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RESUMO  

 

Ecologia de estradas é uma disciplina científica que estuda os efeitos de 

infraestruturas de transporte como estradas, ferrovias e canais sobre o ecossistema. 

Efeitos ecológicos que incluem a destruição e fragmentação do habitat, aumento da erosão 

e poluição, e, particularmente preocupante, o atropelamento animal(AA), que pode ser 

altamente impactante para populações de espécies que existem em baixas densidades, 

como as ameaçadas de extinção, tendo potencial para afetar significativamente a 

biodiversidade. Mesmo com um aumento considerável de estudos recentes sobre o tema, 

existem grandes lacunas de conhecimento sobre os efeitos das rodovias, e principalmente 

sobre como esses efeitos afetam as populações animais e o homem.  Essas lacunas são 

especialmente preocupantes nos países como o Brasil, que optou por um modal rodoviário 

e assim, apresenta uma extensa rede de rodovias.  

O Brasil até desenvolve pesquisas e publica sobre ecologia de estradas, sendo o 

terceiro país que mais contribui com a produção científica mundial, mas há uma 

predominância de estudos sobre AA e baixo número de estudos sobre medidas 

mitigadoras, e os estudos sobre AA pecam pela falta de padronização na metodologia 

adotada pelos pesquisadores. Neste estudo é analisado o índice de detecção de animais de 

diferentes classes taxonômicas utilizando diferentes velocidades de monitoramento, 

sendo observado que a velocidade de 5 km.h-1 é a que melhor atende o propósito de 

apontar a real taxa de atropelamento. 

Ainda dentro de ecologia de estradas, vários problemas afetam o ser humano, mas 

os acidentes de trânsito são considerados um problema de saúde pública negligenciado, 

principalmente em países em desenvolvimento. Há necessidade de compreender os 

fatores que contribuem para agravamento dos acidentes de trânsito, e como contribuição 

para essa compreensão, este estudo investigou acidentes automobilísticos com saída de 

pista com ou sem colisão na vegetação da faixa de domínio. Constatou-se que a colisão 

com árvore aumenta a probabilidade de mortalidade (3,16 vezes) e gravidade da lesão em 

acidentes em que os veículos saíram da pista nas rodovias. 

Palavras-chave: Ecologia de estradas, atropelamento animal, métodos de levantamento, 

segurança de tráfego, faixa de domínio. 
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ABSTRACT 

 

Road Ecology is a scientific discipline that studies the effects of transport’s 

infrastructure such as roads, railways and canals on the ecosystem. Ecological effects 

including habitat destruction and fragmentation, increased erosion and pollution, and, 

particularly disturbing, the roadkill, which can be highly impacting populations of low-

density species such as endangered species, having the potential to significantly affect 

biodiversity. Even with a considerable increase in recent studies on the subject, there are 

large gaps in knowledge about the effects of highways, and especially on how these 

effects affect animal populations, man, and ways to minimize or mitigate environmental 

impacts. These gaps are especially worrying in countries such as Brazil, which opted for 

a road modal and thus, presents an extensive network of highways. 

Brazil even develops research and publishes on road ecology, being the third 

country that contributes most to the world scientific production, but there is a 

predominance of roadkill studies and a low number of studies on mitigation measures, 

and roadkill studies are lacking standardization in the methodology adopted by the 

researchers. In this study, the detection rate of animals of different taxonomic classes was 

analyzed using different tracking speeds, and it was observed that the speed of 5 km.h-1 

is the one that best serves the purpose of pointing to the actual trampling rate. 

Then within road ecology, several problems affect the human being, but traffic 

accidents are considered a neglected public health problem, especially in developing 

countries. There is a need to understand the factors contributing to the aggravation of 

traffic accidents, and as a contribution to this understanding, this study investigated 

automobile accidents with runway exit with or without collision in the vegetation of the 

domain strip. It was found that tree collision increases the probability of mortality (3.16 

times) and severity of injury in accidents when vehicles left the roadway. 

 

Key-words: Road ecology, Roadkill, surveying methods, traffic safety, domain strip. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 O Brasil é um país de trânsito predominantemente rodoviário, com uma malha 

rodoviária de 1.720.756 km, sendo 211.468 km de extensão pavimentados (CNT, 2017). 

A construção de rodovias está diretamente ligada à modificação da paisagem, mas além 

da modificação física, há impactos socioeconômicos na região onde ocorre essa 

construção (BERTUSSI & ELLERY JUNIOR, 2012). Por se tratar de infraestrutura, 

facilitadora do transporte, proporciona expansão da fronteira agrícola e funciona como 

indicador de pressão antrópica (PRADO et al., 2012). A infraestrutura de transportes e 

construção de novas rodovias são fatores que consolidam as áreas já agricultadas e 

permitem a expansão da agricultura para novas áreas, notadamente o norte do país por 

atuarem como vias de escoamento da produção (BARNI, 2012; BORGES & FERREIRA, 

2011; SOUTHWORTH et al., 2011; GERALDO OLIVEIRA et al.).  

É consenso na literatura científica (ALHO & MARTINS, 1995; NEPSTAD et al., 

1997) a estreita relação entre a construção de estradas e o desmatamento da vegetação 

nativa no Cerrado e na Amazônia. A relação entre a incidência de desmatamento e a 

proximidade a malha rodoviária tem sido evidenciada em estudo que utilizam Sistemas 

de Informações Geográficas (SIGs) (CHRISTIE et al., 2007; MICHALSKI et al., 2008). 

O acesso promovido pela malha rodoviária está diretamente associado às expressivas 

alterações da paisagem, uma vez que proporcionam o desenvolvimento de atividades 

antrópicas que culminam na modificação no uso e cobertura do solo (TROMBULAK & 

FRISSEL, 2000; SIVRIKAYA et al., 2011), causando inúmeros impactos diretos e 

indiretos nas populações de animais silvestres do entorno, como a perda de hábitat, a 

morte por atropelamento e o efeito de barreira (TEIXEIRA et al., 2013). A fragmentação 

de hábitat causada por rodovias é uma das principais consequências negativas 

significativa sobre a persistência de populações e estruturas de comunidades biológicas 

(COFFIN, 2007). O atropelamento e o efeito de barreira são responsáveis pela 

fragmentação e isolamento das populações de animais silvestres que, juntamente com a 

perda de hábitat, geram uma redução do tamanho populacional e, consequentemente, 

aumentam os riscos de extinções locais de inúmeras espécies (JAEGER et al., 2006; 

FAHRIG & RYTWINSKI 2009; TEIXEIRA et al., 2013). 

Os efeitos ecológicos decorrentes da implantação de rodovias iniciam-se com a 

construção e estendem-se aos impactos que só são perceptíveis a longo prazo 
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(SPELLERBERG, 2002). As alterações no ecossistema causadas por rodovias estendem-

se por entre 100 m e mais de 1 km transversalmente a partir destas (HASKELL, 2000; 

FORMAN & DEBLINGER, 2000), e que só se consegue conhecer totalmente seus 

efeitos, décadas após sua construção (FINDLAY & BOURDAGES, 2000). Forman & 

Alexander (1998), em um estudo nos Estados Unidos, estimaram possuírem 1% do 

território ocupado por rodovias, mas o efeito destas afeta diretamente entre 15 e 20% do 

território. Prada (2004) relata a dificuldade de se individualizar causas e efeitos, e a 

extensão dos danos causados pelas rodovias no meio ambiente. Para Bager (2012), os 

impactos ambientais crônicos e agudos das rodovias influenciam a perda de 

biodiversidade em intensidades ainda impossíveis de serem quantificadas de forma 

eficiente. 

Para a construção das rodovias são instituídas as faixas de domínio, que é a base 

física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, 

obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento 

das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo (BRASIL, 

1997). A faixa de domínio é composta por áreas declaradas de utilidade pública, para fins 

de desapropriação pelo Poder Público, para a implantação da base física sobre a qual se 

assenta a rodovia, abrangendo a pista onde os veículos trafegam, estendendo-se até o 

alinhamento das cercas que separam a rodovia das propriedades particulares laterais 

(ECOPISTAS, 2013). A faixa de domínio é, na realidade, uma faixa de segurança, 

servindo para que aqueles que estão em volta não interajam com a rodovia, bem como 

para que a rodovia não interfira nas atividades dos lindeiros (BERRETTA NETO, 2012).  

Normalmente, é cercada para evitar o trânsito de animais de grande porte. Além disso, 

faz-se essa reserva prevendo uma possível obra de ampliação da estrada, como duplicação 

e implantação de terceiras faixas. 

Após a construção das rodovias, a faixa lateral remanescente, de no mínimo 30 

até 80 metros de largura (BRASIL, 2008), tem pouca ou nenhuma atenção por parte do 

poder público e pela falta de planejamento e manutenção, muitas, inclusive, sofrem uma 

ocupação desordenada. Há, também, a questão legal ambiental, onde estas áreas podem 

ser declaradas como de preservação permanente (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 

que cria o novo código florestal): 

Art. 6o  Consideram-se, ainda, de preservação permanente, 

quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder 

Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de 

vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: 
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... 

VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e 

ferrovias; 

 

A legislação trata estas áreas como de interesse ecológico, devendo ser mantidas 

com cobertura nativa, a título de proteger fauna e flora. Mas seria mesmo de interesse 

ecológico a manutenção de cobertura vegetal nativa nestas áreas? A cobertura vegetal 

serve de abrigo e alimento para uma variedade de animais, mas em um local inadequado, 

próximo das rodovias, onde o risco de atropelamento é permanente. A faixa de domínio 

com uma vegetação nativa seria um atrativo para a permanência destes animais nas 

imediações das rodovias, potencializando o risco de atropelamento (CARVALHO et al., 

2015). 

Tão importantes quanto os atropelamentos animais, são os acidentes de uma 

maneira geral, que resultam em um alto número de mortos e feridos em todo o país. Dados 

do Boletim Estatístico da Polícia Rodoviária Federal (PRF, 2018) relativos a 2017, 

apontam no Brasil 6.243 mortos e 65.472 feridos.  Houve ocorrência de 4.367 acidentes 

nas rodovias federais só em Goiás, resultando em 531 mortos e 5.991 feridos. Deste total 

de acidentes, 1.176 foram saídas de pista, com 45 mortos e 927 feridos. O veículo quando 

sai da pista percorre uma distância maior ou menor, de acordo com sua velocidade, e neste 

percurso pode encontrar obstáculos, como por exemplo, árvores, que potencializam os 

danos aos ocupantes dos veículos, pelo choque com o objeto fixo. Quantos dos acidentes 

com vítimas poderiam ser de menor gravidade ou sem vítimas se não houvesse vegetação 

arbórea nas áreas de escape? Para a segurança viária é interessante uma área de escape 

livre ou com material que provoque atrito para reduzir a velocidade, mas não é isso que 

se verifica na maioria das rodovias. Cerca de 1/3 dos acidentes rodoviários com vítimas 

fatais nos Estados Unidos resultam de saída de pista. No Brasil, estima-se que 30% dos 

acidentes rodoviários estão relacionados com saída da pista, sendo esse valor da ordem 

de 25% nos casos dos acidentes com vítimas fatais (ANDRADE, 2011). Faltam estudos 

relacionando estes fatores aos feridos em acidentes automobilísticos.  

Considerando estas constatações, a presente tese foi desenvolvida, em uma visão 

mais holística, com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre o impacto da faixa de 

domínio no atropelamento animal, analisando a própria metodologia de estudo, o estado 

atual das pesquisas sobre o tema e também a influência da faixa de domínio sobre 

atividades humanas, sendo mensurada pela análise da gravidade das vítimas de acidente 

de trânsito correlacionando com a faixa de domínio 
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Dentro desta proposta, estruturamos a tese em capítulos/artigos, assim 

apresentados: 

Capítulo I: ECOLOGIA DE ESTRADAS: ESTADO DA ARTE NO BRASIL 

E NO MUNDO busca-se avaliar como está o conhecimento sobre Ecologia de Estradas, 

a adoção deste termo, e existência de termos substitutivos, no mundo, com enfoque 

especial na América do Sul e no Brasil, quais são os assuntos mais estudados, em quais 

abordagens, quais países e estados (Brasil) apresentam maiores contribuições nesta área. 

Também se verificou quais os veículos científicos mais publicam artigos relacionados ao 

tema. 

Capítulo II: COMO A VELOCIDADE DE AVALIAÇÃO INTERFERE NO 

NÚMERO DE REGISTRO DE ANIMAIS ATROPELADOS? Uma das grandes 

dificuldades em se avaliar a acurácia de um estudo ou comparar seus dados com outros 

estudos sobre atropelamento animal é a falta de padronização na metodologia adotada 

pelos pesquisadores. Neste capítulo é analisado o índice de detecção de diferentes ordens 

nas diferentes velocidades de monitoramento e, ao final, proposto um modelo preditor de 

estimativa de classes, mesmo em estudos realizados em velocidades diferentes e que não 

tenham contemplado todas as classes na amostragem. 

 O Capítulo III: O EFEITO DA VEGETAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO 

NAS VÍTIMAS DE ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS avalia 643.000 acidentes 

ocorridos em rodovias federais, entre 2005 e 2015, classificando por tipo, e dentre esses 

detalhado os que tiveram saída de pista, com refinamento da escala de análise do efeito 

da vegetação da faixa de domínio na quantidade e gravidade das vítimas, verificando se 

há um padrão dentre eles, nos diferentes estados e nos diferentes anos estudados. É 

estimada, ainda, a redução do número de vítimas com adoção de medidas mitigadoras. 
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CAPÍTULO 1 

 

ECOLOGIA DE ESTRADAS: ESTADO DA ARTE NO BRASIL E NO MUNDO1 

 

RESUMO 

 

Ecologia de estradas é uma disciplina científica que estuda os efeitos de 

infraestruturas de transporte como estradas, ferrovias e canais sobre o ecossistema. 

Efeitos ecológicos que incluem a destruição e fragmentação do habitat, a interrupção de 

processos ecológicos e aumento da erosão e poluição. Mesmo com um aumento 

considerável de estudos recentes sobre o tema, existem grandes lacunas de conhecimento 

sobre os efeitos das rodovias, e, principalmente sobre como esses efeitos afetam as 

populações animais, o homem, e maneiras de minimizar ou mitigar os impactos 

ambientais.  Essas lacunas são especialmente preocupantes nos países como o Brasil, que 

optou por um modal rodoviário e, assim, apresenta uma extensa rede de rodovias. Nesta 

revisão, com objetivo de analisar a dinâmica temporal da produção científica sobre 

ecologia de estradas, os enfoques de cada publicação no mundo, no Brasil e na América 

do Sul, bem como verificar a adoção de termos para indexação, foram realizadas buscas 

na base de dados da Scopus (Elsevier) e da na base de dados da Web of Science. Houve 

um avanço/aumento nas pesquisas sobre efeitos de rodovias, mas estes estudos 

geralmente se concentram mais sobre atropelamento animal, abordando os efeitos de 

barreira de estradas. Finalmente, pretende-se fazer recomendações para futuras questões 

de pesquisa e projetos de estudos se dediquem aos aspectos sociais gerais, medidas 

mitigadoras e dispersão de sementes, pois estas são áreas onde há um maior déficit de 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: Rodovias, cienciometria, atropelamento animal. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Artigo submetido à revista Iheringia Série Zoologia. 
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ECOLOGY OF ROADS: STATE OF ART IN BRAZIL AND IN THE WORLD 

 

ABSTRACT 

 

Road Ecology is a scientific discipline that studies the effects of transport infrastructures 

such as roads, railways and canals on the ecosystem. Ecological effects include habitat 

destruction and fragmentation, disruption of ecological processes and increased erosion 

and pollution. Even with a considerable increase in recent studies on the subject, there are 

large gaps in knowledge about the effects of highways, and especially on how these 

effects affect animal populations, man, and ways to minimize or mitigate environmental 

impacts. These gaps are especially worrying in countries such as Brazil, which opted for 

a road modal and thus, presents an extensive network of highways. In this review, the 

objective was to analyze the temporal dynamics of scientific production on road ecology 

by analyzing the approaches of each publication, in the world, in Brazil and in South 

America, as well as verifying the adoption of terms for indexing. There has been a 

breakthrough / increase in research on highway effects, but these studies usually focus 

only on animal run-off, addressing the road barrier effects. Finally, making 

recommendations for future research questions and study projects should focus on general 

social aspects, mitigation measures and seed dispersal, as these are areas where there is a 

greater deficit of knowledge. 

 

Keywords: Ecology of roads, scientometry, roadkill. 
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INTRODUÇÃO 

  

Atualmente, estradas tornaram-se parte das paisagens contemporâneas. Se por um 

lado são uma necessidade, por interligar localidades, facilitar o transporte, proporcionar 

expansão e consolidação da fronteira agrícola (PRADO et al., 2012), atuarem como vias 

de escoamento da produção (GERALDO OLIVEIRA et al., 2015; BARNI,et al., 2012; 

BORGES & FERREIRA, 2011; SOUTHWORTH et al., 2011) e necessárias para o 

crescimento econômico (CIOLAN et al, 2017), também são indicadoras de pressão 

antrópica. Enquanto, aparentemente, são cobertas pequenas proporções de superfície da 

terra, BALKENHOL & WAITS (2009) mostram que seus impactos ecológicos diretos e 

indiretos são significativos e se estendem por áreas bem maiores. As alterações no 

ecossistema causadas por rodovias estendam-se por entre 100 m e mais de 1 km 

transversalmente a partir destas (HASKELL, 2000; FORMAN & DEBLINGER, 2000), 

e que só se consegue conhecer totalmente seus efeitos, décadas após sua construção 

(FINDLAY & BOURDAGES, 2000). FORMAN & ALEXANDER (1998) estimaram 

que os Estado Unidos possuem 1% do território ocupado por rodovias. Forman (1998) 

cita as estradas dos EUA como exemplo de efeitos ambientais superiores à extensão 

ocupada pela malha viária, apesar de os 6,3 milhões de quilômetros de estradas cobrirem 

apenas cerca de 1% da terra, o efeito destas afeta diretamente entre 15 e 20% do 

território. Estudos de REIJNEN & FOPPEN (2006) encontraram percentual semelhante 

na Holanda. Em alguns países, os impactos de estradas no ecossistema são ainda maiores. 

FORMAN et al. (2003) citam efeitos derivados de estradas na Alemanha e Japão 2,5 a 4 

vezes maiores que nos EUA. Os efeitos diretos e indiretos de estradas têm sido 

reconhecidos e descritos desde meados do século XX, (HUEY, 1941; HODSON, 1966) 

e afetam o meio ambiente de diversas formas, com enormes implicações ecológicas, 

incluindo a alteração do habitat, a interrupção do fluxo de ecológicos, aumento da erosão 

e poluição, fragmentação de vegetação, extinção de espécies selvagens e invasão de 

espécies exóticas (NEPSTAD et al., 1997). 

As atividades humanas, mesmo que não relacionadas à estrada, mas que ocorrem 

em suas proximidades, podem modificar a amplitude da mortalidade relacionada à estrada 

em alguns grupos animais (CICORT-LUCACIUI et al., 2017). Os efeitos ecológicos 

decorrentes da implantação de rodovias iniciam-se com a construção e estende-se aos 

impactos que só são perceptíveis a longo prazo (MACHADO et al, 2015). PRADA (2004) 

relata a dificuldade de se individualizar causas e efeitos, e a extensão dos danos causados 
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pelas rodovias no meio ambiente. Para BAGER (2012) os impactos ambientais crônicos 

e agudos das rodovias influenciam a perda de biodiversidade em intensidades ainda 

impossíveis de serem quantificadas de forma eficiente. 

