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 Brasília, 13 de fevereiro de 2021. 

Carta Número: PGP027-21 

Projeto: PGP078-01 

  

   

À 

Instituto Brasília Ambiental – IBRAM 

SEPN, Quadra 511 - Bloco C - Ed. Bittar IV – 5º andar – Asa Norte 

Brasília - DF - CEP: 70.750-543 

Atenção: 

IBRAM/PRESI/SULAM 

Com vistas a DILAM-VI 

 

Assunto: 
Solicitação para Concessão de Autorização de Captura, Coleta ou Transporte de 

Fauna Silvestre 

Referência: 
Setor Habitacional Jóquei Clube 

Processo nº 00391-00012569/2017-81 

 

Prezado Senhor,  

Em atendimento a Instrução Normativa Nº 146, de 10 de janeiro de 2007, e com relação ao 
Processo nº 00391-00012569/2017-81venho protocolar a Solicitação para Concessão de 
Autorização de Captura, Coleta ou Transporte de Fauna Silvestre para empreendimento Setor 
Habitacional Jóquei Clube, RA X - Brasília DF. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 
Respeitosamente, 
 

 

 

______________________________ 
Rafael M. V. Carvalho 

Superintendente 
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1 PLANO DE TRABALHO PARA LEVANTAMENTO DE FAUNA SILVESTRE  

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1.1 Nome do empreendimento 

Setor Habitacional Jóquei Clube 

1.1.2 Localização do Empreendimento 

Região Administrativa Guará – RA X 

Coordenadas Geográficas 23 L 179078.56 E / 8250926.38 S 

1.1.3 Identificação do interessado 

Nome/Razão Social Terracap Companhia Imobiliária de Brasília 

Endereço 
Endereço: SAM Bl. F Ed. Sede Terracap - Asa 

Norte. Brasília-DF, 70620-060 

Telefone (61) 3350-2222 

CNPJ 00.359.877/0001-73 

1.1.4 Identificação da empresa responsável pelos estudos de Fauna 

Nome/Razão Social PROGEPLAN Engenharia Ambiental Ltda 

Endereço 
SHIN CA 01, Bloco A, sala 327, Centro 

Comercial Deck Norte, Lago Norte, Brasília-DF, 
CEP 71.503-501 

Telefone (61) 3963-9195 

CNPJ 11.632.337/0001-38 

Coordenador e Responsável Técnico 
Rafael Monteiro V. de Carvalho 

CRBio 57794/04-D 

Assinatura  

Contato 
rafaelmvc@progeplan.com.br 

(61) 98123-8545 
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2 INTRODUÇÃO 

O presente Plano de Trabalho traz o delineamento metodológico do Diagnóstico Ambiental 

da Fauna a ser realizado no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) Setor Habitacional 

Jóquei Clube, localizado na Região Administrativa do Guará (Processo nº 00391-

00012569/2017-81). 

O presente documento apresenta as Metodologias a serem utilizadas no levantamento a 

fauna, em acordo com as diretrizes preconizadas pelo Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM). 

Este plano traz os grupos faunísticos que serão estudados no âmbito do referido parcelamento 

de solo e as respectivas metodologias a serem empregadas durante a realização dos trabalhos. 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo geral  

Esse Plano de Trabalho tem por objetivo descrever toda metodologia adequada para o 

diagnóstico ambiental e conservação da fauna local.    

2.1.2 Objetivos específicos 

• Identificar e listar o maior número possível das espécies presentes na área do 

empreendimento; 

• Determinar a distribuição das espécies na área do empreendimento, visando 

identificar a extensão dos impactos sobre as populações locais; 

• Avaliar o status de conservação das espécies e a possibilidade de serem afetadas 

diretamente pelo empreendimento; 

• Proposição de medidas mitigatórias, levando em conta os resultados do estudo e as 

características de história natural das espécies. 

