa multidisciplinar e de grande aplicabilidade. Entender essas relações é 

importante para a tomada de decisão no planejamento territorial, e em estratégias de 

conservação, envolvendo questões econômicas, sociais, ecológicas e políticas. 

 

Segundo Bager et al (2007), o primeiro estudo sobre Ecologia de Estradas no Brasil 

surgiu em 1995, o que mostra que a discussão sobre os impactos das estradas no ambiente no 

país é recente. 
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Os estudos de Ecologia de Estradas no Brasil são escassos, com poucas publicações 

feitas anualmente. Além disso, a maioria dos trabalhos se tratam de atropelamentos de 

vertebrados, especialmente mamíferos e aves, e são geralmente uma contabilização das 

ocorrências durante um determinado período de tempo, em uma rodovia em particular, além 

de não apresentarem uma análise sobre o que levou o atropelamento a acontecer. (BAGER et 

al 2007; DA ROSA, 2012; CÁCERES et al, 2010). 

Ainda sobre os atropelamentos de fauna, não existe no Brasil um órgão oficial que 

contabiliza o número de animais atropelados nas estradas. Existem estimativas baseadas em 

estudos, sendo a mais conhecida a do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas (CBEE), da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), que indica que cerca de 473 milhões de animais 

selvagens são atropelados por ano no país. 

Mas mesmo essas estimativas são subestimadas, pois levam em conta apenas os 

animais que são encontrados na estrada ou em seus arredores, sendo ignoradas as ocorrências 

nas quais o animal é ferido pelo impacto com o automóvel e morre longe da pista, ou tem o 

seu corpo consumido pelos animais de predação passiva, ou até mesmo tem o seu corpo 

removido da rodovia por ação antrópica (BRAZ e FRANÇA, 2016; OLIVEIRA e SILVA, 

2012; GUMIER-COSTA e SPERBER, 2009). 

As estradas são grandes fontes de impactos negativos para a fauna de uma região. Por 

isso deve-se encontrar meios de se diminuir esses impactos, de modo a aumentar a segurança 

não só dos animais, como também das pessoas que utilizam essas vias. 

 

1.3 BENS E SERVIÇOS AMBIENTAIS E SEU VALOR 

 

A fauna de um determinado ecossistema se encaixa na categoria de bens e serviços 

ambientais, que são os benefícios gerados pelo meio natural a sociedade (MEDEIROS et al , 

2011). 

Nos últimos anos, uma das maiores preocupações tem sido a preservação dos bens e 

serviços ambientais. Uma vez que a escassez dos mesmos têm causado consequências 

negativas para o planeta, vários setores da sociedade (governos, Organizações Não 

Governamentais, pesquisadores, etc.) ao redor do mundo procuram soluções para a 

conservação desses recursos, para que estejam disponíveis para as gerações futuras 

(SIQUEIRA, 2008). 

Uma característica comumente atribuída aos bens e serviços ambientais é a de serem 

bens públicos. Segundo Stiglitz (2000), um bem público se caracteriza por ser não-rival (o 
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custo marginal do consumidor adicional é zero), e não exclusivo (o uso por um indivíduo não 

exclui o uso do outro), e devido a essas condições, e também à ausência de direitos de 

propriedade e/ou intervenção governamental, o uso desse bem pode se dar de maneira 

descontrolada. 

Outro problema do bem público é a sua vulnerabilidade às chamadas externalidades. 

Segundo Mueller (2012), a externalidade ocorre quando o processo produtivo de um agente 

econômico gera um impacto em outro agente, e esse impacto não é contabilizado nos custos 

do processo produtivo que o gerou. Tais impactos podem ser positivos ou negativos. Os bens 

e serviços ambientais são vitimizados frequentemente por externalidades negativas, sendo a 

poluição um dos principais exemplos desse fato. 

O processo produtivo [...] origina, simultaneamente a produção, fluxos de resíduos, 

de dejetos - de poluição - que, dispersos no meio ambiente, causam mal-estar aos 

indivíduos. Mas a poluição não é objeto de transações em mercados, esta é imposta 

aos indivíduos em sociedade sem que eles a desejem. E os produtores que emitem 
poluentes nada pagam para fazer isso. Poluem o meio ambiente, gerando um custo 

social, mas não arcam com esse custo (MUELLER, 2012, p. 243-244). 

 

No caso das estradas, os impactos que elas causam na fauna de uma região podem ser 

considerados como externalidades, pois a maior parte dos danos causados não é levada em 

conta como custo para os usuários da via. 

Para amenizar os danos aos bens e serviços ambientais, pesquisadores da Economia 

têm procurado formas de atribuir algum tipo de valor aos mesmos.  

Devido á característica sistêmica da natureza, seu valor transcende o mercado e 

assume um conjunto de significados nos diversos campos da ciência: biológico, 

ecológico, político, econômico e social. Por isso, o papel do valor na análise dos 

recursos ambientais assume grande relevância (VASCONCELOS, 2014, p. 27). 

 

A discussão sobre o valor dos bens e serviços ambientais para a sociedade é recente. 

Segundo Maia et al (2004, p.2) essa questão vem desde a Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento das Nações Unidas (UNCED), ocorrida em 1992 no Rio de Janeiro. 

Até então, as estatísticas sobre o meio ambiente eram totalmente dissociadas da 

economia. Embora produzissem índices considerados úteis para organizar e 

apresentar dados ambientais em quantidades físicas, eram incapazes de incorporar 

dados monetários para permitir a conexão com variáveis econômicas. 

 

Porém, boa parte dos bens e serviços ambientais, por serem considerados bens 

públicos, não possuem um mercado, e por isso existe uma dificuldade em se atribuir um valor 

monetário aos mesmos (CASIMIRO FILHO, 1999). 

Aragão (2017, p. 58) ressalta que 
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Esta ausência de preços definidos é uma das falhas mercadológicas para a 

internalização nas relações dos usuários/consumidores dos custos decorrentes do uso 

dos bens naturais. Logo, tais custos são ignorados na maior na maior parte das 

situações, criando distorções de bem-estar entre os indivíduos onde os custos 

tornam-se coletivos e difusos, ao passo que os benefícios se centralizam em alguns 

usuários. 

 

Segundo Seroa da Motta (1998), apesar dos bens e serviços ambientais não terem um 

preço de mercado, o seu uso pode alterar o nível de bem-estar da sociedade, o que lhes 

conferem um valor econômico. Porém, o autor ressalta que este valor não é observável através 

de preços que representem o seu custo de oportunidade, mas sim através de seus atributos, 

associados ou não a um uso. Devido a isso, o valor econômico total (VET) de um bem ou 

serviço ambiental pode ser visto da seguinte forma: 

 

                                       VET = (VUD + VUI + VO) + VE, onde:                                          (1) 

 

VET: Valor Econômico Total; 

VUD: Valor de Uso Direto; 

VUI: Valor de Uso Indireto; 

VO: Valor de Opção; 

VE: Valor de Existência 

 

VUD, VUI e VO compõem o chamado valor de uso, ou seja, o benefício advindo do 

consumo do bem hoje (VUD e VUI), ou no futuro (VO). O VUD, representa a exploração ou 

consumo direto do bem hoje, como alimentos por exemplo. O VUI representa benefícios 

gerados por funções ecossistêmicas, como a proteção do solo decorrente da conservação de 

florestas. E o VO, representa benefícios decorrentes do uso futuro, como as propriedades 

medicinais de uma planta que ainda não foram descobertas (SEROA DA MOTTA, 1998). 

O VE compõe o valor de não-uso do VET, e, segundo Seroa da Motta (1998), reflete 

valores morais, culturais, éticos ou altruístas, derivados do desejo do indivíduo de manter a 

existência de um determinado bem ou serviço ambiental. O bem ou serviço ambiental nem 

precisa estar no mesmo território onde o indivíduo se encontra para que o mesmo lhe atribua 

algum valor, como pode ser visto no estudo de Wang et al (2018), que analisaram as 

preferências de cidadãos chineses com relação a preservação de elefantes na África. 
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Para se determinar esses valores, e como eles influenciam no bem-estar dos 

indivíduos, os pesquisadores utilizam os chamados métodos de valoração ambiental. 

Baseados na teoria neoclássica da utilidade, os métodos de valoração ambiental 

são utilizados para atribuir valor aos bens e serviços ambientais que não têm cotação 

de preço no mercado convencional, como tentativa de torná-los transacionáveis em 

um mercado real. O valor estimado do ativo natural baseia-se nas preferências dos 

consumidores em relação a mudança de qualidade ou quantidade dos recursos 

ambientais disponíveis (VASCONCELOS, 2014, p. 48). 

 

A maioria das técnicas de valoração ambiental, segundo Mueller (2012), apoiam-se 

em instrumentos de análise da teoria neoclássica, como a Disposição a Pagar (DAP) e 

Disposição a Receber (DAR), por exemplo. O mesmo autor ainda frisa que os estudos 

ambientais neoclássicos consideram a natureza e o meio ambiente como sendo neutros, e que 

seus impactos em termos de utilidade e bem-estar sobre a sociedade é que podem ser 

mensurados em termos monetários. 

Os estudos sobre a valoração ambiental podem ser divididos em “duas abordagens 

que, apesar de serem fortemente interligadas, são, contudo, diferentes do ponto de vista dos 

procedimentos necessários para atribuir o valor monetário ao ecossistema” (MIKHAILOVA e 

BARBOSA, 2004, p.6). A primeira abordagem remete aos estudos de Pearce (1993), que 

identifica valores de uso e não uso do bem ambiental, e divide o valor total em quatro partes: 

valor de uso direto, valor de uso indireto, valor de opção e valor de existência.  

A segunda abordagem é desenvolvida na área transdisciplinar da Economia Ecológica, 

tem mais foco na análise do capital natural, que leva em conta no valor total o valor monetário 

dos serviços ecológicos dividido por uma determinada taxa de desconto (MIKHAILOVA e 

BARBOSA, 2004). 

Além da determinação de um preço para um bem ou serviço natural, a valoração 

ambiental, segundo Pearce (1993), é importante por cinco razões: (i) a inclusão do meio 

ambiente no desenvolvimento estratégico de uma nação; (ii) promover uma modificação no 

sistema de contas nacionais; (iii) ser um instrumento de apoio na análise de custo-benefício 

para a definição de prioridades nas decisões políticas; (iv) ser uma complementação 

metodológica aos processos convencionais, estimando benefícios e custos sociais gerados por 

políticas, programas ou projetos, e (v) auxiliar no processo de avaliação do desenvolvimento 

sustentável. 

Segundo Maia et al (2004), os métodos de valoração podem estimar o preço de um 

bem ou serviço ambiental através de uma função de produção, relacionando-o ao preço de 
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uma mercadoria no mercado, ou criando um mercado hipotético, captando a DAP dos 

indivíduos. 

Os métodos de função de produção também são conhecidos como métodos indiretos, e 

Estimam o impacto de uma alteração ambiental na produção de bens e serviços 

comercializáveis – como o nível de poluição de um rio que afeta a produção 

pesqueira e, conseqüentemente, os rendimentos de uma comunidade ribeirinha –. 

Embora as estimativas indiretas sejam quase sempre subestimadas, pois captam 

apenas valores de uso dos recursos ambientais, muitas vezes são suficientes para 

viabilizar, por exemplo, o uso sustentável de um ambiente (MAIA et al, 2004, p.6). 

 

Segundo Maia et al (2004), os principais métodos indiretos são os seguintes: 

 Produtividade Marginal: atribui um valor ao bem ou serviço ambiental relacionando a 

quantidade ou a qualidade do mesmo diretamente à produção de outro bem com um 

preço definido no mercado; 

 Mercado de Bens Substitutos: procura valorar o bem ou serviço ambiental baseado no 

princípio que a escassez do mesmo aumentará a procura por bens substitutos, para 

manter o mesmo nível de bem-estar da população. As técnicas mais conhecidas desse 

método são os de custos evitados, custos de controle, custos de reposição e o de custos 

de oportunidade. 

Ainda segundo os mesmos autores, os métodos indiretos são mais simples e menos 

onerosos, porém captam apenas os valores de uso de um bem ou serviço ambiental, o que faz 

com que as estimativas de valor desses métodos sejam quase sempre subestimadas. 

Os métodos diretos são mais eficientes na estimação dos valores de não-uso, por 

captarem a DAP dos indivíduos dos indivíduos pela preservação de um bem ou serviço 

ambiental. Maia et al (2004) observam que os métodos diretos mais conhecidos são: 

 Método dos preços hedônicos: usado mais frequentemente em preços de propriedades, 

esse método estabelece uma relação entre os atributos de um produto e seu preço de 

mercado; 

 Método do Custo de Viagem: esse método atribui um valor ao bem ou serviço 

ambiental com base nos gastos dos visitantes para usufruir do mesmo, como, por 

exemplo, transporte, hospedagem, etc. É comumente usado para valorar patrimônios 

naturais de visitação pública. 

O método que foi utilizado nessa pesquisa também se trata de um método direto, e 

além de ser um dos métodos mais utilizados, é o que mais se aproxima de mensurar o VE de 

um bem ou serviço ambiental. Trata-se do Método de Avaliação Contingente (MAC), que 

será melhor explicado mais a frente. 
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1.3.1 Valoração de fauna 

 

Foi feito um levantamento sistemático da literatura sobre valoração de fauna, para se 

analisar os principais estudos da área. O levantamento foi realizado no site Web of Science, 

um dos principais agregadores de artigos científicos do mundo. Foram selecionados os 20 

trabalhos mais citados nos últimos 10 anos (2011-2020), utilizando as palavras-chave 

“valuation” (valoração, tradução própria), “fauna”, “endangered species” (espécies 

ameaçadas, tradução prórpia) e “wildlife” (vida selvagem, tradução própria). 

Os estudos foram publicados em 14 periódicos diferentes. A revista que apresentou 

mais estudos foi a Ecological Economics, que é voltada para estudos da Economia Ambiental. 

Os outros periódicos são voltados para estudos de conservação em geral (Journal of 

Environmental Management, Global Ecology and Conservation,por exemplo), estudos da 

vida marinha (Marine Policy, Ocean & Coastal Management), e estudos em geral (PeerJ, 

PLOS ONE). 

Tal variedade mostra um potencial interdisciplinar para os estudos de valoração, pois 

não apenas periódicos voltados para estudos econômicos tem publicado esses trabalhos, mas 

também as revistas voltadas para a preservação do meio ambiente. 

Com relação às espécies valoradas, a maior parte dos estudos foram feitos com 

espécies ameaçadas de extinção, visando a conservação, proteção ou recuperação das 

mesmas. A valoração entra nesse tópico como uma ferramenta que atribui importância a 

preservação desses animais, através da DAP dos entrevistados para tal, provendo informações 

relevantes para o gerenciamento e para a tomada de decisão com relação às políticas 

envolvendo as espécies valoradas (SUBROY et al, 2019). 

Outro tipo de pesquisa encontrado nesses estudos foram para valorar o turismo 

envolvendo os animais estudados, com a intenção de descobrir as preferências dos turistas 

pelos mesmos (DI MININ et al 2013; MACIEJEWSKI e KERLEY, 2014), ou mesmo para 

fazer uma comparação entre as receitas advindas da atividade turística com os custos e danos 

provocados pela espécie em questão (TORTATO et al, 2017). 

Além da valoração propriamente dita, esses estudos também trazem análises sobre 

fatores que podem interferir na resposta dos entrevistados. Um exemplo é o estudo de 

Johansson et al (2012), que analisou se o medo que as pessoas têm dos grandes carnívoros na 

Suécia afetam a DAP pública pela conservação dos mesmos. 
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Os mamíferos foram a ocorrência mais frequente nos estudos analisados. Peixes, aves, 

répteis e insetos também aparecem nas pesquisas. Não houve nenhuma menção à anfíbios nos 

artigos encontrados. 

Com relação aos métodos de valoração, a maior parte dos estudos utilizou a Valoração 

Contingente, e uma versão estendida da mesma, que é o Experimento de Escolha (WALLMO 

e LEW, 2012), que são métodos de preferência declarada, onde o entrevistado expõe 

diretamente a sua DAP por um determinado bem ou serviço. Segundo Amuakwa-Mensah et 

al (2018), esses são os métodos mais comuns que podem ser utilizados, por serem capazes de 

aferir valores de não-uso. 