A ecologia das estradas, disciplina científica que é, fornece um quadro integrado, 

numa visão macro, visando propostas para lidar com os efeitos ambientais das estradas. 

Para BALKENHOL & WAITS (2009) o objetivo central da ecologia de estradas é 

fornecer informações científicas sobre como evitar, minimizar ou mitigar os impactos 

ambientais negativos do transporte. 

Esse ramo do conhecimento, denominado Ecologia de estradas, é relativamente 

novo e surgiu em um artigo de Forman (1998) sob o título “Road Ecology: A Solution for 

the Giant Embracing US” e no Brasil, segundo Bager (2012) estudos com este tema 

surgiram, de forma mais sistemática, a partir da década de 90. 

Nos últimos anos tem se produzido um conjunto significativo de pesquisas 

conhecidas pela denominação “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. Para 

FERREIRA (2002) este tipo de pesquisa é definido como de caráter bibliográfico, e se 

propõe a mapear e discutir a produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, 

tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em 

diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações 

em anais de congressos e de seminários. Também são reconhecidas por realizarem uma 

metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica 

sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam 

enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser 

analisado (NÓBREGA-THERRIEN & THERRIEN. 2004).  

O termo Estado da Arte resulta de uma tradução literal do Inglês, state of the art, 

e tem por objetivo realizar levantamentos do que se conhece sobre um determinado 

assunto a partir de pesquisas realizadas em uma determinada área, além de apontar as 

restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação 

(ROMANOWISKI & ENS, 2006). Na prática, o objetivo científico é realizar uma busca 

pelo o que já foi publicado sobre determinado assunto em um dado período, na tentativa 

de identificar uma organização da produção, identificando prontos convergentes e 

divergentes. Este tipo de abordagem é importante para evitar a realização de uma pesquisa 

cujo assunto já tenha sido sedimentado ou saturado (ADAID, 2016). Este tipo de pesquisa 
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também pode ter por norte agregar mais conhecimento para determinada temática, sendo 

necessário retomar o que já foi escrito.  

Neste contexto, este artigo busca avaliar como está o conhecimento sobre 

Ecologia de Estradas, a adoção deste termo, e existência de termos substitutivos, no 

mundo, com enfoque especial na América do Sul e no Brasil, quais são os assuntos mais 

estudados, em quais abordagens, quais países e estados (Brasil) apresentam maiores 

contribuições nesta área. Também se verificou quais os veículos científicos mais 

publicam artigos relacionados ao tema. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o levantamento das publicações relativas ao tema e sistematização dos dados 

foram realizadas buscas na base de dados da Scopus (Elsevier) e na base de dados da Web 

of Science. Foram buscadas publicações, no período de 20 anos, com as palavras “Road* 

ecolog*”, “Roadkill”, “Roadkill” NOT “Road ecolog*”, “Road*” AND “Ecolog*” com 

objetivo de verificar a adoção do termo Ecologia de Estradas (Road ecology) pela 

comunidade científica isoladamente, e de forma comparativa ou substitutiva a outros 

termos como Atropelamento Animal, Ecologia associada com estradas (em inglês). 

Quando não foi possível obter as informações no abstract, foi realizada a busca no corpo 

do artigo. Os artigos de revisão (review) de revistas indexadas foram considerados como 

artigos científicos e também contabilizados. Ficaram de fora os artigos publicados 

unicamente nos idiomas coreano, mandarim, russo e polonês, sem adoção de abstract em 

outras línguas, o que impossibilitou qualquer análise, sendo que estes artigos excluídos 

representavam 0,5% do total analisado. Inicialmente, foram unificados os resultados das 

duas bases de dados e excluídas as duplicatas. Também foram descartados os artigos que 

apesar de apresentar as palavras chave não tratavam do tema ecologia de estradas. 

Após análise das publicações, foram categorizadas de acordo com o ano de 

publicação; continente e país onde o estudo foi realizado; estado onde o estudo foi 

desenvolvido, no caso do Brasil; periódico onde o artigo foi publicado e tipo de estudo. 

O tipo de estudo se refere à abordagem que os pesquisadores fazem do tema, sendo as 

áreas denominadas dinâmica populacional (avaliação dos efeitos diretos e indiretos das 

rodovias na população de determinada espécie ou ecossistema), atropelamento animal, 

métodos de levantamento, medidas mitigadoras, aspectos sociais, comportamento animal, 

dispersão de sementes, cienciometria e outros, quando o assunto não se enquadrava em 

nenhum dos tópicos anteriores. 
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O mesmo artigo pode ser considerado mais de uma vez, quando realizar 

abordagens concomitantes, pontuando nas áreas detectadas, por exemplo quando o estudo 

abordar atropelamento animal e medidas mitigadoras, mesmo procedimento foi adotado 

quando a pesquisa foi realizada em mais de um estado ou mesmo em mais de um país. 

Estudos de revisão, por sua natureza, não são creditados para nenhum país em particular, 

continuando a ser contabilizado nas outras categorias. 

Os artigos foram analisados por estatística descritiva no programa Statistica, 

versão 7.0. Os artigos foram descritos por ano, tema, país e revista por meio de frequência 

absoluta e relativa. Além disso, foi realizada análise de regressão linear simples para 

verificar a tendência temporal da quantidade de artigos publicados no mundo e no Brasil. 

Valores < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

 A análise de variância (ANOVA) seguida de post-hoc pelo teste de Bonferroni foi 

utilizada para analisar diferença estatística entre as produções científicas acumuladas no 

mundo, América do Sul e Brasil e também entre os principais países produtores de artigos. 

Devido a diferença dos anos de publicação e para permitir a comparação entre as regiões 

e países, a ANOVA foi realizada iniciando a comparação no ano de 1996 e finalizando 

em 2015. Valores < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram encontradas e analisadas 5.740 publicações científicas sobre o tema 

ecologia de estradas neste período estabelecido (1996 a 2015).  O termo Road* ecolog* 

retornou 2.484 publicações (o travamento com * nas buscas abrange plurais ou termos 

derivativos, permitindo uma busca em maior base de dados), o termo Roadkill é utilizado 

para se referir a atropelamento animal na língua inglesa, e nas buscas encontrou 110 

publicações. “Roadkill” NOT “Road ecolog*” encontrou 86 publicações e “Road*” AND 

“Ecolog*” 3.060 publicações nas buscas. O termo Roadkill e “Roadkill” NOT “Road 

ecolog*” apresentaram resultados insatisfatórios quanto ao total de publicações, não 

contemplando a totalidade de resultados desejados. Já o termo “Road*” AND “Ecolog*” 

retornou resultado muito abrangente, com parte considerável dos resultados fora da área 

de interesse. O termo Road* ecolog* apesar de também apresentar parte dos resultados 

fora da área de interesse, foi o que melhor atendeu o objetivo da busca. 

Do resultado total das buscas foram selecionadas as publicações que tratavam o 

tema ecologia de estradas, obtendo 313 publicações científicas, sendo este número da 

produção científica mundial. Na análise da frequência absoluta e tendência da quantidade 
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mundial de artigos (n) publicados e sua evolução ao longo do período analisado, percebe-

se uma tendência significativa de crescimento na quantidade de artigos publicados sobre 

a temática ecologia de estradas durante todo o período analisado (β: 2,32; IC 95%: 1,85; 

2,81; p < 0,001) (Figura 1). O ano de 2015 apresentou a maior quantidade de artigos 

publicados (n = 49), seguidos dos anos de 2013 (n = 41) e 2012 (n = 38). Durante todo o 

período analisado, o número de artigos variou de zero em 1997 a 49 em 2015.  

 

 

Figura 1. Quantidade mundial de artigos (n) e tendência de publicações sobre ecologia de estradas, 

publicadas entre 1996 e 2015. 

 O ano de 2015 foi o que apresentou maior porcentagem de artigos publicados 

(15,7%), seguido de 2013 (13,1%) e 2012 (12,1%) (Figuras 2). 
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Figura 2. Produção científica mundial acumulada (%) de artigos sobre ecologia de estradas, publicadas 

entre 1996 e 2015. 

 

O crescimento de publicações a partir de 1998 coincide com a publicação de um 

editorial de Forman (1998) sob o título “Road Ecology: A Solution for the Giant 

Embracing US”, onde é apresentado uma nomenclatura para este ramo do conhecimento, 

denominado Ecologia de estradas, e é previsto seu crescimento. 

 A área mais estudada foi o atropelamento animal, com 25,6% das publicações (92 

artigos), seguido de outros assuntos (16,7% - 60 artigos), dinâmica populacional (13,3%; 

48 artigos), métodos de estudo (11,1% - 40 artigos), medidas mitigadoras (10,6% - 38 

artigos), comportamento animal (10,3% - 37 artigos), aspectos sociais globais (7,8% - 28 

artigos), dispersão de sementes (3,1% - 11 artigos) e cienciometria (1,7% - seis artigos) 

(Figura 3).  

 O foco e concentração dos estudos de ecologia de estradas em atropelamento 

animal é equivocado segundo BAGER (2012), pois refletem caracterizações de coleta de 

dados de animais mortos por colisões com veículos e não mostram, necessariamente, 

como está a população de cada espécie afetada, nem apontam medidas mitigadoras.  
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Figura 3. Distribuição da porcentagem de artigos (%) por temas abordados nas publicações de Ecologia de 

Estradas, entre 1996 e 2015. 

 A figura 4 mostra a distribuição da quantidade e porcentagem de artigos por 

continente. Verifica-se que, do total de artigos publicados, a maioria (n = 122; 39,0%) 

dos estudos foram desenvolvidos na América do Norte, seguido da Europa (n = 84; n = 

26,8%). América do Sul, Ásia e Oceania contribuíram com 13,4% (n = 42), 9,3% (n = 

29) e 8,9% (n = 28) da produção científica mundial sobre ecologia de estradas, 

respectivamente. O continente africano foi o que apresentou menor percentual de artigos 

publicados (n = 8; 2,6%). 
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Figura 4. Quantidade de artigos publicados (n) e porcentagem (%) sobre o tema ecologia de estradas, por continente, entre 1996 e 2015.
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 Os 313 artigos foram desenvolvidos em 42 países, sendo que a tabela 1 apresenta os 

países que mais publicam na área do estudo. Os que mais contribuíram com a produção 

científica mundial sobre ecologia de estradas foram os Estados Unidos da América (EUA) 

(n = 74; 23,6%), Canadá (n = 47; 15,0%) e Brasil (n = 35; 11,4%).  

Tabela 1. Distribuição de artigos sobre ecologia ambiental, países que mais publicam, 1996-2015. 

País N = 313 %* 

EUA 74 23,6 

Canadá 47 15,0 

Brasil 35 11,2 

Austrália 27 8,6 

Espanha 23 7,3 

China 14 4,5 

Portugal 10 3,2 

Polônia 8 2,6 

Holanda 7 2,2 

Alemanha 6 1,9 

África do Sul 5 1,6 

Japão 5 1,6 

França 4 1,3 

Suécia 4 1,3 

Hungria 3 1,0 

Inglaterra 3 1,0 

Itália 3 1,0 

Venezuela 3 1,0 

Bélgica 2 0,6 

Coréia do Sul 2 0,6 

 

 A tabela 2 mostra as frequências absolutas e relativas das revistas que publicaram 

sobre a temática ecologia de estradas entre 1996 e 2015. Os manuscritos incluídos neste 

estudo foram publicados em 144 periódicos. O periódico Biological Conservation foi à 

revista que publicou o maior número de estudos sobre o tema no período analisado (n = 25; 

8,0%), seguido das revistas Ecology and Society (n = 14; 4,5%), Journal Wildlife 

Management (11; 3,5%), Biodiversity and Conservation (n = 10; 3,2%) e European Jounal 

Of Wildlife Research (n = 10; 3,2%). O restante das revistas (n = 144) publicaram um artigo 

cada com a temática analisada. 
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Tabela 2. Periódicos que mais publicaram estudos sobre ecologia das estradas, entre 1996 e 2015.  

Periódico N = 313 % 

Biological Conservation 25 8,0 

Ecology and Society 14 4,5 

Journal Wildlife Management 11 3,5 

Biodiversity And Conservation 10 3,2 

European Jounal Of Wildlife Research 10 3,2 

Wildlife Research 8 2,6 

Transportation Research 8 2,6 

Environmental Management 8 2,6 

Landscape Ecology 7 2,2 

Animal Conservation 6 1,9 

Too Close For Confort 6 1,9 

Landscape And Urban Planning 6 1,9 

Journal Of Environmental Management 6 1,9 

Nature Conservation Bulgaria 5 1,6 

Plos One 4 1,3 

Acta Herpetologica 4 1,3 

Conservation Biology 4 1,3 

Wildlife Society Bulletin 4 1,3 

Italian Journal Pf Zoology 4 1,3 

Polish Jounal Of Ecology 3 1,0 

North Western Journal Of Zoology 3 1,0 

Southeastern Naturalist 3 1,0 

Environmental Enginnering And 

Management Journal 
3 1,0 

Ecological Research 3 1,0 

Journal Of Applied 3 1,0 

Ecological Engineering 3 1,0 

Conference or congress 3 1,0 

 

 A análise de tendência por meio de regressão linear mostrou tendência de 

crescimento na quantidade de artigos publicados sobre a temática ecologia de estradas no 

país (β: 0,86; IC 95%: 0,23; 1,49; p = 0,014). 

Ao analisar as publicações brasileiras, foram encontrados 35 artigos (11,4%) entre 

2007 e 2015. A figura 5 mostra a frequência absoluta e tendência da quantidade de artigos 

(n) publicados e sua evolução ao longo do período analisado. Em consonância com a 

produção científica mundial, foi observado que o ano de 2015 apresentou a maior quantidade 

de artigos publicados (n = 10), seguidos dos anos de 2013 (n = 6) e 2012 (n = 6). Durante 

todo o período analisado, o número de artigos variou de zero em 2009 a 10 em 2015.  
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Figura 5. Quantidade de artigos (n) e tendência de publicações sobre ecologia de estradas no Brasil, publicadas 

entre 2007 e 2015. 

 As figuras 6 e 7 mostram a porcentagem de artigos publicados por ano e a produção 

científica acumulada no Brasil, respectivamente. O ano de 2015 foi o que apresentou maior 

porcentagem de artigos publicados (28,6%), seguido de 2013 (17,1%) e 2012 (17,1%).  
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Figura 6. Porcentagem (%) de artigos sobre ecologia de estradas no Brasil, publicadas entre 2007 e 2015 

Até 2009 o Brasil apresentava uma baixa quantidade de publicações. Essa data 

coincide com a publicação de uma monografia da Universidade Federal de Lavras (Rosa, 

2009), na qual é citado o do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE), 

centro esse referência em estudos de ecologia de estradas. Em 2012 é publicado o livro de 

Bager (2012) com o título “Ecologia de Estradas – Tendências e Perspectivas”, onde é 

apontado a tendência de crescimento desta área de estudo, fato comprovado pelos dados da 

figura 8. 
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Figura 7. Produção científica acumulada (%) de artigos sobre ecologia de estradas no Brasil, publicadas entre 

1996 e 2015.  

 Na figura 8 é mostrada o percentual de artigos por área de estudo no Brasil, 

respectivamente. A área mais estudada é o atropelamento animal, com 36,8% das 

publicações (14 artigos), seguido de outros assuntos (15,8% - 6 artigos), métodos de estudo 

(13,2%; 5 artigos), comportamento animal (7,9% - 3 artigos), aspectos sociais globais (7,9% 

- 3 artigos) e dinâmica populacional (7,9% - 3 artigos). Os temas menos estudados foram: 

medidas mitigadoras (5,3%; 2 artigos), dispersão de sementes (2,6%; 1 artigo) e 

cienciometria (2,6%; 1 artigo). 
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Figura 8. Porcentagem de artigos (%) por temas abordados nas publicações de Ecologia de Estradas no Brasil, 

entre 2007 e 2015.  

 Os trabalhos publicados no Brasil sobre ecologia de estradas seguiram um padrão 

não muito diferente do padrão de trabalhos publicados sobre ecologia de estradas no mundo 

(figura 4), com predominância de estudos sobre atropelamento animal e baixo número de 

estudos sobre medidas mitigadoras (˂ 6%). 

Ao analisar a quantidade e porcentagem de artigos por macrorregião do Brasil, 

verificou-se que a macrorregião Sudeste foi a que mais contribui com as publicações com 

15 artigos (42,9%), seguido da região Sul (28,6%; 10 artigos) e centro-oeste (17,1%; seis 

artigos). As macrorregiões Norte e Nordeste contribuíram com 8,6% (3 artigos) e 2,9% (1 

artigo) nas publicações brasileiras (figura 9). A região sudeste, especificamente MG, é onde 

se situa o CBEE, centro com dedicação às pesquisas sobre o tema, o que explica o destaque 

da região no total de pesquisas sobre ecologia de estradas. 
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Figura 9. Porcentagem de artigos (%) por macrorregião do Brasil, entre 2007 e 2015 

 Dos Estados Brasileiros, nove tiveram publicações sobre o tema ecologia de estradas. 

Rio Grande do Sul foi o Estado com maior porcentagem de publicações (28,6%; 10 artigos), 

seguido de Minas Gerais (25,7%, 9 artigos), Mato Grosso do Sul (11,4%, quatro artigos) e 

São Paulo (11,4%, quatro artigos) (figura 10). O levantamento se refere ao estado onde a 

pesquisa foi realizada, e novamente é comum pesquisadores do CBEE realizarem pesquisas 

em outros estados (GARCIAS, & BAGER, 2009; BAGER & ROSA, 2012; ASCENSÃO et 

al.,2017; LIMA et al. 2017), o que pode justificar o estado do Rio Grande do Sul ter mais 

publicações que o estado de Minas Gerais, sede do CBEE. 
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Figura 10. Distribuição da quantidade (n) e porcentagem (%) de artigos por Estado do Brasil, 2007 a 2015 

 A tabela 3 mostra as frequências absolutas e relativas das revistas que publicaram 

sobre a temática ecologia de estradas entre 2007 e 2015 no Brasil. Os manuscritos incluídos 

neste estudo foram publicados em 30 periódicos. O periódico European Jounal Of Wildlife 

Research, Zoologia, Brazilian Journal of Biology, Journal of Environmental Management e 

a Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária foram os periódicos que publicaram o 

maior número de estudos sobre o tema (n = 2 cada uma; 5,7%) O restante das revistas (n = 

25) publicaram um artigo cada com a temática analisada. 
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Tabela 3. Periódicos que publicaram estudos sobre ecologia das estradas no Brasil, entre 2007 e 2015 

Periódico N = 35 % 

European Journal Of Wildlife 
Research 2 5,7 
Zoologia 2 5,7 
Brazilian Journal of Biology 2 5,7 
Journal of Environmental 
Management 2 5,7 
Revista Brasileira de 
Parasitologia Veterinária 2 5,7 
Biodiversity And Conservation 1 2,9 
Acta Herpetologica 1 2,9 
Plos One 1 2,9 
Arquivo Brasileiro de Medicina 
Veterinaria e Zootecnia 1 2,9 
Biological Invasions 1 2,9 
Bioscience Journal 1 2,9 
Biota Neotropica 1 2,9 
Conservation Genetics 1 2,9 
Desenvolvimento e Meio 
Ambiente 1 2,9 
Development And Change 1 2,9 
Ecological Engineering 1 2,9 
Ecological Modelling 1 2,9 
Environmental Conservation 1 2,9 
Environmental Managment 1 2,9 
Forest Ecology And 
Management 1 2,9 
Iheringia Serie Zoologia 1 2,9 
Italian Journal Pf Zoology 1 2,9 
Journal For Nature Conservation 1 2,9 
Natureza & Conservação 1 2,9 
North Western Journal of 
Zoology 1 2,9 
Parasitology Research 1 2,9 
Revista Brasileira de Ornitologia 1 2,9 
Semina Ciências Agrárias 1 2,9 
Tropical Conservation Science 1 2,9 
Wetlands Ecology And 
Management 1 2,9 

 

 A figura 11 mostra a comparação da produção científica acumulada no mundo, 

América do Sul e Brasil. A análise de variância (ANOVA) mostrou que essa produção 

diferenciou-se estatisticamente entre essas três categorias (F(2,20): 12,78; p < 0,001).  
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 A análise de post-hoc mostrou que a produção foi estatisticamente maior no mundo 

quando comparado ao Brasil (p < 0,001) e América do Sul (p = < 0,001). No entanto, não 

observou-se diferença estatística na produção acumulada entre América do Sul e Brasil (p = 

1,000). 

