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Resumo

1.37

Corredores de movimento coincidem com áreas de alta probabilidade de
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A perda e a fragmentação de habitats e o aumento da mortalidade por atropelamentos em
estradas são uma pressão constante para muitas espécies em todo o mundo e estão
aumentando os esforços voltados para conservação. Gestores ambientais da ecologia de
transportes geralmente buscam entender as principais causas de tais impactos sobre a
vida selvagem para reduzir o risco de atropelamento e favorecer o movimento de
indivíduos nesse cenário de fragmentação. Recentemente, alguns estudos forneceram
evidências de que corredores potenciais de movimento coincidem com áreas de alta
probabilidade de mortalidade nas estradas, enquanto outros estudos mostraram que
essas áreas não se sobrepõem. O principal objetivo deste estudo foi avaliar se corredores
potenciais de movimento e áreas com alta probabilidade de atropelamento coincidem para
gatos do mato (Leopardus tigrinus e L. guttulus), jaguatiricas (L. pardalis), jaguarundis
(Puma yagouaroundi) e pumas (P. concolor) ao longo de suas áreas de distribuição no
Brasil. Para identificar corredores potenciais de movimento foram criados modelos
baseados na teoria de circuito utilizando dados de ocorrência para criar superfícies de
resistência. Para identificar áreas com alta probabilidade de mortalidade foram criados
modelos baseados no algoritmo da máxima entropia utilizando dados de atropelamentos.
Posteriormente, os resultados dos dois modelos foram comparados espacialmente por
meio do índice de Cohen´s Kappa. Também foi avaliado por meio de modelos aditivos
generalizados se os valores de corrente (a saída do modelo de corredores) tiveram algum
efeito (linear ou não) sobre a mudança relativa na probabilidade de atropelamento. Os
resultados sugerem que corredores potenciais de movimento e áreas com alta
probabilidade de mortalidade nas estradas geralmente não ocorrem nos mesmos locais e
que a corrente e a mortalidade não estão relacionadas. Dois fatores que podem explicar
os resultados são o tipo de dados de felinos usados nos modelos de corredores (dados de
movimento obtidos por telemetria ou GPS vs. dados de ocorrência, ou dados de dispersão
vs. movimentos diários) e os tipos de variáveis usadas nos modelos de predição de
probabilidade de atropelamento (variáveis ambientais vs. variáveis locais da estrada). O
uso de diferentes tipos de dados/variáveis pode influenciar os resultados de cada modelo,
o que por sua vez pode mediar a relação entre os dois métodos. Isso tem importantes
implicações quando os dois métodos são usados para priorizar áreas para mitigação.
Enquanto novos estudos não surgem para avaliar as consequências da utilização de
certos dados/variáveis em detrimento de outros, recomenda-se o uso complementar de
Disponível em: http://grupobrasilverde.org.br/simposio-brasileiro-de-biologia-da-conservacao/

Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação (Número 2, Ano 2019 – Anais, Resumos V SBBC) - p.70
Barbacena (MG), 17 a 21/11/2019, no Centro Educacional Aprendiz. Organização: GBV, GAP. Apoio Capes

ambos os métodos para orientar os tomadores de decisão durante a identificação de
segmentos de estradas para mitigação. Assim, garante-se que a maior parte dos objetivos
de conservação sejam alcançados, baseando-se no princípio da precaução.
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