 

1.3.2 Valoração na Chapada dos Veadeiros 

 

Poucos estudos de valoração foram realizados na região da Chapada dos Veadeiros. O 

primeiro deles foi feito por Ribemboim (2000), utilizando o Método do Custo de Viagem para 

valorar o PNCV, de modo a alcançar uma avaliação monetária do Parque, para justificar um 

maior investimento não só nessa região, mas também em outras Unidades de Conservação do 

país. 

Domiciano (2014) também utilizou o Método de Custo de Viagem para valorar os 

bens e serviços do PNCV, para entender a importância dos mesmos no desenvolvimento dos 

moradores do Distrito de São Jorge, que antes da implementação do Parque viviam da 

atividade do garimpo, e agora buscam o seu “sustento” no turismo. 

O Método do Custo de Viagem também foi utilizado em Lopes (2014), para valorar os 

bens e serviços ambientais no município de Cavalcante-GO, em cujo território está parte da 

área do PNCV. A autora analisou a importância dos dados dessa valoração para os gestores do 

município para a tomada de decisão em relação à gestão das questões ambientais. 

O estudo mais recente é o de Gomes (2017), que valorou os impactos econômicos e 

financeiros do turismo no PNCV, utilizando o Método do Custo de Viagem, e também o 

Método de Valoração Contingente, na forma de jogos de leilão. Os dados obtidos pela autora 

mostram que o turismo sustentável é mais lucrativo para a região da Chapada dos Veadeiros 

do que as atividades de agricultura e pecuária. 

Nota-se que todos os trabalhos valoraram algum aspecto do PNCV, seja a sua 

importância para o desenvolvimento da região (DOMICIANO, 2014; GOMES, 2017), a 

influência do mesmo nas decisões políticas (LOPES, 2014), ou a necessidade de recursos para 
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a sua conservação (RIBEMBOIM, 2000). Tais estudos mostram como o PNCV é uma peça-

chave das atividades realizadas na Chapada dos Veadeiros. 

 

1.4 VALORAÇÃO CONTINGENTE 

 

O MAC consiste na criação de um mercado hipotético, no qual se identifica a DAP de 

uma população por um determinado bem ou serviço. A partir desse mercado hipotético 

são aplicados questionários de pesquisa com vistas a captar a Disposição a Pagar de 

um determinado grupo de pessoas por uma melhoria na provisão de um bem ou 

serviço ambiental, como também, pela manutenção e conservação das funções de 

ativos naturais, entre outros. O cenário é parte fundamental no processo de captação 

da DAP do entrevistado. O cenário deve conter uma detalhada descrição do bem 

avaliado e sempre preceder as questões que irão captar a DAP do entrevistado. Elas 

devem ser expostas em detalhes, mas não diretamente, para que a pessoa se sinta 

livre para rejeitar qualquer parte da informação em qualquer momento da entrevista 
(PUGAS, 2006, p. 37-38) 

 

Segundo Maia et al (2004), o MAC é o único método com capacidade para auferir 

alguma estimativa dos valores de existência, a partir da simulação de um mercado hipotético, 

onde seria obtido o DAP e/ou o DAR da população pela provisão do bem ou serviço 

ambiental. 

O CVM (sigla em inglês para Cost Valuation Method) é uma das poucas ferramentas 
amplamente aplicadas que, na ausência de mercados, lança mão dos chamados 

“mercados de recorrência” para estimar quanto os consumidores estariam dispostos 

a pagar em termos monetários para manter os fluxos de bens e de serviços 

ambientais. Estes métodos têm sido empregados para definir o “valor de existência” 

atribuído aos ecossistemas e às espécies tropicais que nunca terão uso direto ou 

indireto de tais benefícios, mas que obtêm satisfação sabendo que a natureza está 

sendo protegida (SERRA et al, 2004, p. 195-196). 

 

Segundo Pedroza (2013), o primeiro trabalho em MAC foi feito em 1947, pelo 

economista Ciriacy-Wantrup, que procurou quantificar os benefícios advindos da prevenção 

do processo erosivo do solo, por meio da DAP. Desde então, o MAC se tornou o método mais 

utilizado para a valoração de bens e serviços ambientais. 

Gullo (2010, p. 34) ressalta que 

A vantagem desse método em relação aos demais é que esse é o único que permite a 

estimação de valores de existência, já que se cria um mercado hipotético em que os 

indivíduos expressam suas preferências, e ele não precisa estar relacionado ao uso 

ou ao conhecimento prévio do recurso ambiental pelos indivíduos. Portanto, pode-se 

obter as preferências individuais sobre os recursos ambientais que nunca foram ou 

serão utilizados pelas pessoas, o que caracteriza o valor de não uso ou valor de 

existência. 

 



25 

 

Além da captação dos valores de não-uso, o MAC também é vantajoso por permitir a 

valoração de mudanças ambientais que ainda não ocorreram, é capaz de prover um perfil 

sócio-demográfico da população-alvo, permite o design de cenários contingentes para extrair 

diretamente o valor da mudança que está sendo estudada, e permite um melhor alinhamento 

de expectativas públicas e iniciativas políticas, quando o processo de valoração é submetido a 

discussão pública (RESSURREIÇÃO et al, 2011). 

Seroa da Motta (1998) destaca que o MAC, apesar de ser o único método capaz de 

captar o VE de um bem ou serviço ambiental, não é um método trivial, possui custos 

elevados, e uma série de procedimentos devem ser tomados, para uma aplicação mais 

eficiente do método. 

O mesmo autor lista dez vieses que podem afetar a confiabilidade do MAC, que são 

apresentados a seguir: 

 Viés estratégico: relacionado a percepção do entrevistado com relação aos valores que 

pode receber ou pagar. Isso pode influenciar na resposta do entrevistado, que pode 

responder pensando em um benefício maior ou em um pagamento menor; 

 Viés hipotético: o fato do MAC ser um mercado hipotético, pode resultar em valores 

que não refletem as preferências reais; 

 Problema da parte-todo: o entrevistado tem dificuldade de distinguir o bem específico 

que está sendo valorado, de um conjunto de bens mais amplo, o que leva a uma DAP 

irreal; 

 Viés da informação: a qualidade da informação recebida afeta a qualidade da resposta; 

 Viés do entrevistador e do entrevistado: a maneira como o entrevistador se comporta 

ou aparenta influencia na qualidade da resposta; 

 Viés do instrumento de pagamento: a forma como se dá o pagamento influencia na 

resposta do entrevistado; 

 Viés do ponto inicial: quanto menor ou maior o ponto inicial do valor da DAP, menor 

ou maior serão as respostas; 

 Viés da obediência ou caridade: o constrangimento de uma resposta negativa pode 

influenciar o entrevistado; 

 Viés da subaditividade: o valor da DAP média de um conjunto de bens ou serviços 

ambientais somados, é inferior a DAP dos bens e serviços valorados em separado; 

 Viés da sequência de agregação: a DAP de um bem ou serviço varia se medida antes 

ou depois da DAP de outro bem ou serviço que pode ser seu substituto. 
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Para evitar esses vieses, Maia et al (2004), listam alguns cuidados a serem tomados 

para uma aplicação eficiente do MAC: 

 Temporalidade: A estimativa da DAP média da população deve ser feita por amostras 

independentes, em diferentes pontos no tempo; 

 Questões descritivas: são mais simples, específicas, geram melhores análises 

estatísticas, diminuem o tempo de resposta e o número de questões não respondidas, e 

facilitam a comunicação; 

 Ordem das questões: é importante para evitar comportamentos que gerem respostas 

nulas; 

 Cruzamento de variáveis: traz um enriquecimento da análise, fornece argumentos para 

melhorar a confiabilidade, e gera estimadores mais precisos das preferências; 

 Comportamento estratégico: as questões devem ser elaboradas de modo a conseguir 

detectar algum comportamento que afete de maneira negativa as respostas do 

entrevistado; 

 Planejamento conservativo: procurar passar todas as informações necessárias sobre o 

que está sendo valorado, evitando uma superestimação do mesmo; 

 Especificação dos cenários: descrever detalhadamente o bem avaliado, prezando pela 

imparcialidade, para não afetar a atitude do entrevistado; 

 DAP ou DAR: Qual dos dois valores será mais eficiente para aferir o benefício; 

 Formato da questão: como será feita a captação da DAP. Geralmente os valores são 

aferidos no formato aberto (pergunta direta), jogos de leilão (oferece-se um valor 

inicial, e vários outros montantes em seguida, até atingir o valor correspondente a 

máxima DAP do indivíduo), cartão de pagamento (um cartão com vários valores é 

apresentado ao entrevistado, que escolhe o valor mais próximo de sua DAP máxima), 

e referendo (pergunta-se ao entrevistado se ele estaria disposto a pagar um valor 

aleatório pelo bem ou serviço); 

 Minimização de respostas nulas: o MAC possui um alto índice de respostas nulas. Por 

isso, deve-se procurar minimizá-las, através de entrevistas pessoais e com 

planejamento conservativo; 

 Opção não sei: para o formato referendo, para captar a possível indiferença do 

entrevistado a respeito do bem ou serviço valorado; 

 Tipos de entrevista: apesar da entrevista pessoal ser a mais recomendada, pode ser 

feita também por telefone ou correspondência; 
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 Seleção da amostra: a amostra deve ser escolhida levando em conta a amplitude dos 

benefícios do bem que se quer valorar; 

 Heterogeneidade das preferências: detectar as atitudes dentro dos grupos 

populacionais é importante no planejamento amostral; 

 Entrevistador: quem faz a entrevista deve ser treinado de maneira a evitar a 

interferência sobre a mesma, e para passar as informações ao entrevistado da melhor 

maneira possível; 

 Grupo focal e testes preliminares: os grupos focais podem ajudar na melhor 

formulação do questionário, enquanto os testes preliminares ajudam na calibragem do 

mesmo, além de ser um treinamento para os entrevistadores; 

 Agregação das preferências individuais: é obtida através de um modelo econométrico, 

relacionando a DAP a variáveis que representam as preferências individuais, como 

renda e escolaridade, por exemplo. 

Ao observar essas recomendações, o MAC pode trazer uma análise mais precisa e 

menos enviesada, sobre a DAP por um bem ou serviço ambiental, trazendo uma estimativa 

mais confiável do possível valor monetário do mesmo. 

A eliciação da DAP pelo MAC pode ser feito por vários tipos de questionamento. 

Seroa da Motta (1998) citado por Pugas (2006), destaca que os principais modelos são os 

seguintes: 

 Lances livres (open ended): neste mecanismo, pergunta-se diretamente ao entrevistado 

qual seria o valor máximo que estaria disposto a pagar por um determinado bem ou 

serviço ambiental. 

 Jogos de leilão (bidding games): procura obter a máxima DAP do entrevistado por um 

bem ou serviço através da criação de um conjunto de valores que são negociados com 

o mesmo. 

 Cartão de pagamento: através de cartões, uma série de valores é apresentada ao 

entrevistado, que escolhe o valor mais próximo de sua DAP máxima. 

 Referendo (escolha dicotômica): um valor aleatório é apresentado ao entrevistado, e 

este responde se aceita ou não pagar esse valor pelo bem ou serviço que está sendo 

valorado. 

 Referendo com follow-up: é uma versão mais sofisticada do modelo referendo, na qual 

uma segunda pergunta interativa é feita ao entrevistado, oferecendo um preço maior 

(caso a resposta a primeira pergunta seja positiva), ou menor (caso a resposta a 



28 

 

primeira pergunta seja negativa) para o mesmo responder se aceita pagar ou não este 

novo valor. 

O meio utilizado nessa pesquisa para a identificação da DAP foi o Cartão de 

Pagamento. Criado originalmente por Mitchel e Carson (1981), o método de Cartão de 

Pagamento apresenta um cartão com uma série de valores ao entrevistado, que escolhe o valor 

que mais se aproxima da sua DAP. Segundo Haefele et al (2019), esse procedimento é o mais 

eficiente estatisticamente, pois a escolha do entrevistado proporciona uma estimativa 

relativamente precisa de sua DAP mínima. 
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2. CAMINHOS DA PESQUISA 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

Para a caracterização da área de estudo, foram realizadas várias visitas ao local da 

pesquisa, antes do encerramento das atividades na região, em virtude da pandemia da 

COVID-19, em março de 2020. 

Em uma dessas visitas, foi feita uma observação da estrada, para detectar pontos de 

passagem de animais, bem como os instrumentos presentes na estrada para o controle do 

trânsito na mesma. Foi feito um percurso da estrada, desde seu início (em Alto Paraíso de 

Goiás), até a chegada em Colinas do Sul, observando e registrando, em fotografias (anexo B), 

suas características e detalhes, tais como a sinalização, o estado de conservação da estrada, 

seus pontos turísticos e estabelecimentos privados a sua margem. Esse percurso foi feito no 

dia 21 de junho de 2019, percorrendo os primeiros 36 Km entre Alto Paraíso de Goiás e o 

Distrito de São Jorge durante o período da manhã, e os 33 Km restantes entre o Distrito de 

São Jorge e Colinas do Sul no período da tarde. 

A GO-239 (Estrada-Parque Prefeito Divaldo Rinco) não possui nenhum tipo de 

sinalização que indique a sua natureza de Estrada-Parque em seu início (Figura 18, anexo B). 

Há apenas um ponto de ônibus e uma placa chamando a atenção para a presença de ciclistas 

na pista (Figura 19, anexo B) a única com esse aviso em todo o trajeto da estrada. 

A pista da estrada é de mão-dupla simples, tendo a ciclovia no sentido Alto Paraíso-

São Jorge, e um pequeno acostamento no sentido inverso (Figura 20, anexo B). A ciclovia 

(Figura 21, anexo B) trata-se de uma parcela da rodovia separada por tachas, reconhecidas 

como “olhos de gato”, da pista principal, na qual passam não apenas ciclistas, mas também 

andantes e praticantes de corrida. Não existe nenhuma sinalização advertindo aos motoristas 

para a presença de ciclistas, a não ser a placa citada acima, ou proibindo o uso da ciclovia 

como acostamento. Tal fato torna a ciclovia, que deveria ser um instrumento de recreação, em 

uma potencial ameaça a quem faz uso da mesma. 

Apesar do asfalto estar em um bom estado de conservação, a GO-239 possui vários 

problemas de manutenção em seus arredores. Há vários trechos com lixo espalhado pelo 

acostamento no decorrer da pista (Figuras 22 e 23, anexo B). Em alguns trechos, o mato na 

beira da pista está muito alto (Figura 24, anexo B), o que dificulta a observação das placas por 

parte dos motoristas, e aumenta o risco de atropelamento de animais, por não permitir ao 

animal a visão da estrada, e dificultando ao motorista a identificação do animal. Há também 
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um excesso de mato seco na pista (Figura 25, anexo B), o que pode ser um risco para o 

motorista. 

Outro problema são trechos da pista que passam no meio de áreas de vereda e várzea, 

ou seja, áreas de escoamento de água (Figura 26, anexo B), o que torna esses locais 

suscetíveis a alagamentos nos períodos chuvosos, devido a interrupção do fluxo hídrico 

provocado pela via (FREITAS, 2009). Não existe sinalização de perigo de alagamento nessas 

áreas. 

O primeiro redutor de velocidade aparece depois de andados 2 Km no sentido Alto 

Paraíso-São Jorge. Os redutores (Figura 27, anexo B) são pequenas lombadas de asfalto, 

sendo as primeiras afastadas uma das outras, e as últimas mais próximas. Existem 9 desses 

redutores no trajeto entre Alto Paraíso e São Jorge. Essas lombadas possuem uma pequena 

elevação com relação à pista, e frequentemente não são respeitadas pelos motoristas, que 

passam por elas sem reduzir a velocidade. As placas sinalizando os redutores estão sempre 

próximas aos mesmos, não havendo outras placas mais distantes, alertando da proximidade do 

obstáculo. 

A Estrada-Parque possui duas lombadas eletrônicas (Figura 28, anexo B) em seu 

trajeto, uma na altura da entrada do atrativo das cachoeiras de São Bento (8,5 Km no sentido 

Alto Paraíso-São Jorge), e a outra se localiza próxima a entrada do Distrito de São Jorge. A 

velocidade máxima nas lombadas eletrônicas é de 40 Km/h. Esse parece ser o único meio de 

redução de velocidade respeitado pelos motoristas. 