 

 

Figura 11. Comparação da produção científica acumulada (n) no mundo, América do Sul e Brasil entre 1996 

e 2015. 

 A figura 12 mostra a produção científica acumulada entre os seis países com maior 

produção e os outros países que publicaram sobre a temática. EUA é o país que apresenta a 

maior produção científica sobre ecologia de estradas, seguido pelo Canadá. O Brasil ocupa 

o terceiro lugar como o país que apresenta publicações sobre este tema, sendo que a produção 

diferenciou-se estatisticamente entre essas categorias (F (6,20): 7,17; p < 0,001, análise de 

variância). 

 A Análise de post-hoc mostrou que a produção foi estatisticamente maior nos EUA 

quando comparado ao Brasil (p = 0,005), Austrália (p = 0,010), Espanha (p = 0,001) e China 

(p = 0,001). A produção também foi estatisticamente maior nos outros países quando 
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comparado ao Brasil (p = 0,004), Austrália (p = 0,007), Espanha (p = 0,001) e China (p = 

0,001). 

 

Figura 12. Comparação da produção científica acumulada (n) entre os principais países, 1996 a 2015 

Lacunas do conhecimento 

A preocupação com o efeito das rodovias sobre o ecossistema não é recente, porém 

o foco das pesquisas frequentemente foram atropelamento animal, o que favoreceu o maior 

conhecimento dos dados de atropelamento de diferentes países e Biomas (ASCENSÃO et 

al.,2017; LIMA et al. 2017. Apesar desses estudos possibilitarem um avanço e maior 

conhecimento sobre atropelamento animal (BUENO et al, 2015), em sua grande maioria não 

apontam medidas mitigadoras ou o impacto global sobre a dinâmica de populações de 

animais atropelados. A abordagem sobre aspectos sociais globais, apesar da relevância, 

apresentou menor interesse nos estudos, sendo pouco utilizados como alvo dos estudos (˂ 8 

%), e mesmo assim, muitas vezes de forma secundária (FREITAS & BARSZCZ, 2015). 

No Brasil, também foi baixo o interesse por comportamento animal e aspectos sociais 

(7,9%; 3 artigos cada área), medidas mitigadoras (5,3%; 2 artigos), e o papel das rodovias 

na dispersão de sementes (2,6%; 1 artigo). 
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Esforços no sentido de ampliar estudos que abordem essas áreas precisam ser 

dispendidos. Uma das principais razões para isso é que aspectos sociais globais afetam 

também o ser humano, e comportamento animal e medidas mitigadoras apontariam 

caminhos para sua conservação. Como exemplo disso, cita-se túneis de passagem de 

animais, que evitariam atropelamentos que afetam tanto os animais quanto o ser humano 

(FREITAS & BARSZCZ, 2015), só que poucos estudos analisam a eficiência destes 

dispositivos, alteração de sua localização ou reconhecem erros de metodologia. 

Corroborando com esta ideia, RUETE (2015) aponta que ciência exige a avaliação, 

indicação e reconhecimento de erros de medição: qualquer avaliação técnica, programa de 

monitoramento, ou a investigação científica deverá, assim, incluir uma avaliação da 

incerteza de seus resultados. Portanto, os autores dos artigos devem informar sobre a 

qualidade dos dados. Para CORREIA LAGOS (2017) esse seria um processo que 

simplificaria a realização da pesquisa de futuros pesquisadores, que concentrariam no 

preenchimento de lacunas resultantes de pesquisas anteriores de modo a aumentar 

gradativamente a confiabilidade dos dados.  

As palavras-chave utilizadas pelos pesquisadores em suas publicações variam 

enormemente, dificultando o acesso a trabalhos que poderiam ter informações relevantes, 

evitando a redundância de pesquisas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para pesquisas científicas sobre o tema “Ecologia de estradas” recomenda-se a 

utilização do termo Road* ecolog*, por ser mais abrangente e ao mesmo tempo o termo que 

apresenta melhor direcionamento nas buscas. 

Apesar do crescimento no número de publicações com ecologia de estradas no 

mundo e no Brasil, principalmente atropelamento animal, observamos a necessidade de 

compreender melhor as interações ecológicas entre rodovias e animais e vegetais, para que 

seja possível pensar em uma discussão de como a implantação de uma rodovia pode afetar 

o ecossistema e como isso pode prejudicar o bioma. Desta maneira, a análise cienciométrica 

demonstrou que houve um avanço nas pesquisas de ecologia de estradas, mas que ainda há 

muito para ser feito.  Em especial para países como o Brasil, com grande malha rodoviária, 

que possui conhecimento limitado sobre os efeitos destas rodovias, em especial sobre o 

próprio ser humano. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Tabela 1. Distribuição completa de artigos sobre ecologia ambiental por país, 1996-2015. 

País N = 313 %* 

EUA 74 23,6 

Canadá 47 15,0 

Brasil 35 11,2 

Austrália 27 8,6 

Espanha 23 7,3 

China 14 4,5 

Portugal 10 3,2 

Polônia 8 2,6 

Holanda 7 2,2 

Alemanha 6 1,9 

África do Sul 5 1,6 

Japão 5 1,6 

França 4 1,3 

Suécia 4 1,3 

Hungria 3 1,0 

Inglaterra 3 1,0 

Itália 3 1,0 

Venezuela 3 1,0 

Bélgica 2 0,6 

Coréia do Sul 2 0,6 

Equador 2 0,6 

Irlanda 2 0,6 

Lituânia 2 0,6 

Paquistão 2 0,6 

República Checa 2 0,6 

Tanzânia 2 0,6 

Argentina 1 0,3 

Botsuana 1 0,3 

Bulgária 1 0,3 

Chile 1 0,3 

Colômbia 1 0,3 

Grécia 1 0,3 

Índia 1 0,3 

Indonésia 1 0,3 

Israel 1 0,3 

México 1 0,3 

Mongólia 1 0,3 

Montenegro 1 0,3 
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Noruega 1 0,3 

Nova Zelândia 1 0,3 

Romênia 1 0,3 

Tailândia 1 0,3 

 

Tabela 2. Periódicos que publicaram estudos sobre ecologia das estradas, entre 1996 e 2015.  

Periódico N = 313 % 

Biological Conservation 25 8,0 

Ecology and Society 14 4,5 

Journal Wildlife Management 11 3,5 

Biodiversity And Conservation 10 3,2 

European Jounal Of Wildlife Research 10 3,2 

Wildlife Research 8 2,6 

Transportation Research 8 2,6 

Environmental Management 8 2,6 

Landscape Ecology 7 2,2 

Animal Conservation 6 1,9 

Too Close For Confort 6 1,9 

Landscape And Urban Planning 6 1,9 

Journal Of Environmental Management 6 1,9 

Nature Conservation Bulgaria 5 1,6 

Plos One 4 1,3 

Acta Herpetologica 4 1,3 

Conservation Biology 4 1,3 

Wildlife Society Bulletin 4 1,3 

Italian Journal Pf Zoology 4 1,3 

Polish Jounal Of Ecology 3 1,0 

North Western Journal Of Zoology 3 1,0 

Southeastern Naturalist 3 1,0 

Environmental Enginnering And 

Management Journal 
3 1,0 

Ecological Research 3 1,0 

Journal Of Applied 3 1,0 

Ecological Engineering 3 1,0 

Conference or congress 3 1,0 

Zoologia 2 0,6 

Urban Ecosystems 2 0,6 

Society & Animals 2 0,6 

Revista Brasileira de Parasitologia 

Veterinária 
2 

0,6 

Parasitology Research 2 0,6 

Pakistan Journal Of Zoology 2 0,6 

Molecular Ecology 2 0,6 

Landscape and Urban Planning 2 0,6 
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Journal Of Zoology 2 0,6 

Journal Of Wildlife Diseases 2 0,6 

Journal Of Insect Conservation 2 0,6 

Herpetological Conservation And 

Biology 
2 

0,6 

Environmental Conservation 2 0,6 

Ecological Modelling 2 0,6 

Ecological Indicators 2 0,6 

Conservation Genetics 2 0,6 

Canadian Journal Of Zoology 2 0,6 

Brasilian Journal Of Biology 2 0,6 

Biological Invasions 2 0,6 

Avian Conservation And Ecology 2 0,6 

African Zoology 2 0,6 

Invasive Plant 2 0,6 

Accident Analysis And Prevention 1 0,3 

Acta Theriológica 1 0,3 

Acta Zoologica academiae Scientiarum 1 0,3 

Acta Zoologica Bulgarica 1 0,3 

African Journal Of Ecology 1 0,3 

African Journal Of Wildlife Research 1 0,3 

Agricultural Reformation And Rural 

progressing 
1 

0,3 

Ambio 1 0,3 

American Biology Teacher 1 0,3 

American Midland Naturalist 1 0,3 

Annual Reviw Of Ecology And 

Systematics 
1 

0,3 

Applied Geography 1 0,3 

Arquivo Brasileiro de Medicina 

Veterinaria e Zootecnia 
1 

0,3 

Asian Journal Of Animal And Veterinary 

Advances 
1 

0,3 

Australasian Journal Of Environmental 

Management 
1 

0,3 

Behavioral Ecology 1 0,3 

Bioscience Journal 1 0,3 

Biota Neotropica 1 0,3 

Caldasia 1 0,3 

California Fish And Game 1 0,3 

Canadian Field-Naturalist 1 0,3 

Coleopterist Bulletin 1 0,3 

Curent Science 1 0,3 

Desenvolvimento e Meio Ambienta 1 0,3 

Development And Change 1 0,3 

Diversity And Distributions 1 0,3 

Ecological And Evolution 1 0,3 
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Ecological Applications 1 0,3 

Ecological Informatics 1 0,3 

Ecology 1 0,3 

Ecoscience 1 0,3 

Ecosphere 1 0,3 

Ecosyst 1 0,3 

Environmental 1 0,3 

Environmental Ethics 1 0,3 

Environmental History 1 0,3 

Environmental Impact Assessment 

Review 
1 

0,3 

Environmental Monitoring 1 0,3 

Environmental Reviews 1 0,3 

Environmental Sciences 1 0,3 

Flora 1 0,3 

Folia Zoologica 1 0,3 

Forest Ecology And Management 1 0,3 

Forestry Chronicle 1 0,3 

Frontier In Ecology 1 0,3 

Gaia-Ecological 1 0,3 

Great Basin Naturalist 1 0,3 

Herpetological Journal 1 0,3 

Hypatia A Journal Feminist Phylosofhy 1 0,3 

Iheringia Serie Zoologia 1 0,3 

Intelligent And Integrated 1 0,3 

Jounal Of Applied Ecology 1 0,3 

Jounal Transport Geography 1 0,3 

Journal For Nature Conservation 1 0,3 

Journal Of Experimental Biology 1 0,3 

Journal Of Herpetology 1 0,3 

Journal Of Insect Science 1 0,3 

Journal Of Mammalogy 1 0,3 

Journal Of Torrey Botanical Society 1 0,3 

Journal On Insect Conservation 1 0,3 

Landscape and Ecological Engeneering 1 0,3 

Mammal Review 1 0,3 

Mammalia 1 0,3 

Mammalian Biology 1 0,3 

Natural Resources And Sustainable 

Development 
1 

0,3 

Natureza & Conservação 1 0,3 

New Zealand Jounal Of Ecology 1 0,3 

North West Science 1 0,3 

Ohio Jounal Of Science 1 0,3 

ORYX 1 0,3 

Ostrich 1 0,3 
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Proceedings Of The Royal Society 1 0,3 

Progress In Environmental 1 0,3 

Raffles Bulletin Of Zoology 1 0,3 

Resources And Sustainable 1 0,3 

Revista Brasileira de Ecologia 1 0,3 

Revista Brasileira de Ornitologia 1 0,3 

Revista de Biologia Tropical 1 0,3 

Revista Mexicana de Biodversidad 1 0,3 

Scandinavian Journal Of Infectious 1 0,3 

Science 1 0,3 

Semina Ciencias Agrarias 1 0,3 

Trends In Ecology & Evolution 1 0,3 

Tropical Conservation Science 1 0,3 

Urban Geography 1 0,3 

URSUS 1 0,3 

Water Air And Soil Pollution 1 0,3 

Weed Science 1 0,3 

Weed Technology 1 0,3 

Western North American Naturalist 1 0,3 

Wetlands Ecology And Management 1 0,3 

Wildlife Biology 1 0,3 

Wilson Journal Of Ornithology 1 0,3 

Zeitsghrift 1 0,3 

Zoo Biology 1 0,3 
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CAPÍTULO 2 

 

COMO A VELOCIDADE DE AVALIAÇÃO INTERFERE NO NÚMERO DE 

REGISTRO DE ANIMAIS ATROPELADOS? 

 

RESUMO 

 

Ecologia de estradas é uma disciplina científica que estuda os efeitos de 

infraestruturas de transporte como estradas, ferrovias e canais sobre o ecossistema. Efeitos 

ecológicos que incluem a destruição e fragmentação do habitat, a interrupção de processos 

ecológicos, aumento da erosão e poluição, e, particularmente preocupante, há o 

atropelamento animal, que pode ser altamente impactante para populações de espécies que 

existem em baixas densidades, como as ameaçadas de extinção e as que possuem área de 

vida relativamente grande e taxas reprodutivas baixas, como as de carnívoros, tendo 

potencial para afetar significativamente a biodiversidade. Mesmo com um aumento 

considerável de estudos recentes sobre o tema, existem grandes lacunas de conhecimento na 

ecologia de estradas. Uma destas lacunas é sobre metodologia para avaliar a taxa de 

atropelamento nas estradas. Neste artigo é analisado o índice de detecção de animais de 

diferentes classes taxonômicas utilizando diferentes velocidades de monitoramento, e foi 

observado que a velocidade de 5 km.h-1 é a que melhor atende o propósito de apontar a real 

taxa de atropelamento.   

 

Palavras-chave: Ecologia de estradas, atropelamento animal, métodos de levantamento. 
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ABSTRACT 

 

HOW DOES THE EVALUATION SPEED INTERFERE IN THE REGISTRY 

NUMBER OF ANIMATED ANIMALS? 

 

Road Ecology is a scientific discipline that studies the effects of transport infrastructures 

such as roads, railways and canals on the ecosystem. Ecological effects including habitat 

destruction and fragmentation, disruption of ecological processes, increased erosion and 

pollution, and, particularly worrying, there is animal overturning, which can be highly 

impacting to populations of species that exist in low densities, such as endangered species 

and those with relatively large living areas and low reproductive rates such as carnivores 

have the potential to significantly affect biodiversity. Even with a considerable increase in 

recent studies on the subject, there are major knowledge gaps in road ecology. One of these 

gaps is about methodology for assessing road crash rate. In this article we analyze the 

detection rate of animals of different taxonomic classes using different tracking speeds, and 

it was observed that the speed of 5 km.h-1 is the one that best serves the purpose of pointing 

to the real trampling rate. 

 

 

Keywords: Road ecology, roadkill, survey methods 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O atropelamento animal em estradas é tido como uma fonte significativa de redução 

das populações de várias espécies (ANDREWS & GIBBONS, 2008), com taxas de 

mortalidade suficientes para ser considerado ameaça a persistência de determinadas espécies 

(CIARNIELLO et al, 2007). GLISTA et al. (2008), ao longo de 17 meses, nos EUA, 

registrou cerca de 10.000 atropelamentos letais para animais silvestres em um único local. 

Só no Brasil, estima-se que 473 milhões de vertebrados morrem em acidentes de veículos 

por ano (CBEE, 2015). Esta mortalidade por atropelamento pode ser altamente impactante 

para populações de espécies que existem em baixas densidades, como as ameaçadas de 

extinção (SCHONEWALD-COX & BUECHNER, 1992; MUMME et al. 2000) e as que 

possuem área de vida relativamente grande e taxas reprodutivas baixas, como as de 

carnívoros (KNICK, 1990), tendo potencial para afetar significativamente a biodiversidade 

(BARTELS & KOTZE 2006).  

Várias espécies de animais são particularmente sensíveis a colisões nas estradas. 

TROMBULAK & FRISSEL, (2000) apontam o atropelamento como principal causa de 

morte de alces (Alces alces) no Alasca -EUA e da coruja-de-celeiro (Tyto alba) no Reino 

Unido, a segunda maior causa de morte do lince-ibérico (Felis pardina) no sudoeste da 

Espanha e a terceira de cervo-da-cauda-branca (Odocoileus virginianus) e lobo (Canis lupus) 

nos EUA. No Brasil, RODRIGUES (2002) & SILVEIRA (1999) relatam que a principal 

causa de mortalidade para as populações de lobos-guarás (Chrysocyon brachyurus) nascidos 

na Estação Ecológica de Águas Emendadas (DF) e no Parque Nacional do Iguaçu (PR) é o 

atropelamento. O atropelamento de animais silvestres em rodovias é considerado por alguns 

autores como o principal fator antrópico responsável diretamente pela mortalidade de 

vertebrados terrestres em escala global (FORMAN & ALEXANDER, 1998).  

O comportamento animal e a busca de alimento são os principais fatores que 

determinam a vulnerabilidade de espécies a atropelamentos (LAURANCE et al., 2009; 

CÁCERES, 2011; CARVALHO et al., 2015). As espécies que forrageiam nas proximidades 

das estradas são mais vulneráveis a atropelamentos, que inclui muitos predadores e 

herbívoros que se alimentam de gramíneas, grãos derramados por veículos de transporte de 

cargas (FISCHER, 1997; COFFIN, 2007; LAURANCE et al, 2009, GRILO et al., 2010), ou 

mesmo restos de alimento e lixo jogados nas estradas pelos motoristas (PRADA, 2004). 