• Identificar qualitativamente e quantitativamente a fauna das áreas de influência do 

empreendimento, incluindo listagem taxonômica com ênfase para as espécies 

endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, indicadoras da qualidade ambiental e de 

interesse econômico e científico; 

• Identificar e mapear em escala compatível os sítios de reprodução, deslocamento e 

áreas de dessedentação; 

• Identificar espécies vetores e/ou reservatórios de doenças; 

• Identificar o habitat e nicho ecológico das espécies; 
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• Diagnosticar a fauna e a ação antrópica sobre ela exercida; 

• Selecionar e justificar bioindicadores ambientais para fins de monitoramento.   
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3 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA 

3.1 EMPREENDIMENTO 

O Parcelamento de Solo em questão situa-se na bacia hidrográfica do riacho Fundo, sub bacia 

do córrego do Valo, Região Administrativa do Guará (RA X), nas Coordenadas UTM Zona 23 L 

(UTM – SIRGAS 2000), 179078.56 E, 8250926.38 S. O empreendimento possui cerca de 275 

hectares de área de acordo com o apresentado na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Localização e vias de acesso ao parcelamento. 

3.2 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

A área de influência direta para o Meio Biótico - Fauna (AID) do Setor Habitacional Jóquei 
Clube corresponde a poligonal do empreendimento, já a área de influência indireta (AII) 
compreende a bacia hidrográfica do córrego do Valo (conforme apresentado na Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Áreas de Influência do Setor Habitacional Jóquei Clube.  

3.3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PRÓXIMAS AO EMPREENDIMENTO 

Em relação a proximidade do futuro parcelamento de solo com Unidades de Conservação, 
foram mapeadas duas unidades de conservação, sendo a APA do Planalto Central onde o 
parcelamento será construído e o Parque do Guará de acordo com a Figura 3.3 

• Parque Ezechias Heringer 

O Marco Legal de criação do Parque Ezechias Heringer se deu pela Lei nº 756 de 8 de setembro 
de 1994, anteriormente denominado Parque do Guará, por estar localizado na Região 
Administrativa do Guará. A poligonal possui aproximadamente 265,00 ha de área degradada, 
perturbada ou antropizada. Há aproximadamente 80,00 ha de vegetação nativa. As áreas de 
vegetação degradada, estão distribuídas em 93,58 ha vegetação exótica; 91,10 ha de 
vegetação nativa antropizada, 4,61 ha de pastagem; 1,77 ha de áreas com uso para 
agricultura. 

• APA do Planalto Central 

Área de Proteção Ambiental do Planalto Central: Unidade de conservação Federal de Uso 
Sustentável, com uma área de 503.423 ha, criada pelo Decreto s/n° de 10 de janeiro de 2002. 
Esta APA abrange 65% da área do Distrito Federal e parte do Estado de Goiás, tem a finalidade 
de proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, 
garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e 
cultural da região. A APA do Planalto Central abriga nascentes de cursos d’água que dão 
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origem a três grandes bacias hidrográficas do país, a do São Francisco, a bacia do Araguaia-
Tocantins e a bacia do Paraná. 

• Parque Ecológico de Águas Claras 

O Parque Ecológico Águas Claras está localizado na região administrativa de Águas Claras - RA 
XX, entre as quadras 301, 104, 105 e 106, fazendo limite com a residência oficial do 
governador. Foi criado pela Lei Complementar nº 287/2000 e possui uma área de 95,48 ha, 
sendo 12,02 ha de vegetação nativa, composto exclusivamente de Mata de Galeria, (IBRAM, 
2012) e 83,46 ha de área antropizada. 

 

Figura 3.3: Unidades de Conservação próximas ao Setor Habitacional. 

Plano de Trabalho para Concessão de Autorização/Captura (57064215)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 13



  

 SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327• Lago Norte • Brasília-DF 

CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br Página 8 

07801-337PF-001-00 

4 METODOLOGIAS DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA FAUNA 

4.1 ASPECTOS GERAIS 

A metodologia proposta tem como base a utilização de bioindicadores relevantes da fauna 

nativa da região. Para a seleção dos indicadores é necessário um prévio conhecimento do que 

existe ou existia na área de estudo e dos problemas locais. Visando a obtenção dos melhores 

resultados possíveis, os estudos terão início com a escolha dos indicadores que serão 

avaliados, a metodologia a ser utilizada, os locais da amostragem, a metodologia de análise, 

os equipamentos necessários, a avaliação dos resultados a serem obtidos, o processamento e 

armazenamento das informações e a divulgação dos resultados. 

Inicialmente será efetuada uma revisão bibliográfica (levantamento de dados secundários 

disponíveis) sobre a área de influência, por meio de bibliografia técnica e científica, bases 

cartográficas e imagens de satélite. Além disso, caso necessário, serão realizadas visitas as 

coleções e museus de tombamento de espécimes da fauna silvestre de ocorrência na região 

do estudo. 