A primeira placa de identificação da rodovia GO-239 aparece 14 Km depois de Alto 

Paraíso. É uma pequena placa azul, com o código da rodovia no alto da placa, e a 

identificação da quilometragem da rodovia abaixo (Figura 29, anexo B). 

As sinalizações alertando os motoristas com relação a animais atravessando a pista 

começam a aparecer depois de 8 Km percorridos desde Alto Paraíso. A placa mais comum 

consiste em um aviso de corredor de fauna, pedindo para reduzir a velocidade, com a placa 

amarela tradicional de travessia de animais silvestres ao lado do aviso (Figura 30, anexo B). 

Há outros avisos em que figuram a imagem de uma ema com filhotes (Figura 31, anexo B) e 

de um cachorro do mato (Figura 32, anexo B). Segundo o relato de moradores, essas placas 

foram colocadas em locais de maior incidência de travessia de animais. Geralmente essas 

placas estão próximas a um redutor, e uma placa de limite de velocidade (40 Km/h). Porém, 

assim como os redutores, os avisos das placas também não são respeitados pelos motoristas, 

que passam em alta velocidade por esses locais. 
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Existe também no trajeto da pista uma única placa alertando sobre os atropelamentos 

de animais nas estradas (Figura 33, anexo B), apresentando os dados mostrados anteriormente 

nesse trabalho pela CBEE. Outro tipo de placa é encontrado na entrada de São Jorge, 

convidando o turista a aprender sobre a história do garimpo na Chapada (Figura 34, anexo B), 

e uma placa (Figura 35, anexo B) chamando a atenção sobre o pato mergulhão (espécie 

ameaçada que tem na Chapada dos Veadeiros um de seus principais habitat). 

Ao longo da pista observa-se algumas construções privadas e áreas de camping 

(Figura 36, anexo B) nas áreas não pertencentes ao Parque Nacional. Isso evidencia um 

aumento na especulação imobiliária na região, uma vez que o asfaltamento completo da 

Estrada-Parque atraiu um número maior de turistas, aumentando a demanda por hotéis, 

pousadas e locais de recreação. Além disso, as áreas onde se encontram essas construções 

podem ser consideradas estratégicas, por se situarem na metade do trajeto entre Alto Paraíso e 

São Jorge. Outro efeito do asfaltamento da via é o aumento do fluxo de veículos na região 

(Figura 37, anexo B). Durante a observação da estrada, foi percebida uma movimentação 

considerável de carros na mesma. 

A GO-239 é o caminho para vários atrativos da região fora do Parque, como por 

exemplo as cachoeiras de São Bento e o Vale da Lua. A mesma também abriga seus próprios 

atrativos, como o Morro da Baleia (Figuras 38 e 39, anexo B), o Morro do Buracão (Figura 

40, anexo B), e o mirante do Jardim do Maytrea (Figuras 41 e 42, anexo B). 

Porém, os atrativos presentes na estrada não possuem nenhuma estrutura adequada 

para a contemplação por parte dos turistas, que geralmente param seus veículos na beira da 

pista para observar a paisagem (Figura 43, anexo B), o que pode causar acidentes, 

atropelamentos (Figura 44, anexo B) e, segundo relatos de moradores, até deixar os turistas 

suscetíveis à tentativas de assalto. 

Depois de São Jorge, no sentido Colinas do Sul, a ciclovia se encerra (Figura 45, 

anexo B), assim como os redutores e as sinalizações de atenção a travessia de animais (Figura 

46, anexo B). A estrada se torna mais sinuosa, com pouco ou nenhum acostamento, passando 

por encostas de morros, e com trechos de mato alto na beira da estrada (Figuras 47 e 48, 

anexo B). 

Ainda existe alguns atrativos que são acessados nesse trecho da estrada, entre os quais 

estão o Raizama (Figura 49, anexo B), Rio da Lua, Morada do Sol (Figura 50, anexo B), 

Segredo (Figura 51, anexo B), o Sítio Arqueológico Pedra Escrita (Figura 52, anexo B) e o 

Encontro das águas (Figura 53, anexo B), onde acontece o encontro do Rio Preto com o Rio 

Tocantinzinho. 



32 

 

A GO-239 só apresenta características de Estrada-Parque nos 36 Km entre Alto 

Paraíso e o Distrito de São Jorge, que é onde se encontram os redutores de velocidade, as 

lombadas eletrônicas, a ciclovia e os avisos de travessia de fauna. Entre São Jorge e Colinas 

do Sul, a estrada toma as características de uma estrada comum, não havendo nenhum tipo de 

medida preventiva contra acidentes, além de apresentar uma alta periculosidade, com trechos 

com muitos aclives e declives acentuados, sem acostamento e com proteção lateral (guard-

rails) em quase toda a extensão, só se tornando mais plana nas imediações de Colinas do Sul. 

Observou-se que a estrada apresenta então dois conjuntos de características bem 

diferenciados nos dois trechos percorridos, entre Alto Paraíso e São Jorge, e entre este e 

Colinas do Sul, levando-se a uma constatação de que a mesma pode ser caracterizada como 

uma estrada e dois caminhos (DOMICIANO e SILVA DOMICIANO, 2019). 

 

2.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

2.2.1 Questionário 

 

Para a realização da valoração foi utilizada a técnica de aplicação de questionários 

para os transeuntes da GO-239, de modo a captar o valor que os mesmos atribuem aos 

animais silvestres que são impactados pela presença da Estrada-Parque.  

Foram realizadas duas pesquisas-piloto, com o intuito de fazer uma calibração do 

questionário a ser aplicado (MAIA et al, 2004). A primeira pesquisa foi realizada entre os dias 

20 e 23 de junho de 2019, e a segunda entre os dias 13 e 15 de março de 2020, O primeiro 

teste serviu para a formação de uma contextualização da Estrada-Parque, com entrevistas 

feitas principalmente com os moradores do Distrito de São Jorge, para saber mais a respeito 

da relevância da estrada na vida do Distrito. O segundo teste teve maior foco nos turistas, 

assim como nas características presentes na estrada. 

Foram aplicados um total de 46 questionários (21 na primeira pesquisa, e 25 na 

segunda), contendo uma caracterização do perfil do respondente, e as questões relacionadas 

ao objeto de estudo, incluindo uma pergunta a respeito de um valor que deveria ser pago (na 

forma de uma multa por atropelamentos na primeira pesquisa, e de um pedágio na segunda), 

pela preservação da fauna na estrada. Os valores obtidos serviram como parâmetros para as 

escolhas dos valores a serem utilizados na pesquisa que se realizou posteriormente. 

Após a realização dos testes-piloto, um questionário oficial seria elaborado, que seria 

aplicado aos usuários da GO-239 através de entrevista presencial, abordando os respondentes 
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em pontos chave da estrada, como o Jardim do Maytrea, por exemplo, e também 

entrevistando as pessoas alojadas no Distrito de São Jorge. 

Porém, após o término da segunda pesquisa-piloto, que ocorreu às vésperas da 

publicação do decreto estadual de restrição das atividades no Estado de Goiás, houve o 

surgimento da pandemia de COVID-19, que impediu o andamento do procedimento descrito 

anteriormente, devido as políticas de isolamento social, e o conseqüente fechamento do 

PNCV, que não permitiram a presença dos turistas no local, bem como a dos pesquisadores 

que seriam responsáveis pelas entrevistas. Desse modo, o método de aplicação dos 

questionários teve que ser alterado, de modo a se adaptar a situação advinda da pandemia. 

O método escolhido foi o questionário por via online, por permitir o alcance do 

público-alvo da pesquisa sem a necessidade do contato direto, protegendo assim o 

pesquisador e o entrevistado. Além disso, o questionário online proporciona um menor custo 

em sua aplicação (STEFANSKI, 2016; CHOI et al, 2017), e é capaz de mostrar resultados 

semelhantes aos que são apresentados em trabalhos feitos de maneira presencial, quando bem 

aplicado (LINDJEM e NAVRUD, 2011). 

O questionário foi testado e modificado para proporcionar uma aplicação mais 

eficiente pela via online. Desse modo, questões às quais os respondentes se recusaram a 

responder foram retiradas. A ferramenta de elaboração e aplicação do questionário foi o 

Google Formulários, por providenciar uma interface simples e de fácil utilização (MOTA, 

2019). 

O questionário foi divulgado através de dois meios principais. O primeiro foi através 

da rede social Facebook, com publicações feitas em grupos relacionados a região da Chapada 

dos Veadeiros. O segundo meio foi através de e-mails enviados aos Programas de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Goiás, preconizando que os respondentes deveriam ser 

aqueles já fizeram a viagem para a visitação do PNCV. 

Nesse mesmo questionário, uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, foi feita 

com os transeuntes da GO-239. Segundo Dencker (2007, p. 151), “a pesquisa descritiva em 

geral, procura descrever fennômenos ou estabelecer relações entre variáveis”. Utilizou-se 

questões específicas para obter os relatos dos participantes, que foram analisados para apurar 

a percepção dos mesmos à respeito dos impactos que a estrada-parque está provocando na 

fauna silvestre. 

O questionário (Apêndice D) começou com um pequeno texto explicando a pesquisa e 

o objeto do estudo que está sendo realizado, seguido da primeira questão na qual o 

respondente diz se aceita participar ou não da pesquisa. 
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A primeira parte do questionário tratou de uma série de questões referentes a GO-239. 

Foi perguntado aos entrevistados se eles sabiam que a estrada era uma Estrada-Parque, se já 

viram algum animal próximo a pista, se eles acreditam que os atropelamentos são uma fonte 

de impactos negativos para região, se os meios de redução de velocidade deveriam estar em 

todo o trajeto da via, se esses mesmos meios são suficientes e, por fim, quais outros meios 

poderiam ser implementados. 

A segunda parte do questionário procurou aferir a DAP dos entrevistados. O tipo de 

questionamento seguiu o que foi feito nos estudos de Machado (2011) e Araújo (2014). 

Inicialmente, o entrevistado foi questionado se estaria disposto a pagar uma quantia, na forma 

de um pedágio, para preservar a fauna na região da GO-239. Se a resposta fosse positiva, seria 

apresentado ao respondente uma série de valores dispostos aleatoriamente (R$ 10,00; R$ 

25,00; R$ 4,00; R$ 15,00; R$ 100,00; R$ 50,00), para que ele escolhesse o valor que mais se 

aproximaria de sua DAP. Se a resposta fosse negativa, o entrevistado então seria questionado 

sobre o motivo pelo qual ele não estaria disposto a pagar, para definir se a sua justificativa 

representaria uma resposta de protesto (não pagaria por ser responsabilidade de outros 

agentes, por exemplo), ou um “zero” verdadeiro (não pagaria por não ter interesse ou não ter 

condições) (BARANZINI et al, 2010). Os valores escolhidos foram baseados na respostas 

dadas pelos entrevistados na segunda pesquisa-piloto. 

A escolha pelo pedágio como meio de pagamento, além do fato da pesquisa ocorrer 

em uma estrada, se deu por ser um meio de pagamento obrigatório, o que, segundo Baranzini 

et al (2010), eliminaria o viés do free rider e de comportamento estratégico que ocorreria em 

uma via de pagamento de caráter voluntário, e também apresentaria uma taxa de DAP mais 

realista, além de uma menor variabilidade. 

Por fim, foram feitas questões sobre as características socioeconômicas do 

entrevistado (cidade de origem, sexo, idade, escolaridade, profissão), e foi também deixado 

um espaço para que o mesmo pudesse comentar a respeito da pesquisa e/ou desse sua opinião 

sobre a GO-239. 

 

2.2.2 Amostragem 

 

A amostragem foi baseada no número médio de visitantes do PNCV entre 2014-2018 

acrescido do número de moradores do Distrito de São Jorge, pois esses são os principais 

usuários da GO-239. 
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Quadro 2: Número de visitantes do PNCV entre 2014 e 2018 

Ano N° de visitantes 

2014 39.470 

2015 56.631 

2016 63.470 

2017 63.142 

2018 73.931 

Fonte: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (2019) 

 

Ao se calcular a média (aproximadamente 59.329 visiatantes/ano), e acrescentar os 

500 habitantes do Distrito de São Jorge1, chegou-se a uma população de 59.829 pessoas. 

O cálculo da amostragem foi feito através de uma formulação estatística, baseada na 

estimativa de uma proporção populacional (CASTRO NETO, 2004), cuja equação é dada a 

seguir. 

 

                                     (2) 

 

Sabendo-se que: 

n – amostra 

N – população (número médio de visitantes de 2014-2018 + número de moradores de São 

Jorge) 

p – proporção de indivíduos da categoria (50% = 0,5) 

q – proporção de indivíduos não pertencentes à categoria (50% = 0,5) 

(Z.α/2) = 1,64 – valor crítico do intervalo de confiança a 90% 

E – margem de erro (5% = 0,05). 

 

Ao se colocar os fatores na equação temos: 

 

   n = 59.829 * 0,5 * 0,5 * (1,64)²/0,5 * 0,5 * (1,64)² + (59.829 – 1) * 0,05² = 267,76            (3) 

                                                             
1 Informação colhida junto ao administrador local do Distrito de São Jorge em 2019, que estima a população do 

distrito e imediações entre 500 e 600 habitantes, de acordo com o cadastro do Programa de Saúde da Família da 

localidade. 
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Portanto, a amostra mínima para essa pesquisa é de 268 pessoas. 

 

2.2.3 Análise dos dados 

 

Foram feitos dois cálculos diferentes para se analisar a DAP média dos usuários da 

Estrada-Parque GO-239. O primeiro se tratou de um cálculo de média simples, dada pela 

equação a seguir. 

 

                                                           DAPm = Σ DAP/N, onde                                               (4) 

 

DAPm = disposição a pagar média; 

N = número total de pessoas entrevistadas; 

 

Este valor foi então multiplicado pelo médio anual de visitantes no PNCV (59.329 

visitantes/ano) para se fazer uma estimativa do valor total anual da DAP pela proteção da 

fauna na GO-239 

O segundo cálculo da DAP dos usuários da EP GO-239 foi realizado seguindo a 

seguinte fórmula de média ponderada, utilizada também nos estudos de Braga et al (2003), 

Tafuri (2008), e Carvalho (2016). 

 

                                          DAPm = [i=1Σʸ DAP (ni/N)]  * (X), onde:                                    (5) 

 

DAPm = disposição a pagar média; 

DAP = disposição a pagar (R$ 4,00; R$10,00; R$ 15,00; R$ 25,00; R$ 50,00; R$ 100,00); 

ni = número de entrevistados dispostos a pagar; 

N = número total de pessoas entrevistadas; 

y = número de intervalos relativo às respostas quanto a DAP; 

i = um dos intervalos relativos às respostas quanto a DAP; 

X = Número médio anual de visitantes no PNCV entre 2014-2018 (59.329 visitantes/ano). 

 

Duas análises econométricas foram elaboradas para explicar a relação entre os valores 

da DAP dos entrevistados e as outras variáveis da pesquisa. O primeiro modelo elaborado foi 
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feito com o método dos Mínimos Quadrados Ordinários que, segundo Gujarati (2000), e o 

método de regressão mais utilizado para funções de regressões amostrais. Ela é dada pela 

fórmula a seguir. 

 

                                     Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ε, onde                                         (6) 

 

Y = Variável dependente 

β = Coeficiente das variáveis 

X = Variáveis explicativas 

ε = Termo de erro 

 

O segundo modelo foi realizado utilizando o método criado por Cameron e Huppert 

(1989), para o Cartão de Pagamento, utilizando dados de intervalo, que seria um modelo mais 

robusto para o método. 

Notaro e Paletto (2021) explicam que o modelo de Cameron e Huppert considera o 

valor escolhido pelo entrevistado como uma subestimação da sua verdadeira DAP, e que ela 

está no intervalo entre o valor escolhido (DAP ≥ tj) e o valor seguinte (DAP < tj+1). Os 

mesmos autores afirmam que esse modelo pode ser interpretado como uma variação do 

modelo Tobit. 