Espécies necrófagas vão à procura de carcaças de animais mortos pelos veículos, 

perpetuando muitas vezes um ciclo de atropelamentos (NOSS, 2001). 
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A variedade de abordagens e metodologia dos estudos pode não permitir uma 

comparação adequada entre esses resultados obtidos com metodologia diferentes. Todavia, 

DORNELLES et al, (2012) em uma revisão integrada de trabalhos realizados no Brasil, com 

pesquisas que avaliaram todas as classes taxonômicas, encontraram na maioria dos trabalhos 

(56%) mamíferos e aves como principais grupos atropelados. Os répteis, especificamente da 

ordem dos ofídios, tendem a ser subestimados nos levantamentos (GLISTA et al., 2009), 

fato particularmente grave, pois membros deste táxon possuem um conjunto de 

características comportamentais que os tornam vulneráveis ao atropelamento (JOCHIMSEN 

et al, 2004; ANDREWS et al., 2008). Dentre tais características destacam-se a locomoção 

lenta (ANDREWS & GIBBONS, 2005) e a permanência no leito das estradas para 

termorregulação (LAURANCE et al, 2009; GRILO et al, 2010, SULLIVAN, 1981). Estudos 

de campo mais específicos têm documentado um elevado número de mortes de serpentes 

nas estradas (SMITH & DODD, 2003; ANDREWS & GIBBONS, 2008), embora de uma 

maneira geral não são avaliados ou não figuram na lista de classes atropeladas (PEREIRA 

et al., 2006, DORNELLES et al, 2012; CARVALHO et al., 2015). Anfíbios são grupos que 

apresentam uma dificuldade adicional de detecção, seja por seu pequeno tamanho e pelo fato 

de suas carcaças serem rapidamente retiradas por carniceiros. BECKMANN & SHINE 

(2015) em estudo de simulação de atropelamento verificaram que 73% das carcaças foram 

removidas por necrófagos, em média 2,9 horas após o nascer do sol. Apontaram ainda que 

o esmagamento das carcaças no centro da via por veículos pode dificultar a visualização e 

identificação. 

PRADA (2004) ressalta que as taxas de atropelamento em geral são subestimativas. 

Os animais que não morrem no momento da colisão deslocam-se para a vegetação adjacente, 

onde perecem sem serem contabilizados. Pequenos vertebrados mortos são levados 

rapidamente por necrófagos e carcaças de animais de médio porte em geral somem da 

rodovia em período compreendido entre 1 e 15 dias (FISCHER, 1997) 

CARVALHO et al. (2015) justificam a importância da detecção de áreas/trechos nos 

quais se concentram atropelamentos (hotspots), com uso de análises confiáveis, pois desta 

maneira, seria possível saber onde instalar as medidas de mitigação específicas, tais como 

sinais de aviso, barreiras eletrônicas, redutores físicos de velocidade, repelente olfativo, luz 

e som e passagens de fauna (GLISTA et al., 2009; GRILO et al., 2010; VAN DER GRIFT 

et al., 2013). Partindo do pressuposto que não é financeiramente viável para a maioria dos 

governos desenvolver estratégias que mitiguem atropelamentos ao longo de todas as estradas 

(GOMES et al., 2009), os gestores precisam de dados confiáveis para identificar quando e 
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onde certas espécies são susceptíveis às elevadas taxas de atropelamentos, a fim de 

implementar medidas de mitigação nesses locais (GRILO et al., 2009). 

Globalmente, há um aumento de interesse científico em atropelamentos e ecologia 

das estradas com vários artigos sendo publicados, por exemplo, BAGER, (2012), 

SUTHERLAND et al. (2010), COLINSON et al., (2014), CARVALHO et al. (2015). Há 

consenso de que deva haver metodologia confiável, estatisticamente viável e factível com a 

realidade dos pesquisadores para avaliar a mortalidade em estradas por atropelamento. 

(ERRITZØE et al., 2003). 

Existe, portanto, uma necessidade de investigar os fatores que influenciam na 

detecção de atropelamento animal para uma variedade de espécies (FORD & FAHRIG, 

2007; KOLOWSKI & NIELSEN 2008). Neste sentido, COLINSON et al., (2014) 

desenvolveram um protocolo padronizado para estimar as taxas de atropelamentos em 

diferentes situações, avaliando a velocidade do veículo observador, o tamanho do animal 

atropelado, a posição do sol, dentre outros e apresentaram um protocolo padronizado para a 

avaliação dos atropelamentos. Mas, apesar da inegável contribuição, incorrem em erros, ao 

não avaliar a possibilidade do observador estar a pé, e apresentar conclusões não condizentes 

com os dados apresentados, sem justificativa estatística, como, por exemplo, a taxa de 

detecção de pequenos vertebrados ser superior em uma velocidade mais alta. 

Uma das grandes dificuldades em se avaliar a acurácia de um estudo ou comparar 

diretamente seus dados com outros estudos sobre atropelamento animal é a falta de 

padronização na metodologia adotada pelos pesquisadores. Neste artigo é analisado o índice 

de detecção de animais de diferentes classes taxonômicas utilizando diferentes velocidades 

de monitoramento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área do estudo 

O estudo foi realizado na BR 364, no trecho Jataí-Mineiros, Estado de Goiás, (figura 

1), sendo 50 km de rodovia simples, com duas faixas de rolamento, trânsito em ambos os 

sentidos. Em média, 6.000 mil veículos passam diariamente neste trecho da rodovia (DNIT, 

2014). A área está incluída no bioma Cerrado. A vegetação nativa circundante é composta 

por Cerrado stricto sensu e campo, formações savânicas, e pequenos fragmentos de Cerradão 

que condizem com as formações florestais, com uma paisagem dominada por culturas 

agrícolas anuais (predominantemente milho e soja). O clima é Awa, de acordo com a 
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Classificação de Köppen, tropical de savana, com um período chuvoso e quente, de outubro 

a abril, denominado de verão e um período de inverno seco de maio a setembro (ROSA et 

al., 1991), com temperaturas médias entre 17 °C e 23 °C, intervalo de temperatura anual 

entre 7 °C e 9 °C, e umidade relativa do ar variando entre 40 e 80% (INMET, 2014). Os 

índices pluviométricos variam de, aproximadamente, 1400-1700 mm/ano (Mariano, 2006). 

 

Figura 1. Localização da rodovia BR-364, especialmente a seção investigada, entre os 

municípios de Jataí e Mineiros-GO (no círculo). Fonte: Brasil, Ministério dos Transportes (2012). 

2.2 Métodos experimentais e provas de velocidade 

 

As provas de velocidade foram realizadas entre outubro de 2014 e julho de 2015, 

com avaliações em 02/10/2014, 05/12/2014, 03/02/2015, 04/04/2015 e 03/07/2018, com dois 
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observadores na estrada verificando a presença de animais atropelados. Os registros de 

atropelamentos foram identificados no menor nível taxonômico possível, sendo amostrados 

mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Quando não foi possível estabelecer a classe taxonômica, 

o animal foi categorizado como indefinido, mas permaneceu como animal atropelado, caso 

verificado pertencer ao filo Chordata. Os mamíferos foram identificados e nomeados de 

acordo com REIS et al. (2010), as aves de acordo com SIGRIST (2009) e CBRO (2011). 

Para os répteis, COSTA & BÉRNILS (2014) foram utilizados e os anfíbios identificados na 

pesquisa seguiram a nomenclatura de SEGALLA et al. (2014). Quando não foi possível a 

identificação no local, as carcaças eram fotografadas para posterior tentativa de 

identificação. 

Os espécimes foram categorizados quanto ao porte, segundo metodologia de 

FONSECA et al. (1996), na qual é estipulada que as espécies de pequeno porte 

correspondem a indivíduos com peso inferior a 1 kg e de médio porte a indivíduos com peso 

superior a 1 kg; e quanto à morfologia da carcaça, sendo inteira, fragmentada (quando se 

separa partes da carcaça) e compactada (quando ocorre prensagem da carcaça no asfalto, 

normalmente por veículos pesados que transitam encima da carcaça após o atropelamento). 

A rodovia foi separada em três zonas de observação, sendo a pista de rolamento, 

neste trabalho denominado centro (largura média = 7,0 m), o acostamento (largura média = 

1,8 m) e a faixa de domínio, esta última com largura variável. Foram casualisados cinco 

pontos de observação ao longo de 50 km (Km 203, 212, 218, 230 e 242 da BR 364), sendo 

que cada ponto de avaliação abrangia um trecho de 1 km, que foram percorridos a 100 Km.h-

1, 80 Km.h-1, 60 Km.h-1, 40 Km.h-1 e a pé (5 Km.h-1), em ordem decrescente de velocidade, 

para evitar sugestionamento pela visualização anterior. Como os pontos foram determinados 

de forma aleatória, não foram excluídas condições de menor visibilidade, tais como curvas, 

sombras projetadas por árvores da estrada ou vegetação lateral em efeito de barreira. As 

diferentes velocidades foram estabelecidas e mantidas por piloto automático, utilizando 

veículo com volante à esquerda, conduzido no lado direito da via. No deslocamento a pé (5 

Km.h-1), se calculou uma média entre os diversos deslocamentos. As observações foram 

repetidas 05 vezes em cada um dos 05 pontos, ao longo de 09 meses (n=25). Os mesmos 

pesquisadores realizaram todos os testes, para evitar interferência na taxa de detecção por 

habilidades diferenciadas.  

 

 

 



58 
 

 
 

2.3 Análise de dados 

A influência das diferentes velocidades na detecção de atropelamentos de animais foi 

testada usando uma ANOVA (Software R, versão R-3.1.1, 2014) e teste Kruskal-Wallis, e 

os resultados foram consideradas significativos em P <0,05. A velocidade foi categorizada 

como variável independente, e o número de atropelamentos, as diferentes classes detectadas 

por categoria de velocidade e a posição e morfologia das carcaças, as dependentes variáveis. 

Foi utilizado os testes Qui-quadrado e teste exato de Fisher para verificar se existiam 

independência entre as variáveis. Foram utilizados testes dois a dois para verificar 

grupamentos que podem ser considerados iguais. Foi utilizado estatística descritiva para 

distribuição das espécies dentro das classes. Para regressão linear utilizou-se o teste F. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A detecção de atropelamentos foi afetada pela velocidade do veículo (χ²= 53,0673 

df=4; P <0,05), pela morfologia (F 165,53 df= 2 P <0,05), posição (F 102,54 df= 2 P <0,05) 

e tamanho do animal (F 673,32 df= 1 P <0,05). Taxas máximas de detecção foram 

encontradas a 5 Km.h-1 (n=143), diminuindo em precisão linearmente com o aumento da 

velocidade, para 40 Km.h-1 (25,17%), 60 Km.h-1 (20,27%), 80 Km.h-1 e 100 Km.h-1 

(11,88%), respectivamente (figura 2).  

  

 
Figura 2. Número acumulado de animais atropelados detectados em cinco velocidades durante 

levantamento experimental, em rodovia asfaltada, em Goiás, Brasil.  
 

O grupo mais representativo foi o de mamíferos (86 animais), seguido de aves (39 

indivíduos), répteis (12 exemplares) e anfíbios (06 espécimes) (figura 3). 
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Figura 3. Distribuição das diferentes classes de vertebrados no estudo. 

 

Foram registrados um total de 143 animais atropelados e uma média de 0,944 

indivíduos por km percorridos a 60 km.h-1 (tabela 1), índice superior a outros trabalhos, 

como por exemplo, os realizados por ROSA & MAUHS (2004) e TURCI & BERNARDE 

(2009) com uma média de 0,082 e 0,078 indivíduos atropelados por km, respectivamente, e 

0,14 indivíduos por km percorridos (Silva et al. 2013) embora este últimos percorreram a 50 

km/h e em motocicleta, o que afeta e diminui a acurácia da verificação (Rosa et al., 2012). 

Tabela 1. Média de atropelamento por Km, nas diferentes velocidades de monitoramento. 

Classe/velocidade* 100 80 60 40 5 

Mamiferos 0,56 0,56 0,92 1,2 3,44 

Aves 0,12 0,12 0,2 0,2 1,56 

Répteis 0 0 0,04 0,04 0,48 

Anfíbios 0 0 0 0 0,24 

* velocidade Km.h-1 

 

Não houve diferença entre os levantamentos realizados a 100 e 80 km.h-1. Houve um 

aumento na detecção de atropelamentos com a redução da velocidade de monitoramento de 

80 para 60, 40 e 5 km.h-1. Para mamíferos, esse aumento foi de 1,64; 2,14 e 6,14, 

respectivamente, ou seja, em um levantamento realizado a 5 km.h-1 espera-se encontrar 6,14 

mais mamíferos atropelados que em um levantamento realizado a 80 ou 100 km.h-1. Para 

aves também não houve diferença entre as velocidades de 100 e 80 km.h-1 e 60 e 40 km.h-1. 

O aumento na detecção foi de 1,66 entre esses grupos de velocidades e de 13 vezes no 

levantamento a 5 km.h-1 comparado com a velocidade de 100 ou 80 km.h-1. A 60 km.h-1 
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iniciou a detecção de répteis, e na velocidade de 5 km.h-1 foram detectados 12 vezes mais 

répteis que na velocidade de 60 km.h-1. 

Na velocidade de monitoramento de 100 km.h-1, 82,85% dos animais atropelados, 

eram mamíferos e 17,64% aves, não sendo observada diferença quando se reduziu a 

velocidade para 80 km.h-1. Com o monitoramento a 60 km.h-1, constatou-se 

aproximadamente a mesma proporção de mamíferos e aves e iniciou a percepção de répteis 

(3,44%), resultados semelhantes aos obtidos por Carvalho et al. (2015). No levantamento 

com velocidade média de 5 km.h-1 (a pé) foi observado todas as classes de vertebrados, com 

um incremento da detecção de aves e répteis (27,27 e 8,39% respectivamente) e foram 

detectados anfíbios, no percentual de 4,19% (tabela 2). 

Tabela 2. Distribuição dos atropelamentos por classes em função da velocidade, média por km (%). 

Classe/velocidade* 100 80 60 40 5 

Mamíferos 82,85 82,85 79,31 83,33 60,13 

Aves 17,64 17,64 17,24 13,88 27,27 

Répteis 0 0 3,44 3,44 8,39 

Anfíbios 0 0 0 0 4,19 

* velocidade Km.h-1 
 

 Euphractus sexcinctus (tatu-peba) foi o mamífero mais encontrado no atual estudo 

(25%), dado também registrado por CARVALHO et al. (2015), sendo comum figurar entre 

os animais mais atropelados nos levantamentos (BATISTA TURCI & BERNARDE, 2009; 

PEREIRA et al., 2010). Possui hábitos diurnos e crepusculares, e ocasionalmente tem 

atividade durante a noite (ALBERTO et al. 2010). Muito comum no Estado e pode ser 

encontrado em ambientes de vegetação baixa. São facilmente observados à beira das estradas 

quando saem para se alimentar (SILVA, 1994). No levantamento foi observado persistência 

de sua carapaça, extremamente queratinizada e rígida, que resiste e é detectada mesmo após 

o consumo de sua carcaça por carniceiros, facilitando sua identificação, o que justifica, em 

parte, sua grande ocorrência em levantamentos de atropelamento animal. 

A gravidade e extensão dos danos por atropelamento nas estradas é apresentada em 

um estudo de Fischer (1997), que em um levantamento de 18 meses em um trecho de 420 

km da rodovia BR-262 no Mato Grosso do Sul, contabilizou 1.402 animais silvestres mortos 

por atropelamento. Entre estes, espécies ameaçadas de extinção como onça-pintada 

(Panthera onca), cervo-do-pantanal (Blastocerus dichothomus) e cachorro-vinagre 

(Speothos venaticus). Nesse mesmo estudo foram encontradas espécies bastante susceptíveis 
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ao atropelamento, sendo registrados 91 tamanduás-bandeira e 270 cachorros-do-mato 

(Cerdocyon thous).  

O número reduzido de anfíbios encontrados no levantamento era esperado, e é similar 

ao encontrado em outros estudos (SOUZA et al., 2010; SILVA et al. 2013, BECKMANN & 

SHINE, 2015). Este fenômeno pode ser explicado pela significativa remoção das carcaças 

por necrófagos, logo nas primeiras horas do dia (BECKMANN & SHINE, 2015). Foi 

também verificado que o esmagamento das carcaças no centro da via por veículos pode 

dificultar a visualização e identificação dos anfíbios, fato confirmado por SOUZA et al. 

(2010) e SILVA et al. (2013). Para BECKMANN & SHINE (2015) o número de anfíbios 

atropelados seria no mínimo 7,6 vezes maior que o normalmente detectado nos 

levantamentos. 

Houve correlação entre tamanho do animal e velocidade de monitoramento (χ²= 

53,0673 df=4; P <0,05), sendo que apenas 1,26% dos pequenos animais e 26,56% dos 

grandes são detectados em velocidades de 80 Km.h-1 acima (tabela 3) Assim, quanto menor 

o animal objeto do estudo, menor velocidade (preferencialmente a pé), deveria ser adotada.  

 

Tabela 3. Relação entre velocidade e tamanho, total de animais detectados em cada velocidade. 

  Tamanho 

Total 

 

  Médio/grande Pequeno  

V
el

o
ci

d
ad

e 

5 64 79 143  

40 31 5 36  

60 26 3 29  

80 17 1 18  

100 17 1 18  

 

Um dos motivos para a baixa detectabilidade de carcaças em velocidades maiores, é 

o processo de fragmentação e compactação que as mesmas passam após o atropelamento, 

fator já relatado por outros pesquisadores (HUSSAIN et al., 2007; BAGER, 2013; 

COLLINSON et al., 2014). 23,07 % das carcaças estavam fragmentadas e 17,48 % 

compactadas, conforme figura 4, com isso, reduz-se a superfície do objeto (fragmentação) 

(figura 5a e b) e o torna sem relevo e entremeado ao asfalto (compactação) dificultando 

consideravelmente sua observação (figura 5c e d). 
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Figura 4.  Distribuição percentual da morfologia das carcaças detectadas. 

 

Figura 5. Carcaças fragmentadas (a e b) e compactadas (c e d) após o atropelamento. 
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Figura 6. Comparação do fator morfologia em função da velocidade de monitoramento. 

A morfologia da carcaça também é fator significativo (χ²= 14,6011 df=2; P <0,05), 

na detecção de animais atropelados (figura 6). A localização, apesar de fator significativo, 

na detecção de animais atropelados, não difere nas médias de velocidade (χ²= 1,3875 df=2; 

P > 0,05), como pode se observar na figura 7. 

 

Figura 7. Comparação do fator morfologia em função da velocidade de monitoramento. 

No levantamento realizado a 5 Km.h-1 9,09% das carcaças se localizavam na faixa e 

domínio, onde é dificultada a visualização, e destas, apenas 7,69% foram detectadas em 
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velocidades superiores a 40 Km.h-1, conforme se infere na tabela 4. As carcaças que se 

localizam no centro da via e no acostamento perdem em detectabilidade com o aumento da 

velocidade, mas mantém a proporção nas diferentes faixas de velocidade.  

Tabela 4. Localização das carcaças após o atropelamento 

  Posição 

Total   Acost. Centro Faixa de domínio 

V
el

o
ci

d
ad

e 

5 84 46 13 143 

40 21 12 3 36 

60 17 11 1 29 

80 10 7 1 18 

100 10 7 1 18 
. 

 

A análise estatística indicou que existem 03 grupos de velocidade, grupo 1, de 100, 

80 e 60 Km.h-1 (a, b e c), grupo 2, de velocidade 60 e 40 Km.h-1 (c e d) e grupo 3, com a 

velocidade 5 Km.h-1 (e) (figura 8).  

 
Figura 8. Gráfico de intervalo de confiança para teste 2 a 2, múltipla comparação e médias. 

