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Dispõe  sobre  a  adoção  de  medidas  que
aumentam  a  segurança  da  circulação  de
animais silvestres, domésticos e de criação nas
estradas, rodovias e ferrovias mato-grossenses.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei institui a adoção de medidas que visem assegurar a circulação segura de animais silvestres,
domésticos e de criação nas estradas, rodovias e ferrovias mato-grossenses, promovendo a redução de
acidentes.

Art. 2º Os Estudos de Viabilidade Técnica e Ambiental (EVTA) e Estudos de Impacto Ambiental (EIA)
relativos ao planejamento, à construção, à reforma e à duplicação de estradas, rodovias e ferrovias devem
prever a adoção de medidas mitigadoras do número de acidentes envolvendo animais, veículos e pessoas.

Art. 3º Para os fins previstos nesta lei devem ser adotadas pelo menos as seguintes medidas mitigadoras do
número de acidentes com animais silvestres, domésticos e de criação nas estradas, rodovias e ferrovias do
território estadual:

I – adoção de Cadastro Estadual Público de acidentes animais silvestres, domésticos e de criação com a
concepção de banco de dados no qual sejam registrados todos os acidentes desta natureza, bem como,
demais informações de pesquisa e localização de passagens subterrâneas.

II - fiscalização e monitoramento constante nas áreas de maior incidência de atropelamentos de animais
silvestres, domésticos e de criação, identificadas a partir dos dados do Cadastro Estadual ou do Cadastro
Nacional.

III – fortalecimento das estruturas de instituições já existentes, para a celebração de acordos e convênios,
com profissionais capacitados.

IV - Implantação de medidas que auxiliem a travessia da fauna silvestre, tais como: Instalação de sinalização
vertical e horizontal, redutores de velocidade, passagens subterrâneas, passarelas, pontes, cercas e
refletores.
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V - Promover a educação ambiental com a realização de pelo menos campanhas que visem a
conscientização dos motoristas e da população.

Parágrafo único. Caso a estrada, rodovia ou ferrovia se localize no interior ou no entorno de uma Unidade
de Conservação (UC), e a estrada, a rodovia ou a ferrovia não esteja prevista no Plano de Manejo da
referida UC, é necessária a implantação de medidas mitigadoras e o seu monitoramento permanente.

Art. 4º As estradas, rodovias e ferrovias federais, estaduais e municipais já existentes no território
mato-grossense deverão se adequar, após estudos específicos, às regras concernentes as medidas
mitigadoras constantes desta lei.

Art. 5º O não cumprimento das obrigações impostas, sujeitará o responsável ao pagamento de multa a ser
definida em regulamento próprio.

Art. 6º O Poder Executivo poderá regulamentar os prazos para adequação e outros aspectos necessários à
completa aplicação desta Lei.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor 90 dias após sua publicação.

JUSTIFICATIVA

As estradas, rodovias e ferrovias são de extrema importância social e econômica para toda a sociedade. Em
razão disso a malha rodoviária cresce a cada ano e os impactos ambientais gerados acompanham este
crescimento. A ecologia das estradas é uma ciência nova em nosso  país e em todo o mundo, no entanto
vem se desenvolvendo conforme as demandas apresentadas pelas regiões brasileiras.

É notório que milhões de animais perdem suas vidas nas estradas de nosso estado e é diante deste cenário
que este projeto de lei se apresenta, com o objetivo de propor medidas mitigadoras de atropelamento da
fauna e como elas podem ser uma ferramenta de gestão ambiental nas estradas, rodovias e ferrovias
mato-grossenses.

Ao logo de quase 200 anos o Estado foi passando por várias transformações e com a chegada do século XXI
Mato Grosso apareceu como expoente de desenvolvimento, economia e progresso. A ampliação da malha
viária e o asfaltamento de estradas de terra deram um novo aspecto ao mapa rodoviário do Estado e na
prática trouxeram mudanças e melhorias para a população e alternativas de escoamento e de recebimento
de bens e serviços, apresentando diversas opções de rota para as mais diferentes demandas que precisam
de deslocamento.

Tamanho espaço dedicado aos veículos provocou um espantoso aumento na frota circulando em todo o
estado de Mato Grosso, que cresceu mais de 120% na última década. Conforme a concessionária Rota do
Oeste1, em janeiro de 2017 foi registrado tráfego médio de 975 mil veículos de cargas na BR 163, contra 829
mil carretas e caminhões em dezembro de 2016.

Com tudo isso, além de engarrafamentos, poluição e descarte de resíduos, outro grave problema registra
estatísticas alarmantes, até agora silenciosas: os incontáveis atropelamentos e mortes de animais silvestres.