No modelo de Cameron e Huppert, é possível definir a DAP de cada indivíduo com a 

seguinte função: 

 

𝐷𝐴𝑃𝑖 = 𝑋′𝑖𝛽 + 𝜀𝑖 

(7) 

onde X’i é um vetor das variáveis explicativas, e εi é o componente estocástico. Se εi tem 

média zero e desvio padrão σ, temos que a probabilidade de que o indivíduo tenha uma DAP 

entre tj e tj+1 é dada por 

 

Pr(tj) = ϕ (tj+1 – X’iβ/σ) – ϕ (tj – X’iβ/σ) 

(8) 

onde ϕ (.) é a função densidade cumulativa da distribuição padrão normal, e t j+1 = +∞. 

Por fim, a função log-probabilidade a ser maximizada para estimar o vetor β, com 

variância σ² é:  
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                                        𝑙𝑜𝑔𝐿 = ∑ 𝑙𝑜𝑔 𝑛
𝑖=1 [ϕ (

tj+1 – X’iβ

σ
) –  ϕ (

tj – X’iβ

σ
)]                               (9) 

 

Dadas a equações acima, procede-se agora para a apresentação dos resultados da 

pesquisa. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 PESQUISAS-PILOTO 

 

3.1.1 Primeira Pesquisa-Piloto 

 

Foram entrevistados 21 pessoas nos arredores do Distrito de São Jorge (17 moradores, 

3 turistas e um 1 funcionário do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBio) entre os dias 20 e 23 de junho de 2019, utilizando o questionário apresentado no 

Apêndice A. Com relação ao conhecimento a respeito do status da GO-239, 14 entrevistados 

tinham ciência de sua natureza, em enquanto 7 pessoas não sabiam que a GO-239 é 

considerada uma Estrada-Parque. 

Todos os entrevistados declararam ter conhecimento dos atrativos turísticos da GO-

239, tanto os que estavam presentes na estrada (Morro do Buracão, Jardim do Maytrea, Morro 

da Baleia), quanto os que tinham a estrada como parte do caminho (São Bento, Vale da Lua, 

Raizama, etc.). 

Com exceção dos turistas, todos os outros entrevistados relataram que trafegam com 

frequência na estrada, variando de 1 até 10 vezes por semana, pois boa parte deles trabalham 

transportando produtos para São Jorge, ou trabalham de guias em atrativos turísticos presentes 

no trajeto da rodovia, ou até mesmo são residentes em Alto Paraíso, mas trabalham em São 

Jorge. 

Quando perguntados sobre as condições da estrada, 13 entrevistados consideram que 

ela está regular, 7 consideraram boa, e 1 entrevistado disse que a estrada estava ruim. De 

acordo com o relato dos moradores, o asfaltamento da pista da Estrada-Parque trouxe 

benefícios para o Distrito de São Jorge, pois permitiu um transporte mais eficiente de 

mercadorias para região, além de aumentar o fluxo de turistas. Porém, a pouca sinalização, a 

ausência de um acostamento maior, a falta de segurança e uma melhor limpeza das beiradas 

da pista, contribui para que a estrada seja um local perigoso. Foi relatado que houve pelo 

menos 5 acidentes fatais no trecho entre São Jorge e Colinas do Sul, além do aumento do 

atropelamento de animais e pessoas, e até mesmo assaltos que ocorreram no mirante do 

Jardim do Maytrea. 

A respeito da sinalização da estrada, 17 entrevistados a consideraram ruim, e 4 

disseram que estava boa. O mesmo resultado foi encontrado nos relatos sobre a eficiência dos 

meios de redução de velocidade presentes na pista (17 disseram que não são eficientes, 4 
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disseram que são). Os entrevistados relataram que a sinalização presente na estrada é pouca, 

não promove uma conscientização ao motorista sobre o local que ele está atravessando, e 

muitas vezes não é respeitada pelos turistas, que passam em alta velocidade pela rodovia, 

ignorando os redutores (que por si só já são ineficientes) e as placas de limite de velocidade. 

As lombadas eletrônicas são os únicos meios de redução de velocidade considerados 

eficientes. Ainda foi relatado que tais medidas só foram adotadas após um caso de 

atropelamento de uma onça-pintada (espécie ameaçada de extinção), no final de 2016. 

Com relação aos relatos de animais silvestres atropelados na pista da Estrada-Parque, 

apenas 1 turista disse que não viu nenhum animal morto, enquanto que 20 entrevistados já 

viram. Os animais mais vistos pelos entrevistados são o cachorro do mato (chamado de raposa 

ou raposinha pelos moradores) e o lobo guará. Outros animais lembrados foram a onça-

pintada, seriema, tatu, cobra, cotia, capivara, gambá, anta, ema, e outras aves e roedores. 

O funcionário do ICMBio que foi entrevistado relatou, a respeito dos atropelamentos 

de animais, que não existe dados oficiais com relação a este problema na EP, mas que havia 

uma iniciativa para começar um programa de monitoramento da estrada, que ainda não havia 

sido colocada em prática. 

Quando perguntados se deveria haver alguma multa ou punição para quem atropela 

algum animal silvestre na GO-239, 12 entrevistados disseram que não acreditavam que uma 

punição desse tipo seria apropriada, alegando que na maioria das vezes se tratava de um 

acidente, devido às condições adversas da estrada, não tendo culpa o motorista e nem o 

animal. Ao invés disso, os entrevistados acreditavam que a melhora da sinalização, o aumento 

do número de lombadas eletrônicas, uma melhor limpeza das beiradas da pista e a 

implantação de corredores subterrâneos para a travessia de animais seriam medidas mais 

eficientes para reduzir os casos de atropelamentos. 

Enquanto isso, os 9 entrevistados que acreditavam que deveria haver punição para 

quem atropelasse um animal silvestre na estrada, apresentaram valores de multa variando 

entre R$ 130, 16 (valor de uma infração de trânsito média à época), até o valor 

correspondente a 10 salários mínimos (R$ 9.980,00, considerando o valor do salário mínimo 

em 2019, que era de R$ 998,00). 

 

 

 

 

 



41 

 

3.1.2 Segunda Pesquisa-Piloto 

 

Foram realizados 25 questionários entre os dias 13 e 15 de março de 2020, utilizando o 

questionário presente no Apêndice C. Os respondentes reagiram bem às perguntas 

apresentadas, não havendo dúvida ou reclamação com relação as mesmas. Os questionários 

foram realizados de maneira sucinta, sendo concluídos em cerca de 5 minutos. 

A primeira questão visava identificar o conhecimento do entrevistado com relação ao 

status de Estrada-Parque da GO-239. 12 entrevistados sabiam que a GO-239 é uma Estrada-

Parque, enquanto 13 disseram não ter conhecimento dessa informação. Vale ressaltar que, 

entre os que responderam positivamente a questão, a maioria são moradores da região, 

enquanto que todos os que responderam negativamente são turistas. 

A segunda questão foi à respeito da maior incidência de animais silvestres 

atravessando a pista da GO-239, devido a proximidade da mesma com o PNCV. Enquanto 20 

entrevistados responderam que sabiam dessa informação, 5 entrevistados responderam 

negativamente. 

A terceira questão foi sobre os atropelamentos, e 18 entrevistados disseram que já 

viram algum animal atropelado na pista, enquanto 7 disseram não ter visto. Aos que 

responderam positivamente, foi perguntado qual o animal que eles viram. As respostas estão 

listadas no Quadro 3 abaixo. 

 

Quadro 3: Animais identificados pelos entrevistados 

Animal Nº de relatos 

Cachorro do Mato (Raposinha) 8 

Cobras 6 

Lobo-Guará 4 

Aves 3 

Gambá 3 

Macaco 2 

Seriema 2 

Tamanduá 2 

Tatu 2 

Veado Campeiro 2 

Ema 1 

Onça-Pintada 1 

Perdiz 1 

Saruê 1 

Não sabia 1 
Fonte: elaboração própria (2019) 
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A pergunta número 4 foi sobre a importância da fauna para a preservação do meio 

ambiente no PNCV. Todos os entrevistados responderam positivamente a essa questão. 

A questão 5 tratou dos atropelamentos da fauna como impacto negativo no ambiente 

do PNCV. Dos 25 entrevistados, 23 disseram que os atropelamentos são negativos para o 

meio ambiente, enquanto 2 responderam que não acreditam nessa afirmação. 

A sexta questão tratou do papel da GO-239 na preservação da vida animal que transita 

em seu trajeto. Todos os entrevistados responderam que a Estrada-Parque deve auxiliar na 

preservação da fauna na região. 

A pergunta 7 foi sobre a efetividade dos meios de redução de velocidade presentes na 

GO-239. Apenas 5 entrevistados responderam que tais medidas funcionam, enquanto 20 

entrevistados disseram que as atuais medidas são ineficientes. Perguntados se deveriam ser 

implementadas mais medidas de prevenção de atropelamentos na Estrada-Parque (questão 8), 

23 entrevistados responderam positivamente a essa proposição, enquanto 2 responderam 

negativamente. 

A nona questão foi sobre a Disposição a Pagar (DAP) dos entrevistados pela 

preservação dos animais silvestres que transitam na GO-239. Dos 25 respondentes, 18 

disseram que estariam dispostos a pagar um valor para proteger a fauna, enquanto 7 

responderam que não pagariam. 

Aos que responderam positivamente, foi perguntado o valor que estariam dispostos a 

pagar. A pergunta foi feita no formato aberto, para que o entrevistado pudesse responder 

livremente a quantidade que ele pagaria. Os valores dados estão dispostos no Quadro 4 

abaixo. A média da DAP nessa pesquisa-piloto foi de R$ 39,58. 
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Quadro 4: Valores apresentados pelos entrevistados 

Valor Nº de respostas 

R$ 100,00 3 

R$ 50,00 2 

R$ 20,00 2 

R$ 15,00 2 

R$ 300,00 1 

R$ 150,00 1 

R$ 25,00 1 

R$ 18,00 1 

R$ 10,00 1 

R$ 7,50 1 

R$ 5,00 1 

R$ 4,00 1 

Não sei 1 
Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Aos que responderam negativamente a questão 9, foi perguntado o motivo pelo qual 

eles não estariam dispostos a pagar (questão 10). Dos 7 entrevistados, 6 disseram que o 

Estado deveria investir na proteção da fauna, enquanto 1 respondente disse que não pagaria 

por estar desempregado. 

É importante dizer que, dentre os que responderam positivamente sobre pagar um 

valor para proteger a fauna presente na GO-239, alguns disseram que pagariam se não fosse 

algo feito pelo Estado, dando a entender que poderiam não contribuir se o projeto fosse de 

natureza pública. 

Os Quadros 5, 6, 7, 8 e 9 a seguir apresentam os dados socioeconômicos dos 

entrevistados. 

 

Quadro 5: Origem do entrevistado 

Cidade Nº de entrevistados 

São Jorge/Alto Paraíso 9 

Brasília 9 

Rio de Janeiro 4 

Colinas do Sul 1 

São Paulo 1 

Porto Alegre 1 

Total 25 
Fonte: elaboração própria (2019) 
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Quadro 6: Gênero 

Gênero Nº de entrevistados 

Masculino 15 

Feminino 10 

Total 25 
Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Quadro 7: Idade 

Faixa de idade (anos) Nº de respondentes 

16-25 6 

26-35 8 

36-45 3 

46-60 8 

Maior que 60 0 

Total 25 
Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Quadro 8: Escolaridade 

Escolaridade Nº de respondentes 

Ensino fundamental 0 

Ensino médio 6 

Ensino superior 17 

Outros 2 

Total 25 
Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Quadro 9: Renda familiar (em salários mínimos) 

Faixa de renda Nº de respondentes 

Menor que 1 SM 1 

1-3 SMs 4 

4-6 SMs 13 

7-9 SMs 4 

Maior que 10 SMs 2 

Não respondeu 1 

Total 25 
Fonte: elaboração própria (2019) 

 

 

3.2 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Foram coletadas 288 respostas válidas, ultrapassando o valor mínimo estabelecido 

para a amostra. 

 

3.2.1 Análise Descritiva da Amostra 
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A Figura 1 a seguir mostra o local de origem dos entrevistados. A pesquisa obteve 

respostas de 15 Unidades da Federação (UFs) diferentes, vindas das 5 regiões do país. A 

maioria dos respondentes é do Estado de Goiás (205 pessoas), seguido do Distrito Federal (57 

pessoas), que são, respectivamente, o Estado onde fica o PNCV, e uma das UFs mais 

próximas do Parque. 

 

 
Figura 1: Local de origem dos respondentes 

Fonte: elaboração própria (2020) 
 

A Figura 2 mostra a distribuição dos respondentes com relação ao sexo. A maioria dos 

entrevistados são do sexo feminino, em uma tendência diferente de outros estudos feitos na 

Chapada (DOMICIANO, 2014; LOPES, 2014; GOMES, 2017), onde a maioria dos 

entrevistados foram do sexo masculino. 

 
Figura 2: sexo do entrevistado 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

205

57

6 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

50

100

150

200

250

G
O D
F

SP R
J

M
G P
R R
S

A
M B
A C
E ES M
A

M
T

P
A SC

N
ão

 id
en

ti
fi

co
u

Local de origem

56.94%

43.06%

Sexo

Feminino (164)

Masculino (124)



46 

 

A Figura 3 abaixo traz a idade dos entrevistados. A maior parte dos entrevistados está 

concentrada na faixa dos 26 aos 35 anos. Ao somarmos as 3 primeiras faixas de idade, vemos 

que 216 respondentes (75% da amostra) têm a idade abaixo dos 45 anos. 

Outros trabalhos (DOMICIANO, 2014; LOPES, 2014; GOMES, 2017) também 

apresentaram uma distribuição semelhante, o que indica que o público que freqüenta a região 

do PNCV é, em sua maioria, composto de pessoas jovens. 

 

 
Figura 3: idade dos entrevistados 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

A escolaridade dos entrevistados está exposta no Figura 4 abaixo. A maior parte dos 

entrevistados possui Ensino Superior completo, seguindo a tendência dos outros estudos 

realizados na Chapada (DOMICIANO, 2014; LOPES, 2014; GOMES, 2017), indicando um 

alto nível de escolaridade por parte de quem freqüenta a região. 

 

 
Figura 4: Escolaridade dos entrevistados 

Fonte: elaboração própria (2020) 
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A profissão dos entrevistados está exposta na Figura 5 abaixo. Professores e servidores 

públicos foram as respostas mais frequentes. Até o momento da pesquisa, a maioria dos 

respondentes (244 pessoas) estavam economicamente ativos, enquanto o restante da amostra 

se declarou desempregado (5 pessoas), aposentado (6 pessoas), ou ser estudante (33 pessoas).  
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Figura 5: Profissão dos entrevistados 

Fonte: elaboração própria (2020) 
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3.2.2 Percepções sobre a Estrada-Parque 

 

Á respeito do status de Estrada-Parque da GO-239, dos 288 entrevistados, 97 disseram 

saber que a estrada possui essa denominação, enquanto que 191 disseram não saber dessa 

informação, conforme se nota na Figura 6.  

Tal resultado pode ser explicado pelo fato descrito anteriormente de que não existe 

nenhum tipo de sinalização no trajeto da estrada que mostre que o motorista está passando por 

uma Estrada-Parque. Desse modo, a maior parte das pessoas que passam pela GO-239, apesar 

de se comportarem como se estivesse em uma Estrada-Parque, parando para observar as 

paisagens, não sabem que estão de fato em uma. 

 

 
Figura 6: Conhecimento dos entrevistados sobre o status de EP da GO-239 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

A maioria dos entrevistados (186 pessoas) disse já ter visto algum animal enquanto 

passava pela rodovia (Figura 7). Isso mostra que o encontro entre a fauna silvestre e os 

transeuntes da estrada se dá de maneira frequente. 

O fato da Estrada-Parque passar próximo a uma UC (o PNCV) pode explicar tal 

resultado, pois com uma via próxima a áreas de preservação ambiental, existe mais chances 

de os transeuntes terem contato com algum animal silvestre, esteja ele próximo a estrada, 

atravessando a via, ou atropelado (BAGATINI, 2006). 