 

O levantamento com velocidade 5 Km.h-1 (a pé) é o mais exato, por abranger todas 

as classes de vertebrados. Todavia, por limitações físicas, não pode ser utilizado em grandes 

distâncias. Na impossibilidade de se realizar os levantamentos de atropelamento animal a 5 

Km.h-1, e como o objetivo é um protocolo normatizado para a avaliação dos atropelamentos, 

recomendamos a velocidade máxima de 60 Km.h-1 (sempre que possível, e dependente da 

questão de pesquisa proposta), que inclusive estaria dentro da velocidade mínima permitida 

na maioria das rodovias brasileira, que é metade da velocidade máxima permitida. 

Velocidades abaixo de 60 Km.h-1 além de ferir a legislação torna extremamente perigoso a 
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condução do veículo onde estão os pesquisadores, pois é frequente outros veículos forçando 

a ultrapassagem. Velocidades acima de 60 Km.h-1 não permitem uma correta amostragem, 

ficando as taxas sub-amostradas.  

 

Frequência de detecção 

 A maioria dos trabalhos sobre atropelamento animal são realizados com velocidades 

que variam de 5 a 100 Km.h-1 (Bager, 2012) e obviamente isto não permite a comparação 

destes dados. Com objetivo de avançar nesta comparação, buscou-se, através de regressão 

linear, explicar o comportamento da variável “taxa de atropelamento” em função da variável 

“velocidade de monitoramento”, e conseguimos uma equação onde a variável velocidade 

explica aproximadamente 72 % da variabilidade da variável frequência, conforme Adjusted 

R-squared. Em levantamento geral, com todas as classes taxonômicas, a taxa de 

atropelamento (figura 9) obedece a equação de regressão dada por:  freq = 4,822342 - 

0.05035688*V, onde: 

 

Freq: Taxa de atropelamento animais/km. 

V: velocidade utilizada no levantamento. 

 

Para correção de levantamento somente de mamíferos disponibilizamos a equação 

de regressão dada por: freq = 3,026506 - 0,029658*V (figura 10). Levantamentos com 

mamíferos e aves recomendamos a equação de regressão dada por: freq = 4.271710 - 

0.043784*V (figura 11) e com mamíferos, aves e repteis: freq = 4,654089 - 0,048528*V 

(figura 12). 

  

Figura 9 e 10. Gráfico de dispersão: velocidade por frequência geral e somente mamíferos, 

respectivamente. 
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Figura 11 e 12. Gráfico de dispersão: velocidade por frequência mamíferos e aves; e mamíferos, 

aves e répteis, respectivamente. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Há diferenças significativas entre diferentes velocidades de monitoramento para 

verificação de atropelamento de animais em rodovias, e os resultados permitem criar uma 

equação de regressão que permite comparar diferentes estudos, padronizando dados que de 

outra forma não seriam equiparáveis, é, portanto, um protocolo de baixo custo.  

Mesmo considerando que muitos estudos existentes fornecem informações sobre os 

efeitos temporais e espaciais sobre atropelamentos (CONRAD & GIPSON, 2006; 

ANDREWS et al. 2008; GRILO et al., 2009, COLINSON et al., 2014, BECKMANN & 

SHINE, 2015) em verificação científica, não há outros estudos que examinam todas as 

classes de cordatos em diferentes velocidades de monitoramento, inclusive a pé.  

Para eficientes levantamentos de atropelamento animal, a velocidade de 5 km.h-1 é a 

que melhor atende o propósito de apontar a real taxa de atropelamento e, na impossibilidade 

desta velocidade, se adote 60 km.h-1, pois na maioria das vezes esta velocidade é a que 

melhor viabiliza o levantamento, ressalvando que a 5 km.h-1 espera se encontrar, em média, 

4,4 vezes mais animais que na velocidade de 60 km.h-1. É importante que pesquisas futuras 

se tornem mais padronizados para permitir comparações estatísticas entre diferentes estudos 

e locais, e ao longo do tempo.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

O EFEITO DA VEGETAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NAS VÍTIMAS DE 

ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS 

 

RESUMO 

 

Acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte evitável e são considerados um 

problema de saúde pública negligenciado, principalmente em países em desenvolvimento. 

Há uma necessidade de compreender os fatores que contribuem para agravamento dos 

acidentes de trânsito. Este estudo tem como escopo a investigação de acidentes 

automobilísticos em rodovias federais brasileiras com saída de pista com ou sem colisão na 

vegetação da faixa de domínio, no período de 2007 a 2016. Constatou-se que a colisão com 

árvore aumenta a probabilidade de mortalidade e gravidade da lesão em acidentes em que os 

veículos saíram da pista nas rodovias. A análise aponta ainda que há uma multiplicidade de 

fatores que interagem na taxa de mortalidade, sendo que os que mais reduziram a taxa de 

mortalidade foram chuva/granizo, clima nublado, pista molhada/oleosa/escorregadia ou com 

buracos. Desta forma, recomendamos a remoção das árvores existente na faixa de domínio, 

já que estas agravam, de forma significativa, o acidente com saída de pista 

 

Palavras-chave: Acidente automobilístico, colisão, segurança de tráfego, faixa de domínio. 
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THE EFFECT OF ROAD VEGETATION ON VICTIMS OF AUTOMOBILE 

ACCIDENTS 

 

ABSTRACT  
 

Traffic accidents are a leading cause of preventable death and are considered a neglected 

public health problem, especially in developing countries. There is a need to understand the 

factors that contribute to the aggravation of traffic accidents. The purpose of this study is to 

investigate motor vehicle accidents in Brazilian federal highways with runway exit with or 

without collision in the vegetation of the domain range, from 2007 to 2016. It was verified 

that the collision with tree increases the probability of mortality and severity of the injury in 

accidents where vehicles left the roadway. The analysis also points out that there is a 

multiplicity of factors that interact in the mortality rate, with the ones that most reduced the 

mortality rate were rain / hail, cloudy weather, wet / oily / slippery lane or with holes. In this 

way, we recommend the removal of the existing trees in the domain strip, since these 

aggravate, in a significant way, the accident with highway exit 

 

Keywords: Auto accident, collision, traffic safety, roadway. 
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1. INTRODUÇÃO  

Acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte evitável e são 

considerados um problema de saúde pública que é negligenciado (ALMEIDA et al., 2016), 

sendo a oitava causa de morte em todo o mundo (PATEL et al., 2016). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013) o quadro de óbitos e feridos decorrentes de 

acidentes de trânsito continuará a deteriorar-se em todo o mundo, impondo um fardo à 

sociedade como um todo. No entanto, esse ônus será desproporcionalmente maior em países 

em desenvolvimento (WHO, 2015a). Estima-se que as mortes por acidentes de trânsito a 

nível mundial aumentarão em cerca de 50% de 2010 a 2020 (OMS, 2013). Entre 1990 e 2013 

houve um decréscimo (-15,7%) nas taxas de morte ou incapacidade devido a lesões 

decorrentes de acidentes de transporte no mundo (HAAGSMA, 2016). Entretanto, essa 

redução ocorreu principalmente em países de alta renda, havendo aumento dessas taxas nos 

países de baixa e média renda. As consequências econômicas e sociais do trauma rodoviário 

desafiam a descrição ou estimativa, com o custo médio apenas para os governos de 

aproximadamente 3% do Produto Interno Bruto (PIB) e até 5% em alguns casos (WHO, 

2015 b). Devido à alta frequência de ocorrência e gravidade, os acidentes de trânsito são 

caracterizados como epidemias para as sociedades atuais, acarretando uma série de prejuízos 

individuais e sociais, como também, elevados custos ao sistema de saúde e ocorrências de 

sequelas temporárias ou permanentes, até invalidez e óbito (MEDEIROS et al., 2017; 

SOUZA & SILVA, 2017). Estes prejuízos representam significativos impactos na economia 

do país, não só pelos altos custos com atendimento e internação das vítimas, como também 

por ser responsável pela morte de expressiva parcela da população economicamente ativa 

(COVER et al., 2018). Os acidentes viários causam mais mortes do que os homicídios na 

América Latina, no entanto, eles não se destacam como uma grande preocupação pelos 

meios de comunicação e da sociedade (Bezerra et al., 2015). A OMS colocou esta questão 

em alta prioridade, proclamando em 2010 e lançando mundialmente em 2011, a Década de 

Ação para Segurança no Trânsito 2011-2020 com o intuito de reduzir em 50% as mortes e 

lesões causadas por acidentes de trânsito. 

O estudo de medidas para melhorar a segurança viária apresenta uma complexidade 

de fatores, com características que incluem uma multiplicidade de causas contributivas e 

resistência à resolução (AGARWAL et al., 2013). Acidentes de trânsito não podem ser 

reduzidos por soluções facilmente implementadas, sem ter em conta a importância das 

consequências para a sociedade, além de identificar os tipos de falhas (HUGHES et al., 

2016). Como tal, a segurança viária pode cair em uma categoria de problemas não rotineiros, 
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não padronizados e não susceptíveis de solução por abordagens imediatistas ou superficiais 

que os governos comumente utilizam (ELIASSON & LUNDBERG, 2012; ALBALATE et 

al., 2013) 

1.1 Acidentes de trânsito no Brasil 

 No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS) (BRAZIL, 2013), os acidentes de 

trânsito foram a oitava causa de morte no ano de 2013. Não obstante, quando se considera a 

mortalidade entre jovens de 18 a 24 anos, esse tipo de ocorrência ocupa a segunda posição, 

atrás apenas dos homicídios. Em termos absolutos, o Brasil é 4º país do mundo com maior 

número de mortes no trânsito, ficando atrás somente da China, Índia e Nigéria. Dados do 

Boletim Estatístico da Polícia Rodoviária Federal (PRF, 2018) relativos a 2017, indicam no 

Brasil 6.243 mortos e 65.472 feridos. Há a ocorrência de 4.367 acidentes nas rodovias 

federais no estado de Goiás, resultando em 531 mortos e 5.991 feridos. Deste total de 

acidentes, 1.176 foram saídas de pista, com 45 mortos e 927 feridos. Apesar desse fato, é 

notório que os acidentes de trânsito são registrados em números cada vez mais altos, o que 

revela grande impacto social vez que dizima ou afeta famílias por todo o Brasil, tanto 

econômica quanto psicologicamente, em virtude dos prejuízos ocasionados. Principalmente, 

se levadas em consideração as indenizações, os altos custos com atendimento médico 

hospitalar e cita-se, ainda, a perda da capacidade laboral em muitos casos. 

Um estudo feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2018), 

considerando 1998 até 2017, indica gastos de R$ 36 bilhões por ano com acidentes de 

trânsito, ou seja, um total de R$ 720 bilhões em 20 anos. Este valor representa 12% do PIB 

do Brasil. Os casos de acidentes de trânsito evidenciam um forte impacto tanto sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS), quanto para o conjunto da sociedade (ANDRADE & 

JORGE, 2016; OKABAYASHI e DE OLIVEIRA, 2018).  

Segundo o relatório da OMS sobre o status global da segurança no trânsito, de 2015 

(WHO, 2015a), o Brasil se encontra em melhor situação entre os países mais populosos do 

mundo no que diz respeito a melhores práticas legislativas, pois possui legislação a respeito 

de uso de capacete, cinto de segurança e adequação do transporte veicular infantil, à 

condução de veículos sob influência de bebida alcoólica. E ainda assim, acidentes e gastos 

seguem ocorrendo, sem que o Código e suas medidas tenham sido suficientes para redução 

significativa do número de mortes e vítimas com sequelas graves. De acordo com dados do 

Ministério da Saúde (DATASUS, 2017) morreram 662.219 pessoas de 1998 a 2015 em 

decorrência dos acidentes de trânsito.  
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Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015) apontam que em 

média, cada acidente custou à sociedade brasileira R$ 72.705,31, sendo que um acidente 

envolvendo vítima fatal teve um custo médio de R$ 646.762,94. Esse tipo de acidente 

respondeu por menos de 5% do total de ocorrências, mas representou cerca de 35% dos 

custos totais, indicando a necessidade de intensificação das políticas públicas de redução não 

somente da quantidade dos acidentes, mas também da sua gravidade. 

Analisando os custos separadamente, verifica-se que o maior valor estimado é 

referente à perda de produção das pessoas (43%), ou seja, o quanto de renda uma vítima de 

trânsito deixa de auferir tanto ao longo do período em que está afastada das atividades 

econômicas quanto, no caso de morte, em relação a sua expectativa de vida. Os impactos da 

perda de produção recaem sobre a previdência social e também sobre a família, em função 

de seu empobrecimento. O segundo maior custo é o dano veicular, representando cerca de 

30% do total, seguido dos custos hospitalares (20%) (IPEA, 2015).  

Somam-se a isso, os impactos sociais causados por acidentes, desde a perda de 

movimentos e da capacidade laboral – seja esta provisória ou permanente, refletindo 

negativamente na economia familiar. Além do que se podem citar os aspectos psicológicos 

dos envolvidos diretamente no acidente e a família, mortes, instabilidade emocional das 

vítimas, parentes e amigos. 

1.2 A evolução da abordagem sobre acidentes 

Tradicionalmente, a política de segurança viária centrou-se na correção de erros 

humanos, vistos como a causa principal dos acidentes que envolvem mortos e feridos, e os 

esforços de segurança rodoviária confiaram fortemente nas medidas de educação dos 

usuários do sistema viário (OCDE/ITF, 2016). Essa tendência ainda prevalece em face de 

todas as evidências científicas de que a educação dos usuários, da forma como ainda é vista, 

não tem sido o modo mais efetivo na redução da gravidade dos acidentes, principalmente em 

países pobres e em desenvolvimento (MOHAN, 2003).  

Uma mudança significativa nesta concepção foi proposta por Haddon em 1970, com 

proposta de uma matriz de prevenção de lesões que incentivou a avaliação conjunta de todos 

os fatores que contribuem para a lesão na estrada (FILTNESS, 2016) e forneceu uma 

metodologia para avaliar a eficácia de uma gama de possíveis contramedidas (OCDE / ITF, 

2016). Esta foi uma das primeiras tentativas de se afastar de uma abordagem de culpa de 

identificar uma única causa de um acidente na busca de contramedidas para uma prevenção 

de acidentes mais ampla. Poderia ser considerado o precursor do que é atualmente conhecido 
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como abordagem de sistemas em segurança viária. A abordagem inicial, tida como a 

"abordagem de pessoa" focada em "os erros de indivíduos, culpa-os por esquecimento, 

desatenção ou imprudência" (REASON, 2000). A abordagem de sistemas, por outro lado, 

concentra-se nas condições em que os motoristas trabalham e tenta construir defesas para 

evitar erros ou mitigar seus efeitos. 

De acordo com Hughes et al. (2016) teorias e práticas de sistemas devem ser aplicada 

para desenvolver medidas que melhorem o sistema rodoviário como um todo, em vez de 

isolamento. Mais especificamente, isso significaria que uma "falha" de um componente (por 

exemplo, usuários de estradas) poderia ser compensado melhorando outro componente (por 

exemplo, infraestrutura) e que uma combinação de medidas tem um impacto maior do que 

qualquer um separadamente (por exemplo, legislação). É necessário gerenciamento de risco, 

identificando fatores que podem influenciar no desdobramento dos acidentes de trânsito 

(SCHOEMAN, 2018).  

Nos parece mais racional que, mesmo que o indivíduo não siga as regras, a 

responsabilidade por proteger pessoas se volta para o sistema projetado.  Sem dúvida que 

cabe ao Estado oferecer proteção àqueles que perdem o controle de seus veículos, 

independente se a falha que provocou o acidente for do condutor, levando-se em 

consideração se aquele for agravado por alguma circunstância da via, como árvores de médio 

e grande porte existentes na faixa de domínio, tornando-se estas um obstáculo fixo capaz de 

aumentar significativamente o risco de morte dos ocupantes do veículo.  

1.3 A faixa de domínio 

 Para a construção das rodovias são instituídas as faixas de domínio, que é a base 

física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, 

obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das 

cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo (BRASIL, 1997). 

A faixa de domínio é composta por áreas declaradas de utilidade pública, para fins de 

desapropriação pelo Poder Público, para a implantação da base física sobre a qual se assenta 

a rodovia, abrangendo a pista onde os veículos trafegam, estendendo-se até o alinhamento 

das cercas que separam a rodovia das propriedades particulares laterais (ECOPISTAS, 

2013). 

 A faixa de domínio é na realidade uma faixa de segurança, reserva que serve para 

que aqueles que estão em volta não interajam com a rodovia, bem como para que a rodovia 

não interfira nas atividades dos lindeiros (BERRETA NETO, 2012). Normalmente é cercada 
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para evitar o trânsito de animais de grande porte. Além disso, faz-se essa reserva prevendo 

uma possível obra de ampliação da estrada, como duplicação e implantação de terceiras 

faixas. Após a construção das rodovias no Brasil, a faixa lateral remanescente, de no mínimo 

30 até 80 metros de largura (BRASIL, 2008), tem pouca ou nenhuma atenção por parte do 

poder público e pela falta de planejamento e manutenção. 

 A American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO, 

2006) preconiza que deve haver um espaço físico imediatamente ao lado das rodovias, 

espaço esse conhecido como entorno tolerante, que seria o espaço que possibilita a redução 

das consequências de uma saída de pista de um veículo desgovernado. Preconiza ainda que 

as seguintes medidas, dentre outras, deveriam ser adotadas para redução de danos em casos 

de acidentes do tipo saída de pista: a remoção de obstáculos que podem acarretar choques 

com consequências graves; tornar os obstáculos transpassáveis sem danos significativos aos 

veículos. A largura do entorno tolerante, com áreas livres, é variável, levando em conta, 

principalmente, a velocidade da via, tipo de veículo, fluxo e históricos dos acidentes. 

Segundo MCLEAN (2002), o valor aproximado de 9 metros de área livre foi estabelecido 

levando em conta levantamentos históricos em acidentes nas vias interestaduais americanas. 

Na mesma linha de entendimento, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais 

(DER/MG, 2004, p.5), preconiza que as árvores de médio e grande porte deverão ser 

plantadas em locais afastados, no mínimo, 9 metros da borda do pavimento da via, de forma 

a reduzir a ocorrência de acidentes decorrentes de colisões frontais dos veículos com estas 

árvores. 

 MCGEE et al. (1995), em uma revisão sobre a influência do design das estradas dos 

EUA sobre os acidentes, concluíram que a supressão ou remoção para locais mais afastados 

de obstáculos perigosos que se encontrem próxima à rodovia resulta numa redução do 

número de acidentes com vítimas. Ainda de acordo com o autor, corroborado por ELVIK et 

al. (2009), uma área livre de obstáculos, com 1,5 metros, é capaz de reduzir o índice de 

acidentes em 13%. Quando a área livre é aumentada para 6,1 metros a redução de vítimas 

em acidentes seria de 44%.  

 Nesse sentido, MARAFON & VAREJÃO (2009) afirmam que a área adjacente à 

rodovia deve ser preparada para a invasão de veículos desgovernados. A presença de árvores 

de porte, posicionadas a uma distância não segura do bordo do acostamento são obstáculos 

que podem ser altamente letais (DAMIÃO et al., 2012).  KHADEMI & CHOUPANI (2017) 

apontam que urgentemente é preciso iniciativas estratégicas necessárias para melhorar a 
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segurança viária no país, no sentido de prevenir e diminuir o impacto global das falhas nas 

estradas. 

 Pouco se encontra conteúdo científico pertinente à investigação sobre trânsito no 

Brasil, qual seja sobre o perfil do condutor, do pedestre ou mesmo sobre a influência das 

condições das vias ou engenharia de tráfego (LADEIRA et al., 2017; DAMIÃO et al., 2013; 

FILTNESS et al., 2016) apontam que nem mesmo na Europa existem estudos sistemático 

sobre a causalidade do acidente, e é muito difícil para as partes interessadas na segurança 

viária reunir uma clara base de evidências dos caminhos de causalidade e os riscos 

associados. 