A partir de imagens de satélite serão definidos os locais das amostragens para qualificação da 

vegetação nativa. Esta informação servirá como subsídio para as amostragens da fauna, pois 

as espécies costumam concentrar-se nos maiores e mais bem preservados remanescentes de 

vegetação.  

Na segunda etapa serão realizados os trabalhos de campo para o levantamento da fauna, por 

meio das metodologias detalhadas a seguir. 

4.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA (DADOS SECUNDÁRIOS) 

Para análise de dados secundários, serão utilizados como fonte, estudos da bacia do 
empreendimento (UH 35 - Baixo Rio São Bartolomeu). Com relação a comparação por análise 
de similaridade poderão ser utilizados os dados secundários das sub-bacias limítrofes ao local 
de estudo (mapa hidrográfico do DF disponível na página eletrônica: www.sema.df.gov.br). 

Para fins de levantamento de dados secundários serão utilizadas algumas técnicas, conforme 

supracitado, e, conforme proposto por BARROS & LEHFELD (1986), tais como pesquisas 

bibliográficas em bibliotecas de universidades e de órgãos governamentais, com o objetivo de 

conhecer, interpretar e analisar os referenciais teóricos acerca dos aspectos do meio biótico; 

pesquisa documental em busca de informações, relatórios e outros, tais como Estudos 

Ambientais pertinentes à área de estudo; pesquisas em coleções científicas de universidades, 

que tem por finalidade básica manter representantes da biodiversidade do Cerrado, em 

condições ex-situ, seja vivo ou fixado, para compor bancos de dados para pesquisas futuras. 

Tais pesquisas serão iniciadas a partir da seleção, fichamento e arquivamento dos tópicos de 

interesse para a investigação a que se propõe este trabalho, no intuito de conhecer, de 
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maneira exaustiva, o estado da arte do material existente que auxiliará na elaboração do 

diagnóstico da fauna. 

Finalmente, vale ressaltar que o levantamento de dados secundários (revisão bibliográfica) 

será utilizado para todos os grupos da fauna. 

4.3 LEVANTAMENTOS DE CAMPO (DADOS PRIMÁRIOS) 

4.3.1 Aspectos Gerais 

O levantamento da fauna presente na área deverá auxiliar a compreensão do ecossistema 

local e diagnosticar as espécies mais representativas para a região, tendo como objetivo a 

obtenção da maior quantidade de dados possíveis em campo, somado às referências 

bibliográficas e avaliação da equipe de campo. 

Serão realizadas duas campanhas de levantamento de campo contemplando a sazonalidade 

da região e compreenderão o inventário das espécies da Mastofauna, Ornitofauna, 

Herpetofauna e Entomofauna, ressaltando aquelas que são raras, ameaçadas de extinção, de 

valor econômico e de interesse epidemiológico. 

Poderão ser realizadas ainda entrevistas não estruturadas, com auxílio de guias ilustrados de 

fauna nativa com os moradores da região, com intuito de confirmar a presença de algumas 

das espécies levantadas por dados secundários como de potencial ocorrência para a área de 

estudo.   

4.3.2 Área de Estudo 

Os levantamentos da fauna terrestre serão realizados em quatro pontos nos remanescentes 
de vegetação em melhor estado de conservação e que representem as mais diversas 
fitofisionomias da área a ser estudada, contemplando impreterivelmente pontos na AID e AII 
(Figura 4.1 e Tabela 4.1). Entende-se por ponto de amostragem o ponto central do sítio de 
amostragem, aonde serão emprenhadas as metodologias sugeridas no presente plano, por 
sua vez o referido sítio de amostragem são as adjacências do ponto de amostragem. 

Tabela 4.1: Coordenadas dos 08 pontos estratégicos de amostragem de fauna terrestre dos 
quais metade (4 pontos) será escolhida em campo pelos especialistas. 

Ponto de amostragem 
SIRGAS 2000 UTM 23 L 

X Y 

1 178766.22 8250617.52 

2 179022.13 8251564. 

3 179196.13 8250108.32 

4 178932.44 8249333.68 
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Figura 4.1: Pontos estratégicos de amostragem de fauna terrestre. 