 

33.68%

66.32%

Ciência da Estrada-Parque

Sim (97)

Não (191)
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Figura 7: Avistamento de animais na GO-239 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

A Figura 8 abaixo mostra a relação de animais vistos pelos entrevistados. Foram 

registradas 45 espécies diferentes de animais avistados na GO-239, com mamíferos e aves 

sendo os relatos mais freqüentes, apesar de, individualmente, as cobras terem sido um dos 

animais mais citados. 

 

 
Figura 8: relação dos animais vistos na GO-239 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

Ao serem perguntados se os atropelamentos na pista da estrada influenciavam de 

maneira negativa na fauna, a maioria dos entrevistados (278 pessoas) concordou com essa 

afirmativa, o que mostra que os usuários da GO-239 têm a consciência do impacto da estrada 

no meio ambiente, como se apresenta na Figura 9 a seguir. 

64.58%

35.42%

Já viu animais na estrada?

Sim (186)

Não (102)
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Figura 9: Os atropelamentos são negativos para o meio ambiente? 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

Ao serem informados da extensão da Estrada-Parque, que vai de Alto Paraíso de 

Goiás-GO até Colinas do Sul-GO, e que as medidas de redução de velocidade na estrada só 

estavam presentes em uma parte do trajeto, chegando até a Vila de São Jorge, a maioria dos 

entrevistados (270 pessoas) responderam que as medidas de redução de velocidade deveriam 

estar presentes em toda a estrada, como pode ser visto na Figura 10 abaixo. 

Isso indica que os entrevistados acreditavam que uma Estrada-Parque deve ser 

protegida em todo o seu trajeto, e não apenas nos trechos de maior movimento, como foi 

observado na GO-239. Porém, é preciso ressaltar que o asfaltamento do trecho da estrada 

entre o Distrito de São Jorge e Colinas do Sul-GO é recente, e que ainda não existem dados 

sobre possíveis modificações a serem feitas nessa parte da via. 

 

 
Figura 10: Medidas de redução de velocidade em toda a GO-239? 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

96.53%

3.47%

Atropelamentos como impacto 
negativo a fauna

Sim (278)

Não (10)

93.75%

6.25%

As medidas deveriam estar em 
toda a EP?

Sim (270)

Não (18)



52 

 

A maioria dos entrevistados respondeu que as medidas presentes atualmente na via 

não eram suficientes para a proteção na estrada, conforme exposto na Figura 11, o que mostra 

que os transeuntes da GO-239 acreditavam que pode ser feito mais para a proteção da fauna 

no entorno da via. 

 

 
Figura 11: Suficiência das medidas de redução de velocidade na Estrada-Parque 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

A Figura 12 adiante mostra as outras medidas de proteção da fauna que os 

entrevistados disseram que deveriam ser implementadas na GO-239. Com as ações de 

Educação Ambiental e a implantação de corredores subterrâneos para a travessia de fauna 

sendo as respostas mais freqüentes, pode-se dizer que o público da GO-239 estaria interessado 

em saber mais sobre a condição de EP da estrada, assim como acreditava que os animais 

devem ter meios mais seguros para atravessar a pista. 

Com relação as outras medidas apresentadas pelos entrevistados (Apêndice E), 

destacam-se alguns dispositivos apontados por Cunha (2014), como a implantação de cercas 

para impedir a travessia em pontos críticos, e outros dispositivos de travessia de animais, 

como as pontes verdes. Destaca-se também a implantação de mais dispositivos de fiscalização 

eletrônica (radares, “pardais”, etc.) a iluminação da pista, e ações de Educação Ambiental 

com os moradores da região da Chapada dos Veadeiros. 

 

20.14%

79.86%

As medidas de redução de 
velocidade da EP são 

suficientes?

Sim (58)

Não (230)
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Figura 12: Outras medidas de proteção para a EP 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

 

3.2.3 DAP e motivos para não pagar 

 

Ao serem indagados sobre a sua DAP por um pedágio na EP, 154 entrevistados 

responderam que pagariam o pedágio, enquanto 134 responderam que não pagariam, como 

apontado na Figura 13 abaixo.  

 

 
Figura 13: Disposição a pagar o pedágio na GO-239 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

A Figura 14 à frente mostra os valores que os entrevistados que responderam 

positivamente a questão anterior estariam dispostos a pagar em um eventual pedágio. Ao se 

utilizar a equação (4), descobre-se que o valor médio da DAP foi de R$ 6,34, com um desvio 

padrão R$ 15,08.  
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54 

 

 
Figura 14: Valores da disposição a pagar dos entrevistados 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

 

Ao multiplicarmos a DAP média pelo número de visitantes médio anual do PNCV 

entre 2014 e 2018 (59.329 visitantes/ano), temos uma DAP pela preservação da fauna 

presente na GO-239 de R$ 376.145,86/ano. 

Ao colocarmos as informações sobre a DAP dos entrevistados na fórmula de média 

ponderada apresentada anteriormente (equação 5), chegou-se ao resultado apresentado na 

Tabela 2 abaixo, com uma DAP média de R$ 6,16; e anual de R$ 365.531,90. 

 

Tabela 1: Cálculo da DAP 

DAP (R$) ni ni/288 DAP * ni/288 (DAP * ni/288) * X 

0 134 0,4653 0,0000 - 

4 74 0,2569 1,0276 60.966,48 

10 60 0,2083 2,0830 123.582,31 

15 7 0,0243 0,3645 21.625,42 

25 5 0,0174 0,2610 15.484,87 

50 2 0,0069 0,3450 20.468,50 

100 6 0,0208 2,0800 123.404,32 

Soma 288 1,000 6,1611 365.531,90 

Fonte: Elaboração Própria (2021) 

48.05%

38.96%

4.55%

3.90%
3.25%

1.30%

Valores

R$ 4,00 (74)

R$ 10,00 (60)

R$ 15,00 (7)

R$ 100,00 (6)

R$ 25,00 (5)

R$ 50,00 (2)
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Ao analisarmos as médias calculadas (R$ 6,34 pela média simples, e R$ 6,16 pela 

média ponderada), bem como os valores com mais respostas (R$ 4,00 e R$ 10,00), vemos que 

a maioria dos entrevistados, apesar de concordarem com as medidas de prevenção propostas 

anteriormente, possuem uma DAP baixa com relação à fauna presente na GO-239. Um 

motivo para esse resultado pode ser o que foi explicado por Aragão (2017), ao afirmar que os 

entrevistados, ao serem apresentados aos valores, tendem a escolher os valores menores. 

A restrição dos valores apresentados também pode ter contribuído para esse resultado, 

pois ao se analisar a DAP média da pesquisa com a encontrada na segunda pesquisa-piloto 

(onde foi utilizada questão com resposta aberta), vemos uma diferença muito grande entre os 

números (R$ 6,34 e R$ 6,16 contra R$ 39,58 da pesquisa-piloto). 

Apesar disso, podemos ver que são valores inferiores em comparação a taxa de entrada 

para o PNCV (R$ 18,00 para visitantes brasileiros), o que pode indicar que um pedágio por 

esses valores poderia ser viável. 

Vale ressaltar que esses valores são uma aproximação feita com o número de 

visitantes médio do PNCV entre os anos de 2014 e 2018. Além disso, observando a tendência 

de crescimento do número de turistas no PNCV, junto ao aumento do tráfego de veículos na 

GO-239 devido ao asfaltamento da via (RIBEIRO, 2016), pode-se dizer que há um potencial 

de crescimento no valor anual da DAP para a preservação da fauna na Estrada-Parque. 

Os motivos pelos quais os que responderam negativamente não pagariam estão 

apresentados na Figura 15 a seguir. A resposta mais frequente foi a de que a manutenção da 

EP é responsabilidade do governo. Tal resposta indica, segundo Silva (2003; apud. ARAÚJO, 

2014), uma tendência da sociedade de se eximir da responsabilidade da preservação dos bens 

e serviços ambientais, passando-a para as entidades estatais. Pode-se ver também que a 

maioria das justificativas dadas para o não pagamento se encaixam na categoria de “zero de 

protesto” destacada por Baranzini et al (2010) (“dever do Governo”, “não confio em ONGs”). 
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Figura 15: Motivos pelos quais os entrevistados não estariam dispostos a pagar 

Fonte: elaboração própria (2020) 

 

Com relação aos outros motivos apresentados pelos entrevistados que se mostraram 

indispostos a pagar (Apêndice F), destaca-se a preocupação com os moradores da região da 

Estrada-Parque, que seriam prejudicados com a implantação do pedágio. Outro motivo 

relevante foi de que o pedágio não seria efetivo, pois poderia ser visto como um “aval” para a 

imprudência do motorista. 

 

3.2.4 Análise econométrica  

 

Na construção dos modelos temos como variável de interesse no estudo o valor que o 

transeunte da Estrada-Parque GO-239 está disposto a pagar (DAP) por um pedágio, como 

indicativo de valoração ambiental da estrada que leva até o Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros. A variável é identificada no questionário / banco de dados como Valores. Esta 

variável é censurada à esquerda, com censura igual a 0. Tal censura ocorre devido a 

condicionalidade da variável no questionário, uma vez que a pergunta que antecede a 

indicação de qual valor se está disposto a pagar pelo hipotético pedágio na Estrada-Parque, 

indica a disposição do transeunte em pagar. Dado que a resposta a essa pergunta tenha sido 

Não, logo não há razão para a pergunta quanto ao valor e acontece o pulo. A característica 

desta variável dependente se mostra de relevante importância nas análises e deve ser 

considerada na construção dos modelos de regressão. 

As variáveis explicativas, chamadas de variáveis independentes, presentes no estudo 

são: conhecimento de que a GO-239 se trata de uma Estrada-Parque (Estrada-Parque); o 

avistamento de animais na pista (Avistamento); a crença de que atropelamentos de animais 

silvestres na pista impacta negativamente o meio ambiente (Atropelamentos); a crença de que 

49.25%

16.42%

11.19%

1.49%

21.64%

Motivos para não pagar

Dever do Goveno (66)

Não confia em ONGs
(22)
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Não tenho interesse
(2)

Outros (29)



57 

 

medidas de redução de velocidade e de proteção aos animais silvestres deveriam estar 

presente em todo o trajeto que leva ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Trajeto); a 

crença de que os meios de redução de velocidade presentes na GO-239 são suficientes para a 

prevenção e redução de animais silvestres na pista (Suficiente); a concordância do transeunte 

com a implementação de pedágio na Estrada-Parque a ser gerido por uma ONG, com a 

intenção de implementar e gerir um sistema para a proteção da fauna silvestre na região 

(DAP); a origem do transeunte (Origem); o sexo do respondente (Sexo); a idade do 

respondente (Idade); a escolaridade do respondente (Escolaridade); e a profissão do 

respondente (Profissão). 

Alguns ajustes nas variáveis foram necessários para as análises e melhor adequação 

aos modelos. A variável resposta, Valores, passou por transformação para se adequar ao 

modelo de Cameron e Huppert (1989), de forma que seu verdadeiro valor esteja no intervalo 

entre o valor escolhido e o valor seguinte. A variável Origem foi dividida nas variáveis 

Cidade e Estado.  

Devido ao número de observações ser relativamente baixo, n = 288, houve a 

necessidade de se agrupar categorias em algumas variáveis, e até mesmo se considerar a 

validade de sua manutenção nas análises. Os agrupamentos ocorreram nas variáveis Idade, 

onde se agrupou as faixas de 45 e 60 anos com a de acima de 60 anos; Escolaridade, onde se 

agrupou em Até o Ensino Médio as categorias Ensino Fundamental e Ensino Médio; e Estado, 

onde se agrupou na categoria Outros os respondentes de estados diferentes do DF e de GO. 

Decidiu-se sobre as variáveis Cidade e Profissão a remoção do estudo, uma vez que a 

diversidade de categorias apresentadas nelas impossibilitava uma análise mais precisa sobre 

sua influência sobre o valor a ser pago pelo transeunte e na construção do modelo explicativo. 

Como resultado do tratamento dos dados, ficamos com 10 variáveis independentes a 

serem trabalhadas no estudo: Estrada-Parque, Avistamento, Atropelamentos, Trajeto, 

Suficiente, DAP, Estado, Sexo, Idade e Escolaridade.  

Para a construção de modelos explicativos, é desejável que as variáveis explicativas 

possuam associação significativa com a variável resposta. Assim, fizemos uma análise da 

associação entre a variável Valores e as variáveis independentes, apresentadas na Tabela 2. 

Nela vemos que a associação significativa acontece apenas com as variáveis Trajeto e DAP. 

Outra condição favorável na modelagem é a não associação das variáveis explicativas entre si. 

Essa análise pode ser observada na Tabela 3 adiante. 
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É válido ressaltar que a não satisfação das variáveis às condições apresentadas acima, 

não é um indicador que inviabiliza a modelagem estatística, mas pode contribuir para um 

modelo com uma adequação não tão boa quanto se deseja em um estudo.  

 

Tabela 2: Análise de associação da variável resposta - Valores, e variáveis latentes 

Variáveis Latentes 

Teste Exato de Fisher  

valor p interpretação 

Estrada-Parque 0.6244 ind 

Avistamento 0.2905 ind 

Atropelamentos 0.3214 ind 

Trajeto 0.0430 dep 

Suficiente 0.8704 ind 

DAP 2.2e-16 dep 

Estado - - 

Sexo 0.3359 ind 

Idade - - 

Escolaridade - - 
Obs.: Os casos em que não há valores p e sim a presença do 

símbolo ( - ): o teste se mostrou não apropriado devido ao 

pequeno número de observações nas categorias da variável. 

Fonte: Elaboração Própria (2021) 

 

Tabela 3: Análise de associação interna das variáveis latentes 

Variáveis Latentes 
Estrada-Parque Avistamento Atropelamentos Trajeto Suficiente DAP Estado Sexo Idade Escolaridade 

Teste Exato de Fisher - valor p e interpretação 

Estrada-Parque   dep ind ind ind ind ind ind dep ind 

Avistamento 0.0017    ind ind ind ind ind ind dep ind 

Atropelamentos 1 0.3327   dep ind ind dep ind ind ind 

Trajeto 0.6156 0.6142 0.0018   ind dep dep dep dep ind 

Suficiente 0.2132 0.0645 0.0574 0.3744   ind ind ind dep dep 

DAP 0.1693 0.2167 0.1966 0.0013 0.6588   ind ind ind ind 

Estado 0.4328 0.6515 0.0161 0.0382 0.0603 0.0766   dep ind dep 

Sexo 0.8016 0.2629 0.1060 0.0027 0.5564 0.4747 0.0019   ind dep 

Idade 0.0065 0.0002 0.6514 0.0475 0.0161 0.2655 0.8398 0.8593   - 

Escolaridade 0.0648 0.9268 0.5957 0.6890 0.0160 0.3301 0.0012 0.0031 -   
Obs.: Os casos em que não há valores p e sim a presença do símbolo ( - ): o teste se mostrou não apropriado devido ao pequeno número de observações nas categorias da 

variável. 

Fonte: Elaboração Própria (2021) 

 

Por um breve momento a censura da variável dependente é deixada de lado para a 

construção de modelos de regressão linear padrão, admitindo-se as hipóteses da regressão 

linear de homogeneidade das variâncias e normalidade dos resíduos.  

O primeiro modelo ajustado utilizou as 10 variáveis independentes na construção do 

modelo completo, como ficou identificado, sendo representado pela expressão a seguir 
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Valores= EP + Avistamento + Atropelamentos + Trajeto + Suficiente + DAP + Estado + 

Sexo + Idade + Escolaridade                                                                                                 (10) 

 

Na análise de variância e o summary do modelo completo, conforme se observa na 

Tabela 4 em sequência, verificou-se que apenas as variáveis DAP, Atropelamentos, e 

Escolaridade_outros se mostraram significativas estatisticamente, com valores p menores que 

5%. Já o R-quadrado ajustado indica que 22,4% da variância da variável dependente, Valores, 

está sendo explicada pelas variáveis independentes analisadas no modelo. 