  NÆVESTAD et al. (2017) em um estudo de revisão nos EUA sobre acidentes de 

trânsito, apontam que apenas dois dos estudos destacam a estrada e o ambiente rodoviário 

como um fator de risco. As causas identificadas geralmente se tornam problemas específicos 

a serem corrigidos durante uma implementação de soluções, seguindo que eles se referem 

como a tendência "What-You-Find-Is-What-You-Fix" ou “você encontra um fator e o 

repara” em uma tradução mais livre. Por exemplo, HUGHES et al. (2016) sugerem que 

outros fatores causais são relevantes mas não comumente considerados na segurança viária 

em geral. 

DAMIÃO et al. (2012) em um estudo exploratório, concluíram que 36,4% dos óbitos 

ocorridos estiveram relacionados com impactos em árvores, demonstrando assim a 

gravidade e a urgência de estudos sobre a influência de árvores no desdobramento de 

acidentes automobilísticos. Comprovando essa gravidade o Manual Sobre Aspectos de 

Segurança, elaborado pelo Instituto de Infraestruturas Rodoviárias de Portugal (INIR, 2011) 

relata que 25% dos acidentes mortais são do tipo saída de pista.  

Há uma necessidade de compreender os fatores que contribuem para agravamento 

dos acidentes de trânsito. Em face desses fatos, este estudo propõe a análise e averiguação 

dos acidentes de trânsito, com saída de pista, no período de dez anos, nas rodovias federais 

brasileiras, e o agravamento dos mesmos, provocado pela colisão em vegetação da faixa de 

domínio em comparação com os demais acidentes verificados no mesmo período, nas 

mesmas localidades. Sendo testadas várias hipóteses que poderiam explicar a mortalidade 

em acidentes que ocorrem em estradas com vegetação presente na faixa de domínio. Nossa 

principal hipótese é que a presença de vegetação, o traçado, as condições do clima e da 

própria rodovia seriam os principais preditores da mortalidade nesse tipo de acidente. A 

compreensão desses fatores permitiria uma avaliação dos riscos inerentes relacionados a 



79 
 

 
 

aspectos estruturais das estradas, facilitando e direcionando propostas de planejamento 

capazes de evitar ou minimizar o problema. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Amostra da pesquisa  

 A relação entre a incidência e gravidade das lesões em acidentes na rodovia, com 

saída de pista, quando há colisão com árvores da faixa de domínio foi verificada por meio 

da análise de boletins de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal após o atendimento do 

acidente. Os dados dos acidentes foram obtidos por meio de uma pesquisa realizada na base 

de dados do sistema BrBrasil, programa oficial de registro de acidentes do Departamento de 

Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde são registrados eletronicamente os boletins de 

acidentes ocorridos em rodovias federais. As rodovias contempladas na pesquisa somam 

cerca de 72.000 km de pista em todo o território nacional, sendo a integralidade das rodovias 

federais, com exceção de poucos trechos delegados aos Estados.  

 O período analisado compreendeu o intervalo entre janeiro de 2007 a dezembro de 

2016. Os dados foram analisados em determinado intervalo de tempo, para se entender 

melhor as circunstâncias dos acidentes com árvores e explorar a diferença entre os fatores 

agravantes entre os tipos de acidentes. As estatísticas referentes à óbitos e feridos são 

derivadas da análise baseada em critérios clínicos. 

Com uso do sistema de busca do programa Br Brasil, os acidentes foram listados por 

período e por trecho de rodovia, sendo então analisada individualmente cada ocorrência. Os 

dados primários destes acidentes têm a característica de microdados, em que cada acidente 

é um evento de análise. Nessa análise, quantificou-se a situação dos envolvidos quanto ao 

estado, o tipo do acidente e se houve ou não colisão com árvores.  

Inicialmente o banco de dados era composto de 584.545 acidentes, sendo o total 

ocorrido no período. Destes, foram selecionados os que foram classificados como saída de 

pista, resultando em 240.290 acidentes, sendo excluídas as saídas de pista onde ocorreu 

colisão com objetos fixos que não árvores (barranco, cerca, defensa, obras de arte, dentre 

outros). Chegou-se a um total de 128.588 observações, classificadas como acidente 

automobilístico, com saída de pista, com colisão com árvores ou onde não houve colisão. 

Na delimitação dos tipos de acidentes, adotou-se para esta pesquisa a classificação 

normatizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo definido como 

saída de pista o acidente onde um veículo se desgoverna e saí da pista de rolamento, podendo 

ou não colidir com obstáculos. Para CRESWELL (2007) o período estudado configura uma 
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série histórica representativa. O banco de dados é considerado representativo, pois abrange 

a totalidade do universo de acidentes registrados (RANGANATHAN et al., 2017), e 

habilitado a elucidar importantes questões sobre os acidentes rodoviários no Brasil. 

2.2 Análise estatística 

 Os dados foram analisados no programa estatístico Stata, versão 14.0. Inicialmente, 

foi realizada análise descritiva das variáveis. As variáveis categóricas foram apresentadas 

como frequência absoluta e relativa e as contínuas como média, desvio-padrão, mediana e 

intervalo interquartil. As variáveis do banco estão apresentadas no Apêndice 1. 

Para verificar a associação entre mortalidade, gravidade e presença de árvore nos 

acidentes, foi utilizada análise de regressão logística binária simples e múltipla. Este tipo de 

regressão descreve a relação entre uma variável dependente categórica binária e um conjunto 

variáveis independentes contínuas e/ou categóricas (BAGLEY et al, 2011; SPERANDEI, 

2014). Assim, no presente estudo, foram consideradas as seguintes variáveis dependentes na 

análise: mortalidade no acidente (não ou sim), definido como o óbito de pelo menos um 

ocupante do veículo e ferimento grave (gravidade) decorrente do acidente (não ou sim), 

definido como a presença de pelo menos um ferido grave no acidente. As variáveis 

independentes analisadas são as que influenciam no desfecho investigado: óbito ou 

gravidade. Foram consideradas como variáveis independentes (i) colisão (sem árvore ou com 

árvore); (ii) condição do clima (céu claro/sol, chuva/granizo, neve/nevoeiro, nublado ou 

vento); (iii) condição da pista (seca, molhada, oleosa/escorregadia, obras, com buracos ou 

outras condições); (iv) fase do dia (amanhecer, anoitecer, plena noite ou pleno dia); (v) tipo 

de solo (urbano ou rural); (vi) restrição (inexistente ou outros); (vii) traçado da via (reta ou 

curva). Para as análises agrupadas do Brasil, também foi considerada como variável 

independente a macrorregião geográfica de ocorrência do acidente (Sudeste, Sul, Centro-

oeste, Norte ou Nordeste). 

 Para a modelagem inicialmente, realizou-se análise de regressão binária simples, 

onde foi investigada a associação de cada uma das variáveis selecionadas com a variável 

independente, obtendo-se a razão de chances (odds ratio) não ajustada e respectivos 

Intervalos de Confiança de 95% (IC 95%). A seguir, as variáveis com p-valor < 0,20 nesta 

análise foram incluídas em um modelo de regressão logística binária múltipla, obtendo-se a 

razão de chances (odds ratio) ajustada (ORaj) e IC 95% (BAGLEY et al, 2011; 

SPERANDEI, 2014; RANGANATHAN et al., 2017). A curva ROC foi utilizada para 

verificar a capacidade de discriminação dos modelos, sendo uma ferramenta que possibilita 
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avaliação de um modelo de regressão logística. A área abaixo da curva ROC (AAC) fornece 

uma medida de discriminação, sendo considerados valores de AAC aceitáveis > 0.6. O teste 

de Hosmer-Lemeshow foi utilizado para testar a hipótese que o modelo encontrado explica 

bem os dados (HOSMER & LEMESHOW, 1989). As análises foram realizadas para o Brasil 

e estratificadas para cada unidade da federação (UF). Valores de p-valor < 0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. 

  

3. RESULTADOS 

3.1 Análise descritiva 

 A análise descritiva das variáveis presentes no banco de dados é mostrada na tabela 

1. Foram analisadas 128.588 observações de saídas de pista, correspondendo ao número total 

de acidentes de interesse da pesquisa, ocorridos em rodovias de 2007 a 2016. Observou-se 

que a maioria dos acidentes ocorreram na macrorregião Sul (28,3%) e Sudeste (26,9%) do 

Brasil. Na região Nordeste, ocorreram 19,5% dos acidentes. Contudo, esse percentual pode 

ser ainda maior, resultado de subnotificação. Um dado que corrobora esta hipótese foi o 

estudo de MALTA et al. (2017), no qual chama a atenção para o fato que acidentes 

envolvendo deslocamento para o trabalho muitas vezes são subnotificados, devido a 

informalidade ou falta de acesso aos sistemas. 

 Verificou-se que a principal causa de acidente se refere a categoria outras causas 

(defeito mecânico, dormindo, ingestão de álcool, dentre outras que, individualmente, 

representam menos de 10% das causas) (n = 39,6%), seguindo da velocidade excessiva 

(17,4%) e falta de atenção (14,5%). Com relação à condição da pista e condição do clima no 

momento do acidente, 57,6% dos acidentes ocorreram em pista seca e 47,7% com sol/céu 

claro. No que diz respeito à fase do dia, mais da metade (54,8%) dos acidentes ocorreram 

em pleno dia. Relativo a restrição de visibilidade, em 90,6% a restrição era inexistente. Do 

total de acidentes, 63,2% acorreram em via reta e 83,5% em solo urbano. Em 15,4% dos 

acidentes do País ocorrem colisão com árvore. 
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Tabela 1. Frequência de ocorrência das categorias das principais variáveis analisadas relacionadas a acidentes 

de transito no Brasil no período de 2007 a 2016 (N = 128.588). 

Variáveis Frequência absoluta % 
Causa do acidente   
Velocidade excessiva 22.404 17,4 
Falta de atenção 18.656 14,5 
Dormiu 10.232 8,0 
Defeito mecânico em veículo 9.157 7,1 
Defeito na via 5247 4,1 
Uso de álcool 4.746 2,7 
Ultrapassagem indevida 3.145 2,4 
Animais na pista 2.494 1,9 
Não guardar distância de segurança 953 0,7 
Desobediência da sinalização 631 0,5 
Outras 50.923 39,6 
   
Condição da pista   
Seca 74.066 57,6 
Molhada 43.025 33,5 
Oleosa/escorregadia 4.087 3,2 
Buraco 3.331 2,6 
Obra 2.211 1,7 
Outras 1.868 1,5 
   
Traçado da via   
Reta 81.224 63,2 
Cruzamento ou curva 47.363 36,8 
SI*: 1   

   
Condição do clima   

Céu claro/sol 61.352 47,7 
Chuva/Granizo 41.972 32,6 
Nublado 20.286 15,8 
Neve/nevoeiro 1.909 1,5 
Vento 307 0,2 
SI: 2.762   
   
Macrorregião de ocorrência   
Sul 36.373 28,3 
Sudeste 34.643 26,9 
Nordeste 25.066 19,5 
Centro-oeste 24.639 19,2 
Norte 7.867 6,1 
   
Restrição da visibilidade   
Inexistente 116.494 90,6 
Outros 12.094 9,4 
   
Tipo de solo   
Urbano 107.381 83,5 
Rural 21.206 16,5 
SI: 1   
   
Fase do dia   
Pleno dia 70408 54,8 
Plena noite 41751 32,5 
Amanhecer 9817 7,6 
Anoitecer 6602 5,1 
SI: 10   
   
Colisão com objeto fixo   
Sem árvore 108.761 84,6 
Com árvore 19.827 15,4 
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Abreviações: SI: Sem informação. 

3.2 Mortalidade 

 Do total de acidentes, em 3.093 ocorreu pelo menos um óbito, resultando em uma 

taxa de mortalidade de 3,0% (IC 95%: 2,9-3,1). As três maiores taxas de mortalidade por 

Unidade de Federação foram observadas em Roraima (11,4%), Piauí (6,9%) e Amazonas 

(6,5%) e as menores taxas em São Paulo (1,5%), Santa Catarina (1,8%) e Paraná (1,9%) 

(figura 1). Estes dados sugerem uma correlação direta com o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), pois Roraima (0,687), Piauí (0,644) e Amazonas (0,672) está entre os 

últimos 10 estados da Federação na avaliação de IDH, Já São Paulo (0,802), Santa Catarina 

(0,791) e Paraná (0,761) estão entre os 4 estados brasileiros na avaliação de IDH (PNUD 

Brasil, 2011). Entre os indicadores que compõem o IDH estão educação e longevidade da 

população, e respeito à legislação de trânsito, como observar limites de velocidades das vias 

e utilizar equipamentos obrigatórios como cinto de segurança, pode ter contribuído para a 

redução das taxas de mortalidade nos estados com melhor IDH. 
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Figura 1. Taxa de Mortalidade por Unidade da Federação, Brasil, 2007-2016.
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 A análise de regressão logística binária simples da associação entre mortalidade e 

as variáveis independentes analisadas (tabela 2) mostrou associação entre mortalidade e 

os seguintes fatores: colisão com árvore (OR: 2,93; IC 95%: 2,74-3,14), clima no 

momento do acidente chuva/granizo (OR: 0,45; IC 95%: 0,42-0,49), neve/nevoeiro (OR: 

0,76; IC 95%: 0,58-0,99) ou nublado (OR: 0,72; IC 95%: 0,66-0,79); condição da pista 

molhada (OR: 0,47; IC 95%: 0,43-0,51), oleosa/escorregadia (OR: 0,45; IC 95%: 0,35-

0,57), obra (OR: 0,74; IC 95%: 0,58-0,96), com presença de buracos (OR: 0,71; IC 95%: 

0,57-0,88) ou em outras condições (OR: 1,37; IC 95%: 1,11-1,70); fase do dia no 

momento do acidente ao anoitecer (OR: 0,65; IC 95%: 0,55-0,77), em plena noite (OR: 

0,79; IC 95%: 0,71-0,88) ou pleno dia (OR: 0,58; IC 95%: 0,52-0,64); tipo de solo rural 

(OR: 1,46; IC 95%: 1,32-1,61) e acidentes que ocorreram nas macrorregiões Norte (OR: 

1,54; IC 95%: 1,36-1,74), Nordeste (OR: 1,42; IC 95%: 1,31-1,55) ou Sul (OR: 0,69; IC 

95%: 0,63-0,76). 

Tabela 2. Análise de regressão logística binária simples dos potenciais fatores associados com mortalidade 

em acidentes de trânsito no Brasil, 2007-2016. 

 
Variáveis Mortalidade OR IC 95% p-valor 

n/Total % 

Colisão      
Sem árvore 2.582/108.761 2,4 1,00   
Com árvore 1.321/19.827 6,7 2,93 2,74-3,14 < 0,001 
      
Clima      
Céu claro/sol 2.355/61352 3.8 1,00   
Chuva/granizo 748/41.972 1.8 0,45 0,42-0,49 < 0,001 

Neve/nevoeiro 56/1.909 2.9 0,76 0,58-0,99 0,043 

Nublado 569/20.286 2.8 0,72 0,66-0,79 < 0,001 

Vento 13/307 4.2 1,10 0,63-1,93 0,719 
      
Condição da pista      
Seca 2.801/74.066 3.8 1,00   
Molhada 781/43.025 1.8 0,47 0,43-0,51 < 0,001 

Oleosa/escorregadia 71/4.087 1.7 0,45 0,35-0,57 < 0,001 

Obra 63/2.211 2.8 0,74 0,58-0,96 0,024 

Buraco 91/3.331 2.7 0,71 0,57-0,88 0,002 

Outra 96/1.868 5.1 1,37 1,11-1,70 0,003 
      
Fase do dia      
Amanhecer 432/9.817 4.4 1,00   
Anoitecer 192/6.602 2.9 0,65 0,55-0,77 < 0,001 

Plena noite 1.461/41.751 3.5 0,79 0,71-0,88 < 0,001 

Pleno dia 1.818/70.408 2.6 0,58 0,52-0,64 < 0,001 
      
Tipo de solo      
Urbano 3.434/107.381 3.2 1,00   
Rural 469/21.206 2.2 1,46 1,32-1,61 < 0,001 
      
Restrição      
Inexistente 3.532/116.494 3.0 1,00   
Outros 371/12.094 3.1 1,01 0,91-1,12 0,827 
      
Traçado      
Reta 2.440/81.224 3.0 1,00   
Cruzamento/curva 1.463/47.363 3.1 1,03 0,96-1,09 0,392 
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Macrorregião      
Sudeste 1.022/34.643 3,0 1,00   
Norte 352/7867 4,5 1,54 1,36-1,74 < 0,001 

Nordeste 1042/25.066 4,2 1,42 1,31-1,55 < 0,001 

Centro-Oeste 733/24.639 3,0 1,00 0,92-1,11 0,860 
Sul 754/336.373 2,1 0,69 0,63-0,76 < 0,001 

Abreviações: OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%. 

Os resultados do modelo final de regressão logística múltipla dos fatores 

associados à mortalidade em acidentes de rodovias no Brasil (tabela 3) indicaram, com 

base na significância estatística, que 13 fatores de seis variáveis foram considerados 

estatisticamente significantes. Controlando as outras variáveis do modelo, observou-se 

que a chance de mortalidade foi 3,16 vezes maior (IC 95%: 2,94-3,39) nos acidentes em 

que ocorreram colisão com árvore quando comparado aos sem árvore. Também, a chance 

de mortalidade foi 28% menor em condição de chuva/granizo (ORaj: 0,72; IC 95%: 0,61-

0,85) e 20% menor em acidentes que ocorreram em clima nublado (ORaj: 0,80; IC 95%: 

0,73-0,88) quando comparado aos acidentes que ocorreram em clima com céu claro/sol. 

A chance de mortalidade também foi 34% (ORaj: 0,66; IC 95%: 0,56-0,77) menor em 

que a condição da pista estava molhada, 40% (ORaj: 0,60; IC 95%: 0,46-0,79) menor em 

pista oleosa/escorregadia e 30% (ORaj: 0,70; IC 95%: 0,56-0,88) menor em pista com 

buracos quando comparado a pista seca. Acidentes que ocorreram em solo rural 

apresentaram 32% vezes mais chance de mortalidade quando comparado aos que 

ocorreram em solo urbano (ORaj: 1,32; IC 95%: 1,20-1,47). Além disso, a chance de 

mortalidade foi menor em acidentes que ocorreram ao anoitecer (ORaj: 0,75; IC 95%: 

0,63-0,90), em plena noite (ORaj: 0,85; IC 95%: 0,76-0,96) e em pleno dia (ORaj: 0,62; 

IC 95%: 0,55-0,69) quando comparado aos que ocorreram ao amanhecer.  

A chance de mortalidade foi 59% vezes maior na Região Norte, 43% vezes maior 

na região Nordeste e 32% vezes menor na Sul quando comparado à região Sudeste, que 

por sua vez é igual a mortalidade da região Centro-Oeste. O modelo foi altamente 

significativo (χ2 de Wald: 1942,61; p-valor: < 0,001) e o R2 de Nagelkerke foi de 0,100, 

indicando que 10% da variabilidade explicada pelo modelo ajustado é explicada pelas 

variáveis incluídas no modelo. A área sobre a curva ROC foi de 0,693, sugerindo bom 

poder de discriminação do modelo. 
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Tabela 3. Regressão logística binária múltipla dos fatores associados à mortalidade por acidentes de 

transporte terrestre, Brasil, 2006-2017. 