4.3.3 Metodologia da Mastofauna 

O levantamento da Mastofauna será desenvolvido em duas campanhas de campo sazonais 

com duração de 08 dias consecutivos de armadilhagem. Cada dia de amostragem consistirá 

em atividades de a) Procura ativa - Observação direta e indireta padronizada, b) Vistoria de 

armadilhas de interceptação e queda e c) Parcelas de areia, além de entrevistas. 

4.3.3.1 Grandes e médios mamíferos 

Para os grandes e médios mamíferos serão utilizados os métodos de observação direta e 

indireta padronizada e Parcelas de areia, sendo ambas aplicadas nos quatro sítios de 

amostragem apresentados na Tabela 4.1 e ilustrados na Figura 4.1.  

a) Procura ativa - Observação direta e indireta  

Devido à baixa incidência de observação desse grupo da Mastofauna, evidências diretas 

detectam a presença desses animais através de avistamentos (Foto 4.1 e Foto 4.2), e indiretas 

através de rastros, (Foto 4.3), fezes (Foto 4.4), carcaças, pelos, vocalizações e tocas (BECKER 

& DALPONTE, 1991; JORGE, 1986). 

A Observação direta e indireta padronizada, ocorrerá em todos os quatro sítios de 

amostragem apresentados na Tabela 4.1 e ilustrados na Figura 4.1, e suas adjacências, 

dependendo das especificidades do local e do entendimento da equipe executora. Os 

Plano de Trabalho para Concessão de Autorização/Captura (57064215)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 16



  

 SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327• Lago Norte • Brasília-DF 

CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br Página 11 

07801-337PF-001-00 

mamíferos serão observados no início (variando entre 06:00 às 09:00) e final do dia (variando 

entre 17:00 às 20:00h). Os caminhamentos terão tamanhos variáveis e poderão abranger mais 

que uma categoria de habitat (savana, transição, floresta, etc.). Um mesmo trajeto não será 

percorrido mais de uma vez durante um único período do dia, para se evitar a recontagem de 

indivíduos e superestimar a abundância de alguma espécie.  

O esforço amostral deve ser calculado por horas/homem e deverão ocorrer no mínimo duas 

horas/homem por turno, podendo ocorrer por períodos maiores dependendo da incidência 

de registros.  

  

Foto 4.1: Observação direta (Blastocerus 
dichotomus) (foto ilustrativa). 

Foto 4.2: Observação direta (Tapirus 
terrestris) (foto ilustrativa). 

  

Foto 4.3: Observação indireta -Pegada de 
(Procyon cancrivorus) (foto ilustrativa). 

Foto 4.4: Observação indireta -Fezes de 
(Crysocyon brachyurus) (foto ilustrativa). 

a) Parcelas de areia - plots (Médio e Grandes Mamíferos) 

As armadilhas de pegadas, ou parcelas de areia, consistem de um quadrado de 0,50m² de 

areia dispostos em locais apropriados para a instalação, tais como terreno plano, próximos a 

cursos de água, trilhas e/ou clareiras. Em cada armadilha utiliza-se uma isca como forma de 

atrair animais carnívoros, frugívoros e/ou generalistas. Serão instaladas duas (02) armadilhas 
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de pegadas em cada sítios de amostragem, sua revisão e a reposição das iscas deve ocorrer 

entre 08:00 e 10:00 da manhã e se dará concomitantemente ao deslocamento da equipe 

durante as revisões das armadilhas de interceptação e queda. Cada conjunto será aplicado 

nos quatro sítios de amostragem apresentados na Tabela 4.1 e ilustrados na Figura 4.1, sendo 

revisados no mínimo uma vez ao dia, pela manhã.  

Caso haja a impossibilidade de acessar/amostrar alguma área no horário proposto, o IBRAM 
deverá ser imediatamente comunicado. 

 

Foto 4.5: Confecção das parcelas de areia 
(Foto ilustrativa). 

 

Foto 4.6: Parcela de areia iscada com bacon 
e banana (Foto ilustrativa). 

b) Entrevistas 

Este método é utilizado apenas como mais uma forma de confirmar a presença de algumas 

espécies na área, visto que o conhecimento popular normalmente se restringe aos grandes 

grupos genéricos, sendo muito raro, pessoas sem conhecimento científico a respeito da fauna, 

diferenciarem as inúmeras espécies das existentes em sua região. 