 

Tabela 4: Resultados do modelo completo 

Coeficientes Estimativa valor p 

Intercepto 12.3086 0.0732 

Estrada-Parque_sim 0.0849 0.9638 

Avistamento_sim 0.1435 0.9387 

Atropelamentos_sim -11.4907 0.0236** 

Trajeto_sim 16.651 0.6584 

Suficiente_sim -4.2932 0.0602 

DAP_sim 15.8216 2e-16* 

Estado_go 2.0342 0.3592 

Estado_outros -3.1537 0.3883 

Sexo_masculino -1.2693 0.4795 

Idade_2 2.5046 0.3781 

Idade_3 2.6515 0.3805 

Idade_4 4.2886 0.1637 

Escolaridade_superior -5.5992 0.0872 

Escolaridade_outros -7.9555 0.0294** 

*: significativo a 1%; **: significativo a 5%; 

R² Ajustado 0.2241 

R² Múltiplo 0.2619 
Fonte: Elaboração Própria (2021) 

 

Decidir pela retirada das variáveis explicativas que se mostraram não significativas 

requer ao pesquisador avaliar e contrabalancear a importância que tais variáveis possuem 

tanto empírica como teoricamente.  

Um critério para definir quais variáveis entram ou permanecem no estudo, além de se 

considerar sua relevância teórica, é por, inicialmente, se construir modelos simples para cada 

uma das variáveis independentes, ou seja, construir modelos com apenas uma das variáveis 

explicativas. De cada um desses modelos, é analisado, conjuntamente, a significância 
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estatística de cada variável e o R-quadrado ajustado do modelo, e então se decidir pela 

inclusão, ou não, de mais variáveis explicativas.  

A interpretação dessas análises avalia o acréscimo que a inclusão de determinada 

variável oferece ao R-quadrado ajustado, que é a medida que avalia se os dados apresentam 

um ajuste correto à regressão. Obtém-se a primeira versão do modelo final quando o 

acréscimo de novas variáveis nada contribui para o R-quadrado ajustado, como disposto na 

Tabela 5, abaixo. 

 

Tabela 5: Medidas do R² Ajustado nos modelos em cada passo na análise de regressão para a 

variável dependente Valores. 

Variáveis 

independentes 

Construção do Modelo 1 

1º Passo 2º Passo 3º Passo 4º Passo 5º Passo 6º Passo 

Estrada-Parque 0.000 0.222 0.222 0.230 0.231 0.233 

Avistamento 0.000 0.222 0.222 0.231 0.231 0.233 

Atropelamentos 0.000 0.229         

Trajeto 0.006 0.222 0.222 0.231 0.232 0.234 

Suficiente 0.000 0.228 0.233       

DAP 0.219           

Estado 0.000 0.226 0.223 0.231 0.236   

Sexo 0.000 0.222 0.222 0.231 0.233 0.234 

Idade 0.000 0.227 0.221 0.227 0.223 0.233 

Escolaridade 0.000 0.225 0.222 0.233     
Fonte: Elaboração Própria (2021) 

 

Seguindo a ordem apresentada das variáveis explicativas, foram construídos 10 

modelos de regressão simples e avaliados os valores p e R-quadrado ajustado. A variável 

explicativa com melhor ajuste foi a DAP. O passo seguinte foi avaliar o comportamento do 

modelo com a inclusão de uma nova variável, tendo a variável Atropelamentos com o melhor 

desempenho. No terceiro passo, foi avaliado o ganho na modelagem com o acréscimo de uma 

terceira variável, as análises mostraram que a variável Suficiente melhor contribuía ao modelo 

estudado. Mais uma rodada de análises mostrou que a inclusão da variável Escolaridade 

acrescia o ajuste do modelo. No quinto passo, verificou-se a contribuição da variável Estado 

para o modelo, otimizando o valor do R-quadrado ajustado. Uma última rodada foi realizada e 

ficou constatada que o acréscimo de novas variáveis não representava ganho no ajuste, 

ficando o modelo construído representado pela equação abaixo. Ver Tabela 6 acima para mais 

detalhes sobre os passos na construção do modelo. 

 

            Valores=DAP+Atropelamentos+Suficiente+Escolaridade+Estado                         (11) 
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A análise de variância e o summary do modelo mostrou que apenas as variáveis DAP, 

Atropelamento e Suficiente, além do Intercepto, se mostraram significativas estatisticamente, 

com valores p menores que 5%. Já o R-quadrado ajustado indica que 23,2% da variância de 

Valores está sendo explicada pelas variáveis independentes analisadas no modelo.  

A Tabela 6 seguinte traz as estimativas e valores p como resultados das modelagens 

realizadas. 

 

Tabela 6: Resultados do modelo modificado 

Coeficientes Estimativa valor p 

Intercepto 13.022 0.0312** 

Atropelamentos_sim -11.366 0.0222** 

Trajeto_sim 2.106 0.5636 

Suficiente_sim -5.105 0.0216** 

DAP_sim 15.543 2e-16* 

Escolaridade_superior -3.056 0.2951 

Escolaridade_outros -4.700 0.1447 

*: significativo a 1%; **: significativo a 5% 

R² Ajustado 0.2316 

R² Múltiplo 0.2476 
Fonte: Elaboração Própria (2021) 

 

Voltando a considerar a censura da variável Valores nas análises e na construção de 

modelos, tentou-se a aplicação do modelo de regressão do tipo Tobit. No entanto, devido ao 

número de observações ser relativamente baixo, n = 288, que se mostram menores ainda 

dentro das categorias de cada variável, a convergência do modelo Tobit não ocorre. 

 

3.2.5 Comentários dos entrevistados 

 

A última pergunta do questionário solicitava aos entrevistados para fazer algum 

comentário a respeito da pesquisa e/ou da Estrada-Parque (Apêndice G). Foram coletadas 85 

respostas, que apresentaram pontos interessantes para discussão. 

Os respondentes destacaram a importância da preservação na região da GO-239, 

dizendo que deveria haver mais conscientização a respeito da estrada, além de campanhas 

feitas não só na região da Chapada dos Veadeiros, mas também em escolas e universidades. 

Outros comentários reforçaram as escolhas que os entrevistados fizeram nas perguntas 

anteriores, como a implantação de corredores para a travessia de fauna, o aumento da 
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fiscalização eletrônica, ou mesmo o porquê do pedágio não ser uma medida eficiente, além 

dos motivos pelos quais o Estado deveria ser o responsável pela gestão da Estrada-Parque. 

Alguns entrevistados elogiaram a paisagem que testemunharam enquanto passavam 

pela GO-239, dizendo que a Chapada dos Veadeiros é um local muito belo, e que as belezas 

presentes na Estrada-Parque são uma prova da exuberância dessa região. 

Houve respondentes que demonstraram surpresa ao saber que a GO-239 era uma 

Estrada-Parque, como a Entrevistada A (entrevista em Out./2020), ao relatar que 

Na primeira vez que fui fiquei surpresa com aquelas mini lombadinhas uma atrás da 

outra, nunca tinha visto. Depois entendi que não era sobre ir rápido, tirei o ritmo de 

São Paulo e fui aproveitando a belíssima vista. Não sabia nem que existiam coisas 

chamadas estrada-parque, e agora isso fez muito sentido na cabeça. 

 

Encontra-se também respostas que apontam sobre o papel da GO-239 no 

desenvolvimento do turismo na Chapada dos Veadeiros, sugerindo uma gestão da estrada em 

torno do desenvolvimento sustentável, gerando renda para os moradores da região. 

Algumas pessoas relataram que o asfaltamento da via aumentou os problemas da GO-

239. Além dos atropelamentos, os entrevistados também disseram que o asfalto aumentou o 

tráfego de veículos na estrada, além de permitir o aumento de velocidade na estrada. Outros 

entrevistados também destacaram a imprudência dos motoristas, e a falta de respeito dos 

mesmos com relação às medidas de redução de velocidade presentes na Estrada-Parque. 

Os comentários deixados pelos entrevistados mostram que a GO-239 é uma parte 

importante da região da Chapada dos Veadeiros, não só por causa das suas paisagens, mas 

também pelo papel que ela pode ter na promoção do desenvolvimento sustentável da região, 

na preservação do meio ambiente do seu entorno, e na conscientização de seus usuários com 

relação ao bioma Cerrado. “O caminho insiste em ser belo, basta olhar para os lados” 

(Entrevistado B, entrevista em Ago./2020). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Estrada-Parque GO-239 é parte importante da região da Chapada dos Veadeiros, 

não só por ser parte do caminho para o PNCV, mas também por suas próprias paisagens, seu 

papel para o desenvolvimento dos moradores que vivem na região, e ser uma peça-chave para 

a preservação do meio ambiente, já que se trata de uma Estrada-Parque. 

Apesar de seu status, a GO-239 ainda possui muitos aspectos a serem alcançados para 

ser considerada uma Estrada-Parque de fato. Seu modelo de implantação atual ainda apresenta 

falhas, que geram impactos negativos no ambiente, em especial a fauna da região, que se 

torna vítima de atropelamentos, ou é forçada a mudar seus comportamentos, devido ao 

obstáculo que a estrada representa. 

Muitos fatores contribuem para a descaracterização da GO-239 como uma Estrada-

Parque, como a ausência de sinalização que a identifique como tal, fazendo com que os seus 

transeuntes, em especial os turistas que visitam a Chapada, a tratem como uma estrada 

comum. Outros problemas são as poucas medidas de redução de velocidade dos automóveis 

presentes apenas no trecho entre Alto Paraíso de Goiás e o Distrito de São Jorge, a ausência 

das mesmas no restante do trajeto até Colinas do Sul, a falta de instrumentos que facilitem a 

travessia de animais na pista, a fraca manutenção das beiradas da pista, e a estrutura precária 

para a apreciação das paisagens. 

Porém, esta pesquisa mostrou que, ao se tornarem cientes de que a GO-239 é uma 

Estrada-Parque, os usuários da mesma demonstraram que a mesma deveria ser mais voltada 

para a preservação, reduzindo seus impactos e conscientizando quem transita em seu trajeto. 

Porém, a idéia de um pedágio para auxiliar na manutenção da estrada, apesar de ter 

sido aceita pela maioria dos entrevistados, ainda enfrenta resistência, pois muitos acreditam 

que, por ser uma área do Estado, a GO-239 deveria ser melhor gerida pelos seus governantes, 

além de demonstrarem desconfiança com relação as Organizações Não Governamentais 

(ONGs), e preocupação com um possível ônus para os residentes da região. 

Além disso, os métodos utilizados para a valoração da fauna da GO-239 encontraram 

valores baixos, o que indica que os usuários da estrada, apesar de considerarem que mais 

medidas devem ser empregadas para reduzir os impactos, ainda atribuem pouca importância 

para os mesmos.  

As complicações decorrentes da pandemia de COVID-19 também apresentaram seu 

impacto nessa pesquisa, uma vez que impossibilitou a realização de entrevistas presenciais, 

fazendo com que os questionários tivessem que ser aplicados por via online. Além disso, 
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algumas variáveis importantes precisaram de ser retiradas do trabalho, devido à desconfiança 

que trabalhos online tendem a causar nas pessoas. 

Tais mudanças fizeram com que os modelos estatísticos testados para essa pesquisa 

apresentassem problemas, não sendo possível uma análise mais precisa das variáveis obtidas. 

Ainda sim, o valor apresentado da média das DAP reveladas é um valor considerável, 

que se na prática não poderia resolver os problemas da infra-estrutura da estrada no tocante 

aos atropelamentos de animais, como passagens (túneis, passagens aéreas), poderia financiar 

divulgações e campanhas junto aos usuários, no que a estrada é, na sua importância para o 

desenvolvimento da região, com vistas a promovê-la de maneira mais sustentável. 

Tais fatos mostram a necessidade da realização de nova pesquisa na região, uma vez 

que os problemas da pandemia forem solucionados, com entrevistas presenciais e a adição de 

variáveis que tiveram que ser suprimidas. 

Ainda se sabe muito pouco sobre o potencial das Estradas-Parque como uma 

ferramenta de preservação e de desenvolvimento sustentável. Por isso, se faz necessário mais 

estudos que visem um melhor entendimento dessa categoria, para que a mesma possa ser 

melhor implantada, lançando uma luz mais ambiental a uma peça-chave da infra-estrutura de 

transporte do Brasil. 

Este trabalho procura contribuir para tal objetivo, bem como abrir caminho para mais 

pesquisas voltadas para Estrada-Parque GO-239, uma parte importante da região da Chapada 

dos Veadeiros, um dos símbolos mais importantes do Cerrado. 
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE A: Questionário da 1ª pesquisa-piloto 

QUESTIONÁRIO DE VALORAÇÃO DA ESTRADA-PARQUE PREFEITO 

DIVALDO RINCO (GO-239) 

 

Esta é uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPG-CIAMB) 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), que visa fazer uma valoração da GO-239 e da 

biodiversidade presente em seu trajeto. Os dados aqui coletados serão mantidos sob sigilo, e 

serão utilizados apenas para fins de pesquisa. 

 

1. Cidade de origem: _______________________________ 

2. Idade: (  ) Entre 16 e 25 anos               (  ) Entre 26 e 35 anos              (  ) Entre 36 e 45 anos      

(  ) Entre 46 e 60 anos                                (  ) Acima de 60 anos 

3. Sexo: (  ) F       (  ) M 

4. Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental        (  ) Ensino Médio        (  ) Ensino Superior                 

(  ) Pós-Graduação 

5. Renda: (  ) Entre 1 e 3 Salários Mínimos                  (  ) Entre 4 e 6 Salários Mínimos 

                (  ) Entre 7 e 9 Salários Mínimos                  (  ) Maior que 10 Salários Mínimos 

 

A GO-239 é conhecida como Estrada-Parque Prefeito Divaldo Rinco, e se tornou uma 

Estrada-Parque pela Lei Estadual nº 13.467, de 30 de junho de 1999. Desde então, a GO-239 

é tida, junto ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, como um meio de preservação do 

meio ambiente e da biodiversidade do bioma Cerrado. Porém, a falta de um plano de manejo 

para essa Estrada-Parque, faz com que a mesma não seja eficiente na questão da proteção da 

biodiversidade, sobretudo com relação à fauna da região. Tendo isso em mente, é feita as 

seguintes perguntas. 

 

6. O senhor(a) sabia que a GO-239 é uma Estrada-Parque? (  ) S                  (  ) N 

7. O senhor conhece os atrativos da GO-239? (  ) S      (  ) N  

Quais: _____________________________________________________________________ 

 

7. O senhor(a) faz uso constante da GO-239? (  ) S      (  ) N  Quantas vezes? _____________ 

8. Qual a sua opinião sobre as condições de conservação da GO-239? 

(  ) Muito boa               (  ) Boa                (  ) Regular             (  ) Ruim 

9. A sinalização da GO-239 é boa? (  ) S     (  ) N 

10. Senhor acredita que os meios de redução de velocidade presentes na GO-239 (redutores, 

limite de velocidade, etc.) funcionam? (  ) S      (  ) N 

 

11. O senhor(a) já viu algum animal silvestre atropelado na pista da GO-239? (  ) S        (  ) N 

12. O senhor(a) acredita que deveria haver uma multa para o atropelamento de animais 

silvestre na GO-239? (  ) S      (  ) N 

Qual valor: ____________________      

OBRIGADO. 
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APÊNDICE B: Mapas e Fotos da GO-239 

 

 
Figura 16: Mapa de localização do PNCV 

Fonte dos dados: IBGE (2019); ICMBio (2019) 

Elaboração própria (2021) 

 

 
Figura 17: Localização da GO-239 

Fonte dos dados: IBGE (2019); ICMBio (2019); SIEG (2017) 

elaboração própria (2021) 
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Figura 18: Entrada da estrada-parque 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 19: Placa de atenção ao ciclista 

Fonte: elaboração própria (2019) 
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Figura 20: Início da estrada-parque 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 21: Ciclovia 

Fonte: elaboração própria (2019) 
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Figura 22: Garrafa plástica na pista 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 23: Saco de lixo na beira da pista 

Fonte: elaboração própria (2019) 
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Figura 24: Mato alto na beira da pista 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 25: Mato caído na pista 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 26: Pista em área de vereda 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 27: Redutores 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 28: Lombada eletrônica 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 29: Placa de identificação da rodovia GO-239 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 30: Placa de corredor de fauna 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 31: Placa de travessia da ema 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 32: Placa de travessia do cachorro do mato 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 33: Placa dos atropelamentos 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 34: Placa do garimpo 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 35: Placa do pato mergulhão 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 36: Área de camping 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 37: Tráfego na rodovia 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 38: Placa indicando o mirante do Morro da Baleia 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 39: Morro da Baleia 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 40: Morro do Buracão 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 41: Placa indicando o Jardim do Maytrea 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 42: Jardim do Maytrea 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 43: Carros parados na beira da pista para ver o Maytrea 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 44: Cruz de morador vítima de atropelamento 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 45: Fim da ciclovia 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 46: Localização das medidas de redução de velocidade 

Fonte dos dados: IBGE (2019); ICMBio (2019); SIEG (2017); GOOGLE MAPS (2019) 

elaboração própria (2021) 

 

 

 

 
Figura 47: Trecho da estrada sentido Colinas do Sul 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 48: Trecho da estrada sentido Colinas do Sul II 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 49: Placa indicando a cachoeira do Raizama 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 50: Entrada da Morada do Sol 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 51: Entrada da cachoeira do Segredo 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Figura 52: Placa indicando a entrada do Sítio Arqueológico Pedra Escrita 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

 

 
Figura 53: Entrada do Encontro das Águas 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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APÊNDICE C: Questionário da 2ª pesquisa-piloto 

 

QUESTIONÁRIO DE VALORAÇÃO DA VIDA SILVESTRE PRESENTE NA 

REGIÃO DA ESTRADA-PARQUE PREFEITO DIVALDO RINCO (GO-239) 

 
Esta é uma pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPG-CIAMB) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), que visa fazer uma valoração da vida silvestre vitimada por atropelamentos na GO-239. 