 
Variáveis ORaj* IC 95% EP robusto Z p-valor 

Colisão      
Sem árvore 1,00     
Com árvore 3,16 2,94-3,39 0,11 32,16 < 0,001 
      
Clima      
Céu claro/sol 1,00     
Chuva/granizo 0,72 0,61-0,85 0,06 -3,89 < 0,001 
Neve/nevoeiro 0,85 0,63-1,12 0,12 -1,15 0,252 
Nublado 0,80 0,73-0,88 0,04 -4,38 < 0,001 
Vento 0,98 0,56-1,72 0,28 -0,06 0,953 
      
Condição da pista      
Seca 1,00     
Molhada 0,66 0,56-0,77 0,05 -5,13 < 0,001 
Oleosa/escorregadia 0,60 0,46-0,79 0,08 -3,68 < 0,001 
Obra 0,79 0,60-1,02 0,10 -1,78 0,074 
Buraco 0,70 0,56-0,88 0,08 -3,08 0,002 
Outra 1,22 0,96-1,56 0,15 1,66 0,097 
      
Fase do dia      
Amanhecer 1,00     
Anoitecer 0,75 0,63-0,90 0,07 -3,07 0,002 
Plena noite 0,85 0,76-0,96 0,05 -2,71 0,007 
Pleno dia 0,62 0,55-0,69 0,04 -8,28 < 0,001 
      
Tipo de solo      
Urbano 1,00     
Rural 1,32 1,20-1,47 0,07 5,47 < 0,001 
      
Macrorregião      
Sudeste 1,00     
Norte 1,59 1,40-1,81 0,10 7,07 < 0,001 
Nordeste 1,43 1,31-1,58 0,07 7,80 < 0,001 
Centro-Oeste 1,00 0,90-1,10 0,05 0,02 0,987 
Sul 0,68 0,62-0,75 0,03 -7,68 < 0,001 

Abreviações: ORaj: Odds ratio ajustado; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; EP: Erro Padrão; Z: 

Estatística Z; *Modelo ajustado por todas as variáveis da tabela; Log pseudolikelihood: -15901.596; Qui-

quadrado de Wald: 1942,61; p-valor: < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 3,89; p = 0,691; R2 de 

Nagelkerke: 0.100; Área sobre a Curva ROC: 0,693. 

 A associação entre colisão com árvore e mortalidade em cada Unidade de 

Federação é mostrada na tabela 4 No apêndice encontram-se as variáveis ajustadas em 

cada modelo, assim como os testes diagnósticos de cada UF. Ressalta-se que foram 

ajustados nos modelos de cada UF, apenas variáveis com p-valor < 0,20 na análise 

bivariada de cada Estado. Observou-se em 19 Estados associação entre colisão com 

árvore e mortalidade nos acidentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Tocantins, Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí 

e Rio Grande do Norte. 
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Tabela 4. Associação entre colisão com árvore e mortalidade em acidentes de transporte terrestre no Brasil, 

2007-2016. 
UF ORaj* IC 95% EP robusto Z p-valor 

Sudeste      
São Paulo1 3,01 1,58-5,73 0,99 3,36 < 0,001 

Rio de Janeiro2 4,55 3,03-6,85 0,95 7,29 < 0,001 

Minas Gerais3 3,19 2,75-3,70 0,24 15,33 < 0,001 

Espírito Santo4 4,04 2,39-6,83 1,08 5,23 < 0,001 

Sul      

Paraná5 7,07 5,34-9,37 2,02 23,65 <0,001 

Santa Catarina6 3,61 2,58-5,05 0,62 7,50 < 0,001 

Rio Grande do Sul7 4,18 3,38-5,17 0,45 13,21 < 0,001 

Centro-Oeste      

Goiás8 3,73 2,94-4,73 0,45 10,88 < 0,001 

Distrito Federal9 4,64 1,99-10,82 2,00 3,55 < 0,001 

Mato Grosso10 2,39 1,69-3,38 0,42 4,95 < 0,001 

Mato Grosso do Sul11 2,57 1,81-3,66 0,46 5,28 < 0,001 

Região Norte      
Acre12 1,19 0,14-10,04 1,29 0,16 0,875 
Amazonas13 0,66 0,14-2,95 0,50 -0,54 0,587 
Amapá14 1,33 0,25-7,06 1,13 0,33 0,738 
Pará15 1,69 0,73-3,94 0,73 1,23 0,221 
Rondônia16 1,39 0,59-3,29 0,61 0,75 0,454 
Roraima17 0,50 0,10-2,37 0,40 -0,87 0,386 
Tocantins18 1,81 1,07-3,07 0,49 2,21 0,027 

Região Nordeste      
Alagoas19 2,79 1,56-4,99 0,83 3,46 0,001 

Bahia20 2,93 2,27-3,78 0,38 8,26 < 0,001 

Ceará21 1,36 0,60-3,06 0,56 0,74 0,461 
Maranhão22 2,38 1,54-3,68 0,53 3,91 < 0,001 

Paraíba23 3,16 1,02-6,37 1,19 2,01 0,045 

Pernambuco24 1,66 1,05-2,63 0,39 2,18 0,029 

Piauí25 2,47 1,59-3,84 0,56 4,01 < 0,001 

Rio Grande do Norte26 3,86 1,44-10,30 1,93 2,70 0,007 

Sergipe27 2,67 0,95-7,48 1,40 1,87 0,062 

Abreviações: ORaj: Odds ratio ajustado; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; EP: Erro Padrão; Z: 

Estatística Z; *Refere-se a razão de chances ajustada de mortalidade na colisão com árvore comparado a 

sem árvore.  

3.3 Gravidade da lesão 

 No presente estudo, do total de acidentes, em 13.687 tiveram pelo menos um 

ferido grave, resultando em uma taxa de gravidade de 10,6% (IC 95%: 10,5-10,8). Em 

relação a taxa de gravidade por Unidade de Federação, as três maiores taxas foram 

observadas no Amapá (20,3%), Piauí (16,8%) e Alagoas (16,2%) (figura 2). 
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Figura 2. Taxa de Gravidade por Unidade da Federação, Brasil, 2007-2016. 
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 A análise de regressão logística binária simples da associação entre gravidade da lesão 

e as variáveis independentes analisadas (tabela 5) mostrou associação entre mortalidade e os 

seguintes fatores: colisão com árvore (OR: 1,89; IC 95%: 1,82-1,89), clima no momento do 

acidente chuva/granizo (OR: 0,52; IC 95%: 0,49-0,54), neve/nevoeiro (OR: 0,64; IC 95%: 0,55-

0,76) ou nublado (OR: 0,80; IC 95%: 0,76-0,84); condição da pista molhada (OR: 0,456; IC 

95%: 0,453-0,58), oleosa/escorregadia (OR: 0,53; IC 95%: 0,47-0,60) e com presença de 

buracos (OR: 0,81; IC 95%: 0,72-0,91) ou em outras condições (OR: 1,37; IC 95%: 1,11-1,70); 

fase do dia no momento do acidente em pleno dia (OR: 0,88; IC 95%: 0,82-0,94); tipo de solo 

rural (OR: 1,07; IC 95%: 1,02-1,13), traçado da pista cruzamento ou curva (OR: 0,96; IC 95%: 

0,92-0,99), com restrição de visibilidade (OR: 0,89; IC 95%: 0,83-0,94) e acidentes que 

ocorreram nas macrorregiões Norte (OR: 1,525; IC 95%: 1,316-1,34), Nordeste (OR: 1,09; IC 

95%: 1,03-1,55), Centro-oeste (OR: 1,19; IC 95%: 1,12-1,24) ou Sul (OR: 0,72; IC 95%: 0,68-

0,76). 

Tabela 5. Análise de regressão logística binária simples dos potenciais fatores associados com 

a gravidade em acidentes de trânsito no Brasil, 2007-2016. 
Variáveis Gravidade da lesão OR IC 95% p-valor 

n/Total % 

Colisão      
Sem árvore 10.382/108.761 9,5 1,00   
Com árvore 3.305/19.827 16,7 1,89 1,82-1,98 < 0,001 
      
Clima      
Céu claro/sol 7.916/61352 12.9 1,00   
Chuva/granizo 3.000/41.972 7.1 0,52 0,49-0,54 < 0,001 
Neve/nevoeiro 166/1.909 8.7 0,64 0,55-0,76 < 0,001 
Nublado 2.146/20.286 10.6 0,80 0,76-0,84 < 0,001 
Vento 37/307 12.7 0,92 0,66-1,30 0,658 
      
Condição da pista      
Seca 9.347/74.066 12.6 1,00   
Molhada 3.222/43.025 7.5 0,56 0,53-0,58 < 0,001 
Oleosa/escorregadia 292/4.087 7.1 0,53 0,47-0,60 < 0,001 
Obra 258/2.211 11.7 0,91 0,80-1,04 0,184 
Buraco 351/3.331 10.5 0,81 0,72-0,91 < 0,001 
Outra 217/1.868 11.6 0,91 0,78-1,05 0,197 
      
Fase do dia      
Amanhecer 1132/9.817 11.5 1,00   
Anoitecer 726/6.602 11.0 0,95 0,85-1,04 0,289 
Plena noite 4583/41.751 11.0 0,95 0,88-1,01 0,116 
Pleno dia 7.246/70.408 10.3 0,88 0,82-0,94 < 0,001 
      
Tipo de solo      
Urbano 11.554/107.381 10.8 1,00   
Rural 2.133/21.206 10.1 1,07 1,02-1,13 0,002 
      
Traçado      
Reta 8.761/81.224 10.8 1,00   
Cruzamento/curva 4.926/47.363 10.4 0,96 0,92-0,99 0,031 
      
Macrorregião      
Sudeste 3.731/34.643 10,8 1,00   
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Norte 1.032/7.867 13,1 1,25 1,16-1,34 < 0,001 
Nordeste 2.920/25.066 11,6 1,09 1,03-1,15 0,001 
Centro-Oeste 3.086/24.639 12,5 1,19 1,12-1,24 < 0,001 
Sul 2.918/36.373 8,0 0,72 0,68-0,76 < 0,001 

Abreviações: OR: Odds ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%. 

Os resultados do modelo final de regressão logística binária múltipla dos fatores 

associados à gravidade da lesão em acidentes de rodovias no Brasil (tabela 6) indicaram que 12 

fatores de cinco variáveis foram considerados estatisticamente significantes. Controlando as 

outras variáveis do modelo, observou-se que a chance de gravidade das lesões foi 2,00 vezes 

maior (IC 95%: 1,91-2,09) nos acidentes em que ocorreram colisão com árvore quando 

comparado aos sem árvore. Também, a chance de gravidade foi 37% vezes menor em condição 

de chuva/granizo (ORaj: 0,63; IC 95%: 0,67-0,69), 25% vezes menor (ORaj: 0,75; IC 95%: 

0,63-0,89) e 15% vezes menor em acidentes que ocorreram em clima nublado (ORaj: 0,85; IC 

95%: 0,81-0,90) quando comparado aos acidentes que ocorreram em clima com céu claro/sol. 

A chance de gravidade também foi 17% (ORaj: 0,83; IC 95%: 0,76-0,89) menor em que a 

condição da pista estava molhada, 25% (ORaj: 0,75; IC 95%: 0,64-0,786) menor em pista 

oleosa/escorregadia e 16% (ORaj: 0,84; IC 95%: 0,75-0,95) menor em pista com buracos 

quando comparado a pista seca. Além disso, a chance de gravidade foi 12% vezes maior (ORaj: 

1,12; IC 95%: 1,08-1,17) em acidentes ocorridos em cruzamento ou curva quando comparado 

ao traçado reto. A chance de gravidade foi 25% vezes maior na Região Norte, 7% vezes maior 

na Nordeste, 19% na Região Centro-Oeste e 29% vezes menor na Sul quando comparado à 

região Sudoeste. O modelo foi altamente significativo (χ2 de Wald: 2263,22; p-valor: < 0,001) 

e o R2 de Nagelkerke foi de 0,037, indicando que 3,7% da variabilidade explicada pelo modelo 

ajustado é explicada pelas variáveis incluídas no modelo. O teste de Hosmer e Lemeshow 

mostrou boa qualidade no ajuste do modelo (p-valor = 0,670). A área sobre a curva ROC foi de 

0,622, sugerindo bom poder de discriminação do modelo.  
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Tabela 6. Regressão logística binária múltipla dos fatores associados à gravidade das lesões por acidentes de 

transporte terrestre, Brasil, 2006-2017 
Variáveis ORaj IC 95% EP robusto Z p-valor 

Colisão      
Sem árvore 1,00     
Com árvore 2,00 1,91-2,09 0,04 31,14 < 0,001 
      
Clima      
Céu claro/sol 1,00     
Chuva/granizo 0,63 0,57-0,69 0,03 -10,12 < 0,001 
Neve/nevoeiro 0,75 0,63-0,89 0,06 -3,28 0,001 
Nublado 0,85 0,81-0,90 0,02 -5,57 < 0,001 
Vento 0,90 0,64-1,28 0,16 -0,54 0,590 
      
Condição da pista      
Seca 1,00     
Molhada 0,83 0,76-0,69 0,04 -4,29 < 0,001 
Oleosa/escorregadia 0,75 0,64-0,86 0,05 -4,15 < 0,001 
Obra 0,99 0,86-1,13 0,07 -0,20 0,843 
Buraco 0,84 0,75-0,95 0,05 -2,80 0,005 
Outra 0,93 0,79-1,09 0,07 -0,89 0,372 
      
Fase do dia      
Amanhecer 1,00     
Anoitecer 1,04 0,93-1,15 0,05 0,77 0,439 
Plena noite 0,99 0,92-1,07 0,04 -0,18 0,856 
Pleno dia 0,93 0,87-1,00 0,03 -1,96 0,050 
      
Tipo de solo      
Urbano 1,00     
Rural 0,98 0,93-1,04 0,02 -0,45 0,653 
      
Restrição      
Inexistente 1,00     
Outros 0,97 0,91-1,04 0,03 -0,73 0,467 
      
Traçado      
Reta 1,00     
Cruzamento/curva 1,12 1,08-1,17 0,02 6,00 < 0,001 
      
Macrorregião      
Sudeste 1,00     
Norte 1,25 1,15-1,35 0,05 5,71 < 0,001 
Nordeste 1,07 1,02-1,13 0,03 2,70 < 0,001 
Centro-Oeste 1,19 1,12-1,35 0,03 6,45 < 0,001 
Sul 0,71 0,67-0,75 0,02 -12,68 < 0,001 

Abreviações: ORaj: Odds ratio ajustado; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; EP: Erro Padrão; Z: Estatística 

Z; *Modelo ajustado por todas as variáveis da tabela; Log pseudolikelihood: -41276.133; Qui-quadrado de Wald: 

2263.22; p-valor: < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 3,99; p = 0,670; R2 de Nagelkerke: 0,037; Curva 

ROC: 0,622. 

 A tabela 7 mostra a associação entre colisão com árvore e mortalidade em cada Unidade 

de Federação. Nas notas de rodapé encontram-se as variáveis ajustadas em cada modelo, assim 

como os testes diagnósticos de cada UF. Ressalta-se que foram ajustados nos modelos de cada 

UF, apenas variáveis com p-valor < 0,20 na análise bivariada de cada Estado. Observou-se em 

16 Estados associação entre colisão com árvore e gravidade das lesões nos acidentes: São Paulo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, 

Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Alagoas, Bahia e Maranhão. 
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Tabela 7. Associação entre colisão com árvore e gravidade das lesões em acidentes de transporte terrestre no Brasil, 

2007-2016 
UF ORaj* IC 95% EP robusto Z p-valor 

Sudeste      

São Paulo1 3,23 2,14-4,86 0,68 5,60 < 0,001 

Rio de Janeiro2 2,59 1,97-3,39 0,36 6,93 < 0,001 

Minas Gerais3 1,99 1,82-2,18 0,09 15,33 < 0,001 

Espírito Santo4 4,04 2,39-6,83 1,08 5,23 < 0,001 

Sul      

Paraná5 2,92 2,50-3,42 0,23 13,41 <0,001 

Santa Catarina6 1,92 1,61-2,28 0,17 7,51 < 0,001 

Rio Grande do Sul7 2,26 1,99-2,56 0,14 12,85 < 0,001 

Centro-Oeste      

Goiás8 2,01 1,75-2,32 0,14 9,83 < 0,001 

Distrito Federal9 3,02 1,75-5,21 0,84 3,98 < 0,001 

Mato Grosso10 1,59 1,27-1,98 0,18 4,13 < 0,001 

Mato Grosso do Sul11 1,79 1,49-2,16 0,17 6,21 < 0,001 

Região Norte      

Acre12 0,27 0,04-2,11 0,29 -1,24 0,215 

Amazonas13 0,89 0,33-2,37 0,44 -0,23 0,819 

Amapá14 1,15 0,54-2,40 0,43 0,37 0,711 

Pará15 1,57 0,87-2,86 0,48 1,49 0,136 

Rondônia16 1,34 0,84-2,15 0,32 1,25 0,212 

Roraima17 0,44 0,19-1,00 0,18 -1,95 0,052 

Tocantins18 1,65 1,242,20 0,24 3,46 0,001 

Região Nordeste      

Alagoas19 1,91 1,33-2,75  0,35 3,54 < 0,001 

Bahia20 1,67 1,35-2,07 0,18 4,82 < 0,001 

Ceará21 0,85 0,52-1,40 0,22 -1,22 0,546 

Maranhão22 2,39 1,77-3,22 0,36 5,71 < 0,001 

Paraíba23 1,89 1,32-2,72 0,35 3,46 0,004 

Pernambuco24 1,06 0,78-1,44 0,17 0,37 0,710 

Piauí25 1,29 0,93-1,81 0,22 1,54 0,123 

Rio Grande do Norte26 1,06 0,52-2,15 0,38 0,16 0,871 

Sergipe27 1,15 0,52-5,53 0,46 0,35 0,728 

Abreviações: ORaj: Odds ratio ajustado; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; EP: Erro Padrão; Z: Estatística 

Z; *Refere-se a razão de chances ajustada de gravidade na colisão com árvore comparado a sem árvore.  

4. DISCUSSÃO 

O estudo mostrou que a presença de árvores aumenta a chance de acidentes fatais em 

estradas, e o clima, condições da via afetam diretamente a taxa de mortalidade. A análise 

bivariada da associação entre mortalidade e as variáveis independentes analisadas no estudo 

aponta que nos acidentes onde há a saída de pista a taxa de mortalidade é de 2,4% e quando há 

a colisão a taxa de mortalidade é de 6,7%, demostrando que a colisão com árvores é fator 

estatisticamente relevante de aumento de mortalidade, aumentando em 2,79 vezes a chance de 

óbito em comparação a um acidente sem a colisão com árvores. A análise aponta ainda que há 

uma multiplicidade de fatores que interagem na taxa de mortalidade, sendo que os que mais 

reduziram a taxa de mortalidade foram chuva/granizo, clima nublado, pista 

molhada/oleosa/escorregadia ou com buracos. Controlando as outras variáveis do modelo, em 
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análise múltipla, observou-se que a chance de mortalidade foi 3,16 vezes maior nos acidentes 

em que ocorreram colisão com árvore quando comparado aos sem árvore. 