Estimativas baseadas nos poucos estudos disponíveis pintam um quadro estarrecedor, com milhões de
animais selvagens tendo suas vidas perdidas todos os dias sob as rodas, uma verdadeira chacina, inclusive
de espécies ameaçadas de extinção – conforme dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), só em 2014
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aconteceram 190 acidentes envolvendo animais de grande a pequeno porte nas BRs que cortam Mato
Grosso, registros que representam uma média de 20 atropelamentos por mês.2

Um estudo realizado pelo IFMT (Instituto Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso) com o objetivo
de apontar a quantidade de animais silvestres atropelados, em um trecho de 51 km entre as BRs 070 e 174,
na região sudoeste de Mato Grosso, no município de Cáceres, relacionou a distribuição espacial das
ocorrências dos atropelamentos com a paisagem de entorno da rodovia. Este percurso está inserido em uma
área de transição do bioma Pantanal com o Cerrado. No levantamento desta área, em 42 viagens realizadas
de fevereiro de 2015 a maio de 2016, foram encontrados 723 animais silvestres atropelados, esses
resultados apontaram uma média de 17,21 registros por amostragem e 0,338 animais. km-1.dia-1. Entre as
classes, a que apresentou maior ocorrência foi a dos mamíferos, com 575 exemplares, seguidos por 93
répteis, 47 aves e 7 Anfíbios. As espécies mais atingidas foram: Tatu-Peba, Capivara, Cachorro-do-Mato,
Tatu-Galinha e Tamanduá-Mirim, registrando também a ocorrência de espécies em risco de extinção, como:
Tamanduá-Bandeira, Tatu-Bola, Ariranha, Macaco-Prego. Ressaltando que, entre as classes de paisagens
que contribuíram significantemente para os pontos de ocorrência dos atropelamentos foram as áreas de
mata e com presença de água.3

Ema Mata Atlântica não se configuram animais confinados, entretanto existem animais silvestres: capivaras,
onças e preguiças, por exemplo, que atravessam rodovias. E locais onde tem fazendas e sítios que possuem
animais confinados, como bois e cavalos, é sempre necessário que o proprietário do local faça revisões
periódicas na cerca a fim de evitar que o animal saia e cause acidentes nas estradas ou rodovias.

Com relação ao nível nacional, não há monitoramento sistemático da mortandade de onças, tamanduás,
preguiças, macacos, veados e muitas outras espécies ameaçadas em todo o território brasileiro, o que
complica ainda mais tal cenário. As estimativas mostram que mais de 450 milhões de animais selvagens
podem estar sendo mortos anualmente em 1,7 milhões de quilômetros de estradas existentes em todo o
Brasil. Deste número, 390 milhões são de pequenos animais como sapos, cobras, aves e mamíferos de
pequeno porte, 55 milhões são animais como lebres, gambás, macacos, jiboias, tartarugas, entre outros e 5
milhões são de grandes animais, tais como onças, onças-pardas, lobo-guará, tamanduá-bandeira, lontras,
canídeos e outros felinos de várias espécies.

O atropelamento é apenas o mais visível dos impactos inerentes a todas rodovias e ferrovias. Os demais são
mais difíceis de serem quantificados quanto à mortalidade e efeitos diretos, mas certamente implicam em
redução da viabilidade populacional a médio e longo prazo.

Dessa forma, com relação a mortalidade determinada por atropelamento, as taxas encontradas para o Brasil
variam enormemente, tanto em função da região, quanto do grupo considerado. Qualquer empreendimento
nas estradas gera impactos negativos. Durante a construção destes há a perda de habitats, o aumento da
compactação e redução da filtração do solo, podendo alterar a biota e, o crescimento da vegetação no
entorno é impedida pelo seu corte e uso de herbicidas que mantém a vegetação no estágio inicial de
sucessão.

Algumas pesquisas têm relatado que a presença da rodovia afeta o comportamento de animais, sendo que,
alguns evitam a rodovia devido às perturbações do tráfego (ruído, produtos químicos, luminosidade etc);
outros permanecem na borda da rodovia, sem levar em conta o tráfego; e por fim, os animais que somente
evitam a rodovia quando há algum carro trafegando.

De todos os impactos o atropelamento é o mais evidente. E este pode afetar a demografia das populações e
a estrutura de comunidades. As características das estradas, do tráfego e outros fatores, como o padrão da
paisagem espacial, o clima da região, e a sazonalidade podem influenciar na determinação dos locais e
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taxas de atropelamento. Se os impactos negativos de empreendimentos viários determinam a redução da
biodiversidade em áreas ocupadas por atividades antrópicas, seus efeitos são potencializados quando se
considera unidades de conservação. Rodovias devem ser evitadas próximas a áreas reservadas para a
conservação, pois podem levar o empobrecimento de espécies sensíveis a estradas e suas perturbações.

Destaca-se que esta proposta se inspirou em projeto de teor semelhante apresentado pelo Deputado
Stephannes Júnior do Estado do Paraná.

Diante de todo o exposto e em face da importância da matéria, solicito o apoio dos nobres pares desta Casa
de Leis para a aprovação desta legislatura.

 

Fontes:

1

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2017/02/fuxo-de-veiculos-na-br-163-cresce-176-com-escoamento-da
-safra.html

2

http://www.controladoria.mt.gov.br/noticias?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode
=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2F-%2Fim
pactos-do-controle-de-qualidade-do-controle-externo%3FinheritRedirect%3Dtrue&_101_assetEntryId=24718
8&_101_type=content&_101_groupId=21013&_101_urlTitle=20-animais-sao-atropelados-por-mes-nas-estrad
as-de-mato-grosso&inheritRedirect=true
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http://propes.ifmt.edu.br/media/filer_public/00/08/000847d6-68e0-403e-bc1c-160e54c4b35a/cas_379_-_evert
on.pdf

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Agosto de 2021

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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