A GO-239 é conhecida como Estrada-Parque Prefeito Divaldo Rinco, e se tornou uma Estrada-Parque pela Lei 

Estadual nº 13.467, de 30 de junho de 1999. A GO-239 é a principal via de acesso ao Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, e um dos instrumentos de preservação do bioma Cerrado na região. Porém, a falta de 
um plano de manejo para essa Estrada-Parque, faz com que a mesma não seja eficiente na questão da proteção da 

biodiversidade, sobretudo com relação à fauna da região. Os dados aqui coletados serão mantidos sob sigilo, e 

serão utilizados apenas para fins de pesquisa. 

 

1. O senhor(a) sabia que a GO-239 é uma Estrada-Parque? (  ) S               (  ) N 

 

2. O senhor(a) sabia que, por passar próximo ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, há uma maior 

incidência de animais silvestres atravessando a pista da GO-239? (  ) S               (  ) N 

 

3. O senhor(a) já viu algum animal silvestre atropelado na pista da GO-239? (  ) S               (  ) N 

Quais? __________________________ 

 

4. O senhor(a) acredita que a vida animal é importante para a preservação do meio ambiente da região da 

Chapada dos Veadeiros? (  ) S               (  ) N 

 
5. O senhor(a) acredita que os atropelamentos de animais silvestres que ocorrem na GO-239 influenciam de 

maneira negativa no meio ambiente da Chapada dos Veadeiros? (  ) S               (  ) N 

 

6. O senhor(a) acredita que, por ser uma Estrada-Parque, a GO-239 deveria auxiliar na preservação da vida 

animal que transita em seu trajeto? (  ) S               (  ) N 

 

7. Senhor acredita que os meios de redução de velocidade presentes na GO-239 (redutores, limite de velocidade, 

etc.) funcionam na prevenção dos atropelamentos? (  ) S               (  ) N 

 

8. O senhor(a) acredita que mais medidas de prevenção de atropelamentos deveriam ser implementadas na GO-

239? (  ) S               (  ) N 

 
9. O senhor estaria disposto a pagar algum valor para preservar a fauna silvestre que transita na GO-239?  

(  ) S               (  ) N Quanto? __________________ 

 

10.  (caso a resposta a questão 9 seja negativa) Por qual motivo o senhor(a) não estaria disposto a pagar? 

_____________________________________________________________ 

 

Dados pessoais 

11. Nome: ______________________________________ 12. Cidade: __________________ 

 

13. E-mail: _____________________________________  14. Sexo: (  ) F               (  ) M 

 
14. Idade: (  ) Entre 16 e 25 anos               (  ) Entre 26 e 35 anos               (  ) Entre 36 e 45 anos                       

                  (  ) Entre 46 e 60 anos               (  ) Acima de 60 anos 

 

16. Escolaridade: (  ) Ensino Fundamental               (  ) Ensino Médio               (  ) Ensino Superior                  

                             (  ) Outros            

 

17. Renda familiar: (  ) Menor que 1 salário mínimo               (  ) Entre 1 e 3 Salários Mínimos                                    

                                 (  ) Entre 4 e 6 Salários Mínimos              (  ) Entre 7 e 9 Salários Mínimos                                            

                                 (  ) Maior que 10 Salários Mínimos 

OBRIGADO. 
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APÊNDICE D: Questionário utilizado na pesquisa online 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A VIDA SILVESTRE PRESENTE NA REGIÃO DA 

ESTRADA-PARQUE PREFEITO DIVALDO RINCO (GO-239)  

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) – Goiás - Brasil 

 

Este questionário busca levantar dados para a minha pesquisa de Mestrado  no Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPG-CIAMB) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), a respeito da importância que as pessoas atribuem a vida silvestre presente no PNCV. 

A GO-239 é conhecida como Estrada-Parque Prefeito Divaldo Rinco, e é a principal via de 

acesso ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e outros atrativos turísticos da região 

mas,  a falta de um plano de manejo para esta Estrada-Parque, faz com que a mesma não seja 

eficiente na questão da proteção à fauna da região. Os dados aqui coletados serão mantidos 

sob sigilo, e serão utilizados apenas para fins de pesquisa. 

 

 

1. Você concorda em participar da pesquisa? ( ) sim ( ) não (Para confirmar o consentimento 

do participante). 

 

2. A Estrada-Parque é uma classificação especial dada para estradas que passam por locais 

com belas paisagens e áreas de proteção ambiental, e visam a preservação das mesmas. Você 

sabia que a GO-239 é uma Estrada-Parque? ( ) sim ( ) não 

 

3. Você já viu algum animal silvestre na GO-239 (em seu entorno, atravessando a estrada ou 

atropelado)? ( ) sim ( ) não 

 

4. Quais animais você já viu? (Se a resposta a questão 3 for “sim”). 

 

5. Você acredita que os atropelamentos de animais silvestres que ocorrem na GO-239 

influenciam de maneira negativa no meio ambiente da Chapada dos Veadeiros? ( ) sim ( ) não 

 

6. A Estrada-Parque vai de Alto Paraíso de Goiás-GO até Colinas do Sul-GO. Porém, as 

medidas de redução de velocidade e de proteção aos animais silvestres estão presentes apenas 

em metade do trajeto, chegando na Vila de São Jorge onde fica a sede administrativa e portão 

de entrada do PNCV. Você acredita que essas medidas deveriam estar presentes em todo o 

trajeto da estrada? ( ) sim ( ) não 

 

7. Você acredita que os meios de redução de velocidade presentes na GO-239 (redutores, 

limite de velocidade, placas de aviso de travessia de animais, lombadas eletrônicas) são 

suficientes na prevenção e redução dos atropelamentos de animais silvestres? ( ) sim ( ) não 

 

8. Que outros mecanismos poderiam ser implementados para evitar o atropelamento de 

animais silvestres na GO-239? (Se a resposta a questão 7 for “não”). 

 

( ) Corredor subterrâneo para a travessia de animais 

( ) Fiscalização da estrada, feita pela polícia ou por voluntários da região 

( ) Postos de vigia em áreas propícias ao atropelamento de animais 

( ) Ações de educação ambiental (placas, entrega de panfletos, etc.) no trajeto da estrada 

( ) Outros 
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9. Você concordaria com a implementação de um pedágio na GO-239, gerido por uma 

Organização Não Governamental, com a intenção de implementar e gerir um sistema eficiente 

para a proteção da fauna silvestre na região? ( ) sim ( ) não  

 

10. Qual desses valores você estaria disposto a pagar na sua próxima viagem? (Se a resposta a 

questão 9 for “sim”). 
 

( ) R$10,000 ( ) R$25,00 ( ) R$4,00 ( ) R$15,00 ( ) R$100,00 ( ) R$50,00 

 

11. Por qual motivo você não concorda? (Se a resposta a questão 9 for “não”). 

 

( ) É obrigação do governo 

( ) Não confio em Organizações Não Governamentais 

( ) Seria um gasto a mais em minha viagem 

( ) Não tenho interesse nesse assunto 

( ) Outro 

 

DADOS PESSOAIS 

 

12. Onde você reside (cidade e estado) 

 

13. Sexo. ( ) Feminino ( ) Masculino 

 

15. A sua idade está entre: 

 

( ) 16 e 25 anos 

( ) 26 e 35 anos 

( ) 36 e 45 anos 

( ) 46 e 60 anos 

( ) Acima de 60 anos 

 

16.O seu nível de escolaridade é: 

 

( ) Ensino Fundamental 

( ) Ensino Médio 

( ) Ensino Superior 

( ) Outro 

 

17. Atualmente qual é a sua atividade profissional ou ocupação principal? 

 

18. Endereço de e-mail.  

 

Obrigado pela atenção 

 

Se quiser, deixe aqui sua mensagem, idéias e comentários a respeito dessa pesquisa, de 

sua experiência na Chapada dos Veadeiros, ou a respeito da Estrada-Parque GO-239. 
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APÊNDICE E: Outras medidas de preservação da fauna da GO-239 apresentadas pelos 

respondentes 

 

Política ambiental de preservação de áreas de reserva, específica para o PNCV;  

Estabelecimento de corredores de vegetação em APPs e reservas legais da área, criando 

habitats seguros afastados da estrada. 

 

Passarelas verdes e grades ao longo da estrada de modo que inviabilize a travessia dos 

animais.  

 

Nova política de uso da estrada 

 

Pontes verdes para a travessia dos animais! Os redutores atuais são ignorados pelos 

motoristas! 

 

Educação ambiental também ser feita na região do entorno, com moradores e etc. 

 

Fiscalização eletrônica por velocidade média, apesar de ainda não estar regulamentada, seria 

uma ótima solução. Outra alternativa seria uso de fiscalização móvel, através de radares 

estáticos. 

 

Todos os citados acima e mais! 

 

Alambrado cercando o perímetro do parque onde a estrada passa 

 

Cameras e pardais con multa para excesso de velocidade (sugestao 60km/h) na rodovia 

inteira. 

 

Radar de velocidade. 

 

Iluminação da estrada. 

 

Cercas, acostamento dos 2 lados. 
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Fiscalização eletrônica. 

 

Radar, é a única coisa que o povo "respeita" 

 

Instalação de cercas ou barreiras nas margens da rodovia, redutor de velocidade ao longo de 

todo o trajeto, construção de viadutos vegetados. 

 

Radares por toda via 

 

Com o asfalmento da estrada tudo que vive ao entorno fica vuneravel,nos motoristas 

brasileiros precisamos de muita informaçao ao longo da estrada para ficar claro que somos a 

especie que poe toda a vida do parque em risco inclusive das pessoas que sao nativas do lugar. 

 

Conscientização no início da estrada. 

 

Embora possa ser considerada uma medida extremada, a proibicao ou redução do tráfego 

noturno. 

 

Intensificação da fiscalização eletrônica com redução da velocidade. 

 

As passarelas para animais por baixo da rodovia. 

 

Finalização eletrônica permitindo apenas veiculos de emergência passar dos 80kmh 

 

Já que é uma reserva deveria ter um posto de fiscalização e educacional voltado pra redução 

dos acidentes. 

 

Radar eletrônico e lambadas no lugar do redutor. 

 

Travessia superior " aérea". 

 

Promover a consciência da população 
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Consciências dos motoristas.apos redutores inuteis de velocidade os mesmos aceleram p tirar 

o atrazo,alem de medida inutil é irritante 

 

Entrada via voucher com pagamento entrada na Estrada Parque. 

 

Passagens aéreas, tipo pontes para os animais. 

 

Propagandas em TV. 

 

Corredores suspensos juntamente com os subterrâneos. 

 

Radares podem ajudar a diminuir a velocidade. 

 

Pardais. 

 

passagens aéreas de um lado a outro da estrada, como vi na descida da serra de Cunha-SP 

para Paraty-RJ e em outros lugares. 

 

Identificação e mapeamento dos trechos com maiores índices de acidentes envolvendo 

atropelamento de animais, buscando assim auxiliar a tomada de decisão. 

 

Que esses corredores subterrâneos sejam de multiuso, ecodutos, passagens superiores, 

passagens no estrato arbóreo, campanhas educativas, redução do volume de tráfego, alerta e 

afugentamento, redutores de ruídos, meios alternativos de mobilidade, Telas protetoras em 

regiões de grande fluxo de atropelamento, "travessias verdes",... 

 

Ações de conscientização da Secretaria Estadual de Turismo nas escolas públicas e privadas 

de Educação básica para estimular conscientização acerca da preservação do Cerrado e do 

Ecoturismo sustentável. 

 

Redução da velicidade 

 

Todas as ações são de redução de danos, porque o dano maior já é a estrada que não deveria 

estar ali. 
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Corredores sao o ideal. 

 

Além do subterrânero, plataformas verdes superiores que podem ser utilizadas pelos animais. 

 

Deter o avanço de construções em áreas de ocupação de vida silvestre. 

 

Monitoradores de velocidade e multas para quem não cumprir as regras de velocidade da via. 
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APÊNDICE F: Outros motivos para não pagar 

 

O pedágio em si não geraria de fato uma proteção à fauna. O que necessário é fazer um estudo 

de pontos críticos de travessia e nesses pontos instalar limitadores de velocidade, sinalização, 

além de conscientização através de educação ambiental. Concluindo não acho que pedagio em 

si seria uma medida efetiva 

 

Nao conheço os argumentos para sustentar esta proposta.... 

 

Uma ong só gera mais politicagem e pouca proteção. Os animais só precisam de um corredor 

e não de mais gente em cima deles. 

 

todos esses... fora ICMbio. 

 

Pedágio não protege animal. Funcionários em lugar específico não protege animal. Um 

pedágio só iria prejudicar os moradores. 

 

Concordo com uma concessao,porque quem investe busca retorno assim investe em bons 

projetos de preservaçao treinamento de pessoas e divulgaçao acho que governo e 

organizaçoes que tem tudo para fazer isso nao tem um objtivo concreto a anos no comando de 

parques em todo pais e poderiam fazer melhor. 

 

Onera moradores 

 

Eu fui de Brasilia a Cavalcante e depois de alto Paraiso o trânsito não é tao intenso o que leva 

muitos motoristas a exceder, acredito que campanhas com o artesanato local, um restaurante 

ccomunitário que se mantenha e que o dinheiro arrecadsdo possa desenvolver acoes de 

conscientização além de manter a cultura local. Parceria com os donos de fazenda , hotéis e 

pousadas, educação ambiental.Criação de um centro de tradições da chapada. 

 

A gestão da estrada está bem feita. Não há necessidade de operação privada no local 

 

o efeito seria o contrário: o visitante, na maioria das vezes, iria considerar que pagando pode 

tudo. 
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N adianta.apos a redução os carros aceleram. 

 

O Estado deve assumir estas responsabilidades e não o cidadão.. 

 

Mais um motivo pra aumemtar o fluxo de carros, obras na região que ja rsta saturada. 

 

O pedágio dará condição de preservação? 

 

A questão não é financeira, a questão é educacional e de fazer o ser humano respeitar a vida. 

Aprender que existem espaços em que sua atenção e respeito deverá está acima de qualquer 

vício urbano, ao entrar em um santuário , e a estrada é parte da visita, você tem que ter em 

mente que ali também tem normas e restrições. 

 

Já que o governo à fez reserva tem que proteger e gerir formas eficientes de proteção. 

 

Pelos moradores que tem que se deslocar todos os dias por ali, não acho que seria justo com 

eles. não vi animais atropelados onde há dispositivos de redução de velocidade. talvez 

cartazes informando que é uma estrada-parque mexa no subconsciente dos motoristas. é 

sugestivo. falta prudencia dos motoristas. 

 

Seria necessário uma fiscalização mais eficaz , e educação ambiental para concientizar os 

visitantes da região. 