É consenso na literatura (VIEIRA et al, 2011; RESENDE et al., 2011; TREVISOL et 

al., 2012) que a alta velocidade é fator relevante para o aumento das ocorrências e gravidade 

das vítimas de acidentes de trânsito, o que justifica a chance de mortalidade ser menor em 

condição de chuva/granizo, com clima nublado, com pista molhada/oleosa/escorregadia ou com 

buracos, pois essas condições fazem com que o motorista reduza a velocidade. 

A queda na taxa de acidentes com feridos e ilesos, à medida que pioram as condições 

das rodovias brasileiras, pode ser inferida pela confiança dos motoristas em trechos de melhores 

condições de tráfego (RESENDE et al., 2011). Sinalização adequada, pistas largas, pavimento 

de qualidade e geometria satisfatória são elementos encorajadores dos motoristas infratores, 

que aumentam a velocidade nesses trechos justamente pela segurança proporcionada pela via. 

À medida que as condições vão piorando, os motoristas perdem a confiança por recearem a 

iminência de um acidente, e a ocorrência de acidentes com feridos e ilesos decresce. 

O estudo aponta ainda, que também a gravidade das lesões é fortemente influenciada 

pela presença de árvores na faixa de domínio, no caso de saída de pista seguida de colisão, 

sendo 9,5% e 16,7% a taxa de ocorrência de lesões graves no caso de saída de pista sem colisão 

e com colisão com árvores, respectivamente. Aumentando assim, em 1,75 vezes a chance de 

lesões graves em comparação a um acidente sem a colisão com árvores. Controlando as outras 

variáveis do modelo, em análise múltipla, observou-se que a chance de gravidade das lesões foi 

2 vezes maior nos acidentes em que ocorreram colisão com árvore quando comparado aos sem 

árvore. Os fatores chuva/granizo, clima nublado, pista molhada/oleosa/escorregadia ou com 

buracos, assim como na taxa de mortalidade, também reduziram a chance de gravidade de 

lesões, provavelmente pelos mesmos motivos. 

Esses dados estão em conformidade com DAMIÃO et al. (2012), que, em um estudo 

exploratório, obteve a frequência de um óbito a cada 10 acidentes. Um dado preocupante é a 

frequência de óbitos nos acidentes, no mesmo período, a frequência foi de uma morte para cada 

4,25 acidentes onde houve colisões com árvores, demostrando também que árvores agravam os 

acidentes de saída de pista. 

Essa taxa de mortalidade maior pode ser explicada pelo fato que árvores maiores do que 

10 cm de diâmetro, em caso de acidentes produzem desacelerações acentuadas e paradas 

abruptas, com grande risco aos ocupantes (ABNT, 2007). Nos EUA, de acordo com o RDG 

(2002), árvores com diâmetro de tronco superior a 15 cm são considerados obstáculos 
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perigosos. Colisões em árvores com caule superior a 200 mm em velocidades superior a 40 

Km/h são potencialmente perigosas à integridade humana (RISER, 2005), 

A análise estatística por regressão logística múltipla produz evidências sólidas de que        

a presença de árvores nos acidentes do tipo saída de pista é um fator de óbito e aumento da taxa 

de gravidades nesses acidentes. 

 

5. CONCLUSÃO 

 As atuais ações governamentais focam fortemente no componente humano na tentativa 

de reduzir o índice de acidentes no país, mas seria também proveitoso tentar reduzir os danos 

causados pelos acidentes, tentando reduzir os óbitos e a gravidade de lesões resultantes de 

acidentes automobilísticos.  

Observou-se, por meio de modelos de regressão logística, que as colisões com árvores 

aumentam a probabilidade de mortalidade e gravidade da lesão em acidentes em que os veículos 

saíram da pista nas rodovias. Reconhecida a gravidade deste problema, tornam-se indispensáveis 

providências para diminuição dos riscos de colisões com árvores. Desta forma, recomendamos a 

adoção de medidas mitigadoras, tais como: placas indicativas de fator de risco; a colocação de 

proteção lateral em áreas com vegetação densa nas laterais da pista, evitando assim a saída de pista; 

o não plantio de vegetação lenhosa com diâmetro de tronco adulto superior a 15 cm; a colocação 

de redutores de velocidade (radares e outros) e a remoção das árvores com diâmetro de tronco 

adulto superior a 15 cm existentes na faixa de domínio nos locais onde se verifique a ocorrência 

de altas taxas de mortalidade decorrente de saída de pista, já que estas agravam, de forma 

significativa,  este tipo de acidente.     
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APÊNDICE 

 

Nota de rodapé da tabela 4: 

1. Modelo ajustado por presença da árvore, clima e traçado da via; Log pseudolikelihood: -281,51; Qui-quadrado 

de Wald: 17,01; p-valor = 0,005; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 6,64; p = 0,759; R2 de Nagelkerke: 0.031; 

Curva ROC: 0,620; 2. Modelo ajustado por presença da árvore, clima e condição da pista; Log pseudolikelihood: 

-440,70; Qui-quadrado de Wald: 66,74; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 8,75; p = 0,997; R2 

de Nagelkerke: 0.078; Curva ROC: 0,687; 3. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista e 

traçado; Log pseudolikelihood: -3251,27; Qui-quadrado de Wald: 371,46; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & 

Lemeshow: X2: 70,79; p = 0,882; R2 de Nagelkerke: 0.068; Curva ROC: 0,683; 4. Modelo ajustado por presença 

da árvore, clima, condição da pista e fase do dia; Log pseudolikelihood: -249,43622; Qui-quadrado de Wald: 48,49; 

p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 61,90; p-valor = 0,024 R2 de Nagelkerke: 0,100; Curva ROC: 

0,736; 5. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia restrição e traçado; Log 

pseudolikelihood: -11616,9539; Qui-quadrado de Wald: 254,85; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: 

X2: 120,80; p-valor = 0,589; R2 de Nagelkerke: 0,063; Curva ROC: 0,697; 6. Modelo ajustado por presença da 

árvore, clima, condição da pista, fase do dia restrição e traçado; Log pseudolikelihood: -809,24946; Qui-quadrado 

de Wald: 139,32; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 440,91; p-valor = 0,439; R2 de Nagelkerke: 

0,066; Curva ROC: 0,709; 7. Modelo ajustado por presença da árvore, condição da pista, fase do dia, traçado e 

tipo de solo; Log pseudolikelihood: -910,2182; Qui-quadrado de Wald: 254,85; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer 

& Lemeshow: X2: 358,51; p-valor = 0,83,0; R2 de Nagelkerke: 0,111; Curva ROC: 0,768; 8. Modelo ajustado por 

presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia e solo; Log pseudolikelihood: -1357,975; Qui-quadrado 

de Wald: 217,88; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 156,31; p = 0,814; R2 de Nagelkerke: 0,072; 

Curva ROC: 0,705; 9. Modelo ajustado por presença da árvore e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -130,72; Qui-

quadrado de Wald: 13,97; p-valor = 0,0009; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 0,00; p = 0,950; R2 de Nagelkerke: 

0,049; Curva ROC: 0,641; 10. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia e 

restrição; Log pseudolikelihood: -855,31141; Qui-quadrado de Wald: 62,13; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & 

Lemeshow: X2: 172,77; p = 0,304; R2 de Nagelkerke: 0,036; Curva ROC: 0,646;11. Modelo ajustado por presença 

da árvore, clima, condição da pista e traçado; Log pseudolikelihood: -666,38776; Qui-quadrado de Wald: 53,75; 

p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 41,03; p = 0,884; R2 de Nagelkerke: 0,037; Curva ROC: 

0,657; 12. Modelo ajustado por presença da árvore, fase do dia e traçado; Log pseudolikelihood: -55,929416; Qui-

quadrado de Wald: 4,36; p-valor = 0,359; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 3,89; p = 0,621; R2 de Nagelkerke: 

0,039; Curva ROC: 0,638; 13. Modelo ajustado por presença da árvore e clima; Log pseudolikelihood: -87,715239; 

Qui-quadrado de Wald: 4,66 p-valor = 0,199; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 0,66; p = 0,719; R2 de 

Nagelkerke: 0,029; Curva ROC: 0,603; 14. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista e 

fase do dia; Log pseudolikelihood: -46,41; Qui-quadrado de Wald: 28,23; p-valor = 0,0002; Teste de Hosmer & 

Lemeshow: X2: 17,48; p = 0,422; R2 de Nagelkerke: 0,221; Curva ROC: 0,796; 15. Modelo ajustado por presença 

da árvore, clima, condição da pista, fase do dia, traçado, restrição e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -445,96477; 

Qui-quadrado de Wald: 63,90; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 306,82; p = 0,0001; R2 de 

Nagelkerke: 0,081; Curva ROC: 0,711; 16. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista e 

traçado; Log pseudolikelihood: -135,68806; Qui-quadrado de Wald: 15,84; p-valor = 0,258; Teste de Hosmer & 
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Lemeshow: X2: 31,36; p = 0,976; R2 de Nagelkerke: 0,025; Curva ROC: 0,600; 17. Modelo ajustado por presença 

da árvore, clima, condição da pista e traçado; Log pseudolikelihood: -337,97861; Qui-quadrado de Wald: 13,24; 

p-valor = 0,211; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 83,37; p = 0,114; R2 de Nagelkerke: 0,072; Curva ROC: 

0,669; 18. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista e traçado; Log pseudolikelihood: -

264,75757; Qui-quadrado de Wald: 30,85; p-valor = 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 24,54; p = 0,907; 

R2 de Nagelkerke: 0,059; Curva ROC: 0,685; 19. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, fase do dia e tipo 

de solo; Log pseudolikelihood: -226,27875; Qui-quadrado de Wald: 48,28; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & 

Lemeshow: X2: 72,57; p < 0,001; R2 de Nagelkerke: 0,060; Curva ROC: 0,700; 20. Modelo ajustado por presença 

da árvore, clima, condição da pista, fase do dia, restrição e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -1430,2090; Qui-

quadrado de Wald: 151,10; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 227,23; p = 0,846; R2 de 

Nagelkerke: 0,054; Curva ROC: 0,666; 21. Modelo ajustado por presença de árvore, clima, condição da pista e 

fase do dia; Log pseudolikelihood: -296,11358; Qui-quadrado de Wald: 24,36; p-valor = 0,011; Teste de Hosmer 

& Lemeshow: X2: 50,75; p = 0,707; R2 de Nagelkerke: 0,057; Curva ROC: 0,661; 22. Modelo ajustado por 

presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia, traçado e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -465,84; 

Qui-quadrado de Wald: 54,96; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 223,39; p = 0,221; R2 de 

Nagelkerke: 0,076; Curva ROC: 0,692; 23. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, fase 

do dia e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -425,22284; Qui-quadrado de Wald: 76,75; p-valor < 0,001; Teste de 

Hosmer & Lemeshow: X2: 132,43; p = 0,244; R2 de Nagelkerke: 0,086; Curva ROC: 0,714; 24. Modelo ajustado 

por presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia, traçado, restrição, e tipo de solo; Log 

pseudolikelihood: -492,39566; Qui-quadrado de Wald: 38,74; p-valor = 0,0002; Teste de Hosmer & Lemeshow: 

X2: 250,05; p = 0,790; R2 de Nagelkerke: 0,040; Curva ROC: 0,651; 25. Modelo ajustado por presença da árvore, 

fase do dia, restrição, e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -339,38646; Qui-quadrado de Wald: 34,32; p-valor < 

0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 59,06; p = 0,329; R2 de Nagelkerke: 0,050; Curva ROC: 0,672; 26. 

Modelo ajustado por presença da árvore e fase do dia; Log pseudolikelihood: -99,266514; Qui-quadrado de Wald: 

17,16; p-valor = 0,007; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 0,79; p = 0,675; R2 de Nagelkerke: 0,077; Curva ROC: 

0,676; 27. Modelo ajustado por presença da árvore e condição da pista; Log pseudolikelihood: -99,158813; Qui-

quadrado de Wald: 4,34; p-valor = 0,227; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 2,56; p = 0,278; R2 de Nagelkerke: 

0,030; Curva ROC: 0,600.  

1. Nota de rodapé da tabela 7: 

 

1. Modelo ajustado por presença da árvore, clima e condição da pista; Log pseudolikelihood: -633,97788; Qui-

quadrado de Wald: 44,42; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 11,96; p = 0,987; R2 de Nagelkerke: 

0.037; Curva ROC: 0,626; 2. Modelo ajustado por presença da árvore, clima e condição da pista; Log 

pseudolikelihood: -1057,377; Qui-quadrado de Wald: 77,07; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 

16,67; p = 0,967; R2 de Nagelkerke: 0.040; Curva ROC: 0,628; 3. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, 

condição da pista, traçado e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -8637,371; Qui-quadrado de Wald: 373,28; p-

valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 164,84; p = 0,083; R2 de Nagelkerke: 0.029; Curva ROC: 0,603; 

4. Modelo ajustado por presença da árvore, clima e condição da pista; Log pseudolikelihood: -839,21539; Qui-

quadrado de Wald: 34,69; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 15,02; p-valor = 0,821; R2 de 

Nagelkerke: 0,032; Curva ROC: 0,600; 5. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, 

restrição e traçado; Log pseudolikelihood: -2813,8135; Qui-quadrado de Wald: 294,09; p-valor < 0,001; Teste de 

Hosmer & Lemeshow: X2: 135,13; p-valor = 0,668; R2 de Nagelkerke: 0,061; Curva ROC: 0,668; 6. Modelo 

ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia, restrição e traçado; Log pseudolikelihood: 

-28579459; Qui-quadrado de Wald: 142,16; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 549,83; p-valor 

= 0,069; R2 de Nagelkerke: 0,031; Curva ROC: 0,617; 7. Modelo ajustado por presença da árvore, traçado e tipo 

de solo; Log pseudolikelihood: -4078,9462; Qui-quadrado de Wald: 183,05; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & 

Lemeshow: X2: 3,63; p-valor = 0,458; R2 de Nagelkerke: 0,026; Curva ROC: 0,602; 8. Modelo ajustado por 

presença da árvore, clima, condição da pista e fase do dia; Log pseudolikelihood: -3963,4776; Qui-quadrado de 

Wald: 193,86; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 128,63; p = 0,346; R2 de Nagelkerke: 0,035; 

Curva ROC: 0,607; 9. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista e fase do dia; Log 

pseudolikelihood: -354,45155; Qui-quadrado de Wald: 45,11; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: 

X2: 34,49; p = 0,847; R2 de Nagelkerke: 0,083; Curva ROC: 0,675; 10. Modelo ajustado por presença da árvore, 

clima, condição da pista, traçado, restrição e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -2244,3784; Qui-quadrado de 

Wald: 77,70; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 178,64; p = 0,301; R2 de Nagelkerke: 0,024; 

Curva ROC: 0,602; 11. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia e restrição; 

Log pseudolikelihood: -2169,3988; Qui-quadrado de Wald: 104,00; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & 

Lemeshow: X2: 179,95; p = 0,424; R2 de Nagelkerke: 0,034; Curva ROC: 0,609; 12. Modelo ajustado por presença 
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da árvore, clima e traçado; Log pseudolikelihood: -129,86556; Qui-quadrado de Wald: 13,02; p-valor = 0,023; 

Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 0,00; p < 0,001; R2 de Nagelkerke: 0,000; Curva ROC: 0,502; 13. Modelo 

ajustado por presença da árvore; Log pseudolikelihood: -156,97601; Qui-quadrado de Wald: 0,05; p-valor = 0,819; 

Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 0,66; p = 0,719; R2 de Nagelkerke: 0,029; Curva ROC: 0,603; 14. Modelo 

ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia e restrição; Log pseudolikelihood: -

185,92188; Qui-quadrado de Wald: 29,73; p-valor = 0,003; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 79,66; p = 0,305; 

R2 de Nagelkerke: 0,136; Curva ROC: 0,709; 15. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da 

pista, fase do dia, restriçõ, traçado e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -559,85619; Qui-quadrado de Wald: 

28,91; p-valor = 0,017; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 259,36; p = 0,113; R2 de Nagelkerke: 0,034; Curva 

ROC: 0,608; 16. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia, restrição e tipo de 

solo; Log pseudolikelihood: -9027812; Qui-quadrado de Wald: 42,20; p-valor = 0001; Teste de Hosmer & 

Lemeshow: X2: 215,74; p = 0,015; R2 de Nagelkerke: 0,031; Curva ROC: 0,608; 17. Modelo ajustado por presença 

da árvore, clima, condição da pista, fase do dia, restrição e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -16263863; Qui-

quadrado de Wald: 17,31; p-valor = 0,186; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 84,88; p = 0,094; R2 de Nagelkerke: 

0,061; Curva ROC: 0,652; 18. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, restrição e solo; 

Log pseudolikelihood: -733,25554; Qui-quadrado de Wald: 45,49; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & 

Lemeshow: X2: 89,37; p = 0,094; R2 de Nagelkerke: 0,047; Curva ROC: 0,613; 19. Modelo ajustado por presença 

da árvore, clima, condição da pista, restrição e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -621,0033; Qui-quadrado de 

Wald: 31,94; p-valor = 0,0004; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 61,60; p = 0,315; R2 de Nagelkerke: 0,039; 

Curva ROC: 0,609; 20. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia e tipo de 

solo; Log pseudolikelihood: -2526,5491; Qui-quadrado de Wald: 72,98; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & 

Lemeshow: X2: 149,88; p = 0,965; R2 de Nagelkerke: 0,019; Curva ROC: 0,589; 21. Modelo ajustado por presença 

de árvore, clima, condição da pista, fase do dia, restrição e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -845,85942; Qui-

quadrado de Wald: 33,19; p-valor = 0,004; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 200,89; p = 0,096; R2 de 

Nagelkerke: 0,026; Curva ROC: 0,597; 22. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, fase 

do dia, traçado e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -939,67302; Qui-quadrado de Wald: 89,00; p-valor < 0,001; 

Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 212,11; p = 0,465; R2 de Nagelkerke: 0,073; Curva ROC: 0,659; 23. Modelo 

ajustado por presença da árvore, clima, condição da pista, fase do dia e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -

1125,331; Qui-quadrado de Wald: 63,21; p-valor < 0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 129,94; p = 0,295; 

R2 de Nagelkerke: 0,041; Curva ROC: 0,624; 24. Modelo ajustado por presença da árvore, clima, condição da 

pista, traçado, restrição e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -1143,138; Qui-quadrado de Wald: 46,29; p-valor < 

0,001; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 128,72; p = 0,939; R2 de Nagelkerke: 0,030; Curva ROC: 0,602; 25. 

Modelo ajustado por presença da árvore, clima, restrição, e tipo de solo; Log pseudolikelihood: -639,55294; Qui-

quadrado de Wald: 18,41; p-valor = 0,010; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 18;77; p = 0,715; R2 de Nagelkerke: 

0,020; Curva ROC: 0,566; 26. Modelo ajustado por presença da árvore e clima; Log pseudolikelihood: -314,11631; 

Qui-quadrado de Wald: 1,70; p-valor = 0,791; Teste de Hosmer & Lemeshow: X2: 1,92; p = 0,588; R2 de 

Nagelkerke: 0,004; Curva ROC: 0,530; 27. Modelo ajustado por presença da árvore e condição da pista; Log 

pseudolikelihood: -218,19896; Qui-quadrado de Wald: 20,77; p-valor = 0,108; Teste de Hosmer & Lemeshow: 

X2: 102,83; p = 0,997; R2 de Nagelkerke: 0,050; Curva ROC: 0,657. 

 

 

 