 

Os moradores dessa região é de baixa renda, Colinas do Sul esta entre os 12 municípios 

goianos mais pobres, não acho justo essas pessoas pagarem pela falta de educação e 

responsabilidade dos turistas que vem pra Chapada abusar de álcool e drogas. 

 

Já pagamos impostos demais. 

 

A questão dos pedágios é complicada. Embora necessária para manutenção das estradas, neste 

caso, popenso que outras resoluções como as da questão 8 seriam mais viáveis. 

 

Não é onerando o acesso a uma via de passagem que trazemos a responsabilidade, 

preservação, proteção da fauna em questão, acredito na verdade que ocorreria o contrário, 
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para além de obliterar o acesso do território comum aos grupos já invisibilizados e 

marginalizados na sociedade. Além de favorecer a degradação espontânea tendo como 

justificativa a transferência de responsabilização. 

 

Acredito que enquanto sociedade civil, cabe a nós cobrarmos do Governo Municipal, Estadual 

e Federal ações mais profícuas de Educação Ambiental, já que essas são atividades que devem 

ser permanentes e que requer empenho de todas as esferas públicas, na tentativa de mudarmos 

a cultura de destruição do meio ambiente em nosso país. 

 

Deveria haver destinação específica pelo governo. Se não há, deveria ser comprado do 

legislativo. Se não é possível, a ONG pode desenvolver trabalho voluntário (com ajudas 

externas, claro) e desenvolver um trabalho específico o sem a necessidade de obrigatoriedade. 

 

a região já é bastante elitista, elitizar mais ainda a estrada não é um caminho interessante para 

mim. 

 

Vai aumentar o processo de gentrificação que a região está passando. 

 

Os pedagios sao mal vistos. Melhor outra forma. 

 

porque os moradores da região ficariam prejudicados, penso que em geral os moradores dos 

municípios da região não são os que atropelam e não são de classe econômica alta. uma 

alternativa seria o pedágio válido para placas de municípios fora da região da chapada. 

 

Não acredito que os fundos seriam investidos de forma eficaz, acredito em política pública em 

prol deste assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

APÊNDICE G: Comentários dos entrevistados 

 

Parabéns pela pesquisa, companheiro Felipe! A estrada parque é uma grande oportunidade 

sócio-econômica, potencial de desenvolvimento da economia local, por caminhos de 

preservação e solidariedade. Sua pesquisa contribui para esse movimento de alerta e 

conscientização. Um grande abraço! 

 

Faço pesquisas no Parque aproximadamente 20 anos..e observei..que o asfaltamento de Alto 

Paraiso a São Jorge.. e São Jorge a Colina Sul..aumentou significativamente os 

atropelamentos da fauna..principalmente depois deste governo atual..assumir...  

 

Esse e tantos outros locais de preservação no Brasil merecem um olhar mais atento da 

população e dos órgãos governamentais para sua preservação.  

 

Paisagem linda.  

 

Essa é uma estrada linda de um caminho maravilhoso para a natureza.  Se não preservarmos  a 

natureza ao longo desta  estrada e nesse  caminho não chegaremos a nenhum lugar!   

 

Acredito que mais lombadas ajudaria bastante, além do corredor subterrâneo.  

 

Só concordaria com esse valor de 4 reais no pedágio caso seja a única maneira de realizar 

melhorias na via. Ainda assim acredito que o pedagio não é solução. Bastaria o incremento no 

número de lombadas(entradas de passeios principalmente) e radares ao longo da via para 

controlar a velocidade durante o trajeto na chapada. Acredito que as faixas com textura 

ajudam a sinalizar para a redução da velocidade, mas não são suficientes para alertar pessoas 

que não tem consciência de preservação da chapada. É comum ver pessoas em alta velocidade 

também em direção à Teresina e Cavalcante, onde há pouquíssima sinalização. 

 

Minha experiência foi a melhor, pretendo voltar! Temos que cuidar da natureza!  

 

Estrada com trajeto belíssimo, devemos contribuir para a preservação da região. 
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AMO A CHAPADA DOS VEADEIROS!DEVEMOS CUIDAR E RESPEITAR MAIS 

ESSES ESPAÇOS! 

 

O Parque Nacional da Chapada dia Veadeiros e as propriedades de turismo em seu entorno 

são muito importantes para a prática de turismo sustentável no Brasil, e também um lugar 

muito especial, de conexão com a natureza. É essencial que o acesso ao parque e às 

propriedades seja igualmente gerido de maneira sustentável em respeito à biodiversidade 

local, que é única no mundo. Obrigada pela pesquisa! 

 

Precisamos preservar o cerrado! 

 

Quando não era asfaltado víamos muito mais animais até porque a estrada tinha pouca 

estrutura e evitava de ter alta velocidade.  

 

"Acho que falta empatia dos turistas e dos próprios moradores. Achei inapropriado as 

lambadas, acho que um corredor subterrâneo seria mais interessante. Alto Paraiso é um 

patrimônio da humanidade, merece der cuidado e respeitado como tal! Cresci na chapada dos 

veadeiros, pretendo voltar em breve, meu sonho é que as pessoas que por lá vivem o passam, 

fossem mais respeitosos e cuidadosos com  nosso cerrado!!! 

 

A dica é, corredores subterrâneos, câmeras por toda a via, onde possam ter acesso a 

visibilidade de animais e carros que por ali passam, começar a punir gravimente os infratores 

para que outros tenham consciência e possam preservar a vida dos animais que por ali vivem! 

Nossa  Chapada tem que ser preservada. " 

 

Nem sabia que era uma estrada parque 

 

Considero importante ações que visem cuidar e proteger o meio animal e os espaços de 

preservação permanente ambiental.  

 

Passei nesta Estrada apenas duas vezes.... 
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Obrigado pela oportunidade de participar desta pesquisa, e certamente poder contribuir com 

seus estudos! Quanto a uma de minhas respostas sobre não confiar em ONGs, não generalizo, 

apenas acho que tem que ser mais transparente e mais efetivas!  

 

O caminho insiste em ser belo, basta olhar para os lados. 

 

Uma das melhores partes de viajar pra  Chapada dos Veadeiros é ver a paisagem que se 

desenvolve nessa estrada, especialmente ao por do sol. 

 

Destaco a beleza de suas paisagens, haja vista oportunizar experiências de contemplação, 

conhecimento e conscientização. Vale destacar também sua importância para as comunidades 

da região e para o Turismo. 

 

Parabéns pela pesquisa. 

 

"Animais (gado e cavalos soltos na pista), redutores eletrônicos e não o sonoro q passam a 

100km , além da ciclovia q foi só a metade tbm não citados .(de São Jorge para colinas 

,fizeram sem acostamento/ciclo via).  

 

Pedagio é pior solução para o local . " 

 

Toda vez que há atropelamentos o discurso majoritário que vemos é sobre o excesso de 

velocidade. O movimento Desacelera na Chapada também busca conscientizar a respeito 

desse assunto. Porém vejo que essa militância coloca a responsabilidade total no motorista e 

desconsidera que ainda que se esteja dirigindo entre 70 e 90km/h (que não é alta velocidade 

nessa estrada), caso um animal atravesse a via, a sua morte será inevitável. A solução que 

deveria ser amplamente cobrada deveria ser a instalação de passagens de fauna adequadas. 

 

O pessoal costuma correr bastante por aí,  uma vez que a estrada é boa e não existe uma 

fiscalização constante  

 

Acredito que a sinalização é insuficientes, é importante ter fiscalização eletrônica, iluminação 

pública nos trechos de maior ocorrência de atropelamentos, túneis de passagem de fauna. A 
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educação ambiental é importante, principalmente informativos com fotos de animais mortos 

na rodovia para conscientizar os motoristas. 

 

Valeu 

 

ja salvei alguns bixinhos nessa estrada, e sim deve ter mais redução de velocidade e nada de 

pedagio nao viaja -.- 

 

Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa da pesquisa. Estive na Chapada dos 

Veadeiros há muitos anos e acredito que já tenha mudado muita coisa, mas infelizmente essa 

questão dos atropelamentos de animais silvestres não mudou, ao contrário, tem se tornado 

cada vez mais comum nos dias atuais nas estradas brasileiras devido ao aumento do fluxo de 

veículos, trânsito de pessoas e pavimentação das vias. 

 

Os redutores atuais, na verdade, na cabeça do imprudente, os força a acelerar mais para 

diminuir o impacto nas molas. Ja ouvi dezenas de vezes isso 

 

Uma pena essa estrada ter asfalto...esse ė um dos fatores que fazem lugares lindos como a 

chapada perder a singularidade. 

 

Mais placas com avisos dos animais e velocidade permitida ajuda os desavisados 

 

PRESERVAR SEMPRE. 

 

Bem legal essa pesquisa que meio ambiente seja sempre levado em consideração e protegido. 

 

Pressa é inimiga da admiração. 

 

Muito boa a iniciativa! Base. 

 

pra mim que sou do sul do brasil achei a experiencia bem legal ao passar por ai o lugar é 

bonito e tem um visual incrivel. 

 

Melhor lugar que visitei. 
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Amo este lugar! 

 

Excelente iniciativa 

 

Eu amei a chapada dos veadeiros, mas achei um absurdo os valores das entradas das 

cachoeiras participares 

 

Excelente pesquisa! Parabéns 

 

Vou para Chapada há vários anos , sendo a primeira vez em 1996 e desde 2015 vou todos os 

anos. Amo a Chapada e percebo que falta fiscalização e consciência ambiental a muitos 

turistas. Acho interessante a ideia de treinar voluntários para conscientizar sobre a questão dos 

animais que atravessam a pista e o aumento do número de placas . 

 

PARABÉNS 

 

Minha experiência na chapada foi Fantástica foi no festival das culturas , eu amo está presente 

a esse eventos que ressalta a cultura , conheci o parque nacional lindas cachoeiras . Pretendo 

desenvolver uma pesquisa na comunidade vão de alma Em Cavalcante ; ressaltar o trabalho 

das mulheres kilombola O dia a dia daquelas remanescente . 

 

É fundamental a realização de campanhas para a conscientização dos riscos à vida humana e 

dos animais ao trafegar em alta velocidade nesta região. Já perdi uma amiga em um grande 

acidente envolvendo atropelamento de animal à noite, por desconhecerem a região. Foram 4 

óbitos, fora a vida do lobo atropelado. 

 

Programa desacelera na chapada precisa de mais incentivo mais adeciso nos carros e placas 

no percurso 

 

Cada um fizer a sua parte com preservação e educação ficaria melhor 

 

Mt boa sinalizadas 

 



110 

 

Na minha opinião deveria retirar os quebramolas amontoados, que não reduzem em nada a 

velocidade, apenas, quebra os carros. E colocar lombadas eletrônicas, muito mais prático e 

muito mais moderno. 

 

Frequento a Chapada desde o tempo que a GO-239 era toda de terra. Infelizmente veio o 

asfalto e todos os problemas que ele traz, como adensamento populacional, velocidade e 

acidentes. Parabenizo sua pesquisa, uma vez que tenta minimizar o impacto negativo que o 

asfaltamento dessa rodovia trouxe para a região e sua natureza. 

 

:) 

 

fiscalização eletrônica e material didático é a única forma de resolver a situação....tem 

milionários na região que se fazem de pobre e salvador dos animais, porém ultrapassam a 

mais de 100km nos momentos de reduzir com suas pick ups super potentes. Fiscalização 

eletrônica ou lombada super alta igual de cidade. Tem que ter prejuízo pra dar certo.  

 

Infelizmente é assim. Participei de ideias na implantação de um sistema parecido na região 

dos campos gerais no parque de Vila velha e a única solução foi radar w muita multa. 

 

"Trabalhei nessa região desde São Gabriel a Campos Belos na execuçãodesse asfalto. Lugares 

lindos, principalmente a chapada dos veadeiros onde tive o prazer de conhecer. Desejo a vc 

muito sucesso em seu trabalho. Deus o abençoe." 

 

Não concordo com o pedágio porque, as pessoas são mal educadas enquanto umas reduzem a 

velocidade dirigi com cuidado para evitar atropelamento de animais outros não estão nem aí.  

 

Cada um tem que ser responsável , não adianta obedecer à força ou por castigos, é preciso 

conscientizar da importância das ações. 

 

Não podemos deixar só o governo administrar todos nós somos responsáveis. Não esquecer 

quando passar por lá leve cementes no carro pra plantar durante o percurso. A natureza 

agradece. Boa sorte amigo e muita proteção do nosso Deus. 
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Conheço o local a bastante tempo antes de ser pavimentada e já havia atropelamento de 

animais ,imagine agora penso que deveria ter um trabalho intensificado de conscientização 

das pessoas que visita esse lugar 

 

Poderia ser uma parceria entre sociedade civil organizada, estado emunicipio pra gerir o 

ptojeto de inplantaçâo de ações de conservação na GO 239. 

 

Os redutores são usados como ponto de ultrapassagem 

 

"Trabalho bacana.. sucesso.. 

Existem vários projetos para a GO 239.. mirantes, passagem de animais, programas 

educativos.. a rodovia tem EIA/RIMA interessante pesquisar.. 

Os redutores instalados na rodovia estão fora das normas técnicas..  

" 

 

ops, já deixei lá atrás sem querer rs. Mas na primeira vez que fui fiuei surpresa com aquelas 

mini lombadinhas uma atrás da outra, nunuca tinha visto. depois entendi que não era sobre ir 

rapido, tirei o ritmo de sao paulo e fui aproveitando a belissima vista. Não sabia nem que 

existiam coisas chamadas estrada-parque, e agora isso fez muito sentido na cabeça. Talvez 

colocar sinalização disso realmente seja uma sugestão de peso que as pessoas vão diminuir a 

velocidade. 

 

Lugar incrivelmente lindo, com belezas sem igual, saudades... 

 

Para quem vem de Goiânia-GO o caminho mais curto é o via Niquelândia-GO e Colinas do 

Sul-GO. 

 

Amo a Chapada! 

 

A educação ambiental começa em casa. Se falhar em casa vai refletir na estrada. 

 

Conservação e sinalização.pontos aprazíveis de paradas na estrada 

 

Pertinente, adequada e com importante contribuição. 
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Todas as estradas deviam ter 

 

Preservar é preciso e necessário 

 

Boa sorte com sua pesquisa!! Faça a diferença! 

 

Preferia quando ela era de terra... não deveriam ter asfaltado ela. Não tinha alta velocidade, 

limitava circulação de veículos, ppte de noite, com isso, menos atropelamentos. 

 

Lugar maravilhoso que precisamos conservar! 

 

Parabéns pelo trabalho! 

 

Acredito que temos tecnologia de infra-estrutura que possa preservar a fauna e flora de todas 

as estradas no Brasil, não só as que são consideradas como estrada parque. O que precisamos 

é de explicitação e cobrança dos órgãos competentes para implementação dessas obras com 

essa responsabilização. A responsabilidade é de todas as pessoas. 

 

Parabéns pela importante e necessária pesquisa!! 

 

A chapada precisa de pessoas assim quê se importam com a natureza com os animais 

parabéns👏👏👏👏! 

 

Paraíso 

 

Interessante a pesquisa! A Conscientização é importante sobre o impacto da vida humana na 

vida Silvestre. Poderia haver algum projeto de levar informação às escolas, universidades e 

talvez alguma divulgação em Mídias sociais com grande alcance. 

 

Chapada é um diamante no coração do Brasil 

 

Mecere mais investimento para gerar renda com o turismo. E assim preservar mais de forma 

sustentavel. 
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Lindo! É uma pena que o poder público não atue permanentemente. 

 

Já vimos um lobo-guará sozinho e assustado à beira da construção da GO, bem próximo à 

entrada de São Jorge. Desejo sucesso na pesquisa e que a proteção da preciosa fauna se dê 

efetivamente com o implemento necessário à estrada-parque. 

 

A questão número 10 não explica para qual a finalidade do dinheiro, seria para o pedágio? Ou 

para entrar no parque? 

 

Sugiro a criação de campanhas educativas no trânsito em parceria com o centro de turismo 

localizado na cidade de Alto Paraíso e também em parceria com hotéis, pousadas e guias 

turísticos. Nem sempre turistas respeitam limites de velocidade e a vida da fauna e flora as 

margens das estradas. 
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ANEXO A: Parecer do Comitê de ética da UFG 
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