4.3.3.2 Pequenos mamíferos 

Para os pequenos mamíferos serão utilizadas armadilhas de interceptação e queda do tipo 

pitfall, sendo ambas aplicadas nos sítios de amostragem apresentados na Tabela 4.1 e 

ilustrados na Figura 4.1.  

a) Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) 

As armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) são formadas por quatro baldes de no 

mínimo 45 litros, enterrados no solo completamente, com uma distância mínima de 4 metros 

entre cada balde (Figura 4.2). Os baldes são conectados por uma barreira de lonas plásticas 

(Foto 4.7, com função de direcionar o animal para dentro dos baldes (Foto 4.8). São armadilhas 

eficientes e amplamente utilizadas para estudos de médio e longo prazo, empregadas 
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principalmente na captura de répteis e anfíbios, pequenos mamíferos e outros vertebrados 

terrestres.  

O período amostral do uso de armadilhas do tipo pitfall traps deverá ser de no mínimo 08 

noites. As armadilhas deverão ser revisadas durante o período da manhã (no máximo até às 

10hs), evitando a mortalidade desses animais devido á exposição ao sol e a variáveis climáticas 

(CECHIN & MARTINS, 2000).  

Em cada um dos quatro sítios de amostragem apresentados na Tabela 4.1 e ilustrados na 

Figura 4.1, sugere-se a instalação de dois conjuntos em “Y” (Figura 4.2), dependendo das 

especificidades do local e do entendimento da equipe executora. As armadilhas devem ficar 

abertas 24 hs por dia, durante todo o período amostral.  

 

Figura 4.2: Modelo esquemático das armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps). 

  

Foto 4.7: Armadilha de interceptação e 
queda pitfall traps (foto ilustrativa). 

Foto 4.8: Roedor capturado dentro de balde 
da armadilha do tipo pitfall traps (foto 

ilustrativa). 
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A seguir encontra-se detalhado o esforço amostral sugerido para cada método a ser 

empregado. Deve-se ressaltar que a metodologia sugerida e o esforço amostral estão sujeitos 

a alterações a depender das especificidades encontradas em campo e da equipe executora.  

Tabela 4.2: Esforço amostral da Mastofauna sugerido por campanha/ponto amostral. 

Métodos 
Esforço por 
ponto 

Nº de 
pontos 

Cálculo do Esforço por 
campanha 

Esforço total 
por 

campanha 

Parcela de 
Areia 

02 parcelas 4 
02 parcelas x 4 pontos x 08 

dias 
64 

parcelas/dia 

Pitfall traps 
2 conjuntos de 4 

baldes cada 4 8 baldes x 4 pontos x 08 dias 
256 

baldes/dia 

Procura 
ativa 

2 horas/3 
km/homem 4 2 horas x 4 pontos x 2 homens 

16 
horas/homem 

ou 12 km 

4.3.3.3 Metodologias de manejo: 

Os indivíduos capturados deverão ser medidos, pesados e identificados ao nível de espécie. 

Todos os indivíduos capturados dentro das armadilhas de pequenos mamíferos deverão ser 

soltos no mesmo local de captura ao longo das campanhas. Em caso de necessidade de 

transporte dos animais, sugere-se o uso do saco de panos. 

Em casos onde haja dificuldade na identificação da espécie, registros novos para a localidade 

ou encontrados mortos deve-se coletar um número mínimo de indivíduos e envia-los a uma 

coleção científica para posterior identificação e demais estudos. 

A marcação será realizada de forma temporária em suas unhas, com a utilização de esmalte, 

evitando-se assim a recontagem dos indivíduos na mesma campanha. A utilização de esmalte 

(nail polish) para marcação é baseada na metodologia proposta por HILL, D. A. (2005), o qual 

indica que a referida metodologia não oferece riscos ao animal.  

Optou-se ainda por esta metodologia de marcação em detrimento da utilização de brincos e 

colares devido ao fato de que os referidos marcadores além de potencializarem os riscos de 

predação (HILL, D. A. 2005), se perdem com o tempo e partindo do princípio que trata-se de 

um inventário de fauna e não de um monitoramento não há razão para utilização destes neste 

momento. 
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Foto 4.9: Marcação de indivíduo capturado 
com uso de esmalte (foto ilustrativa). 

Foto 4.10: Soltura de indivíduo no mesmo 
local de captura (foto ilustrativa). 

4.3.4 Metodologia da Herpetofauna 

O levantamento da Herpetofauna será desenvolvido em duas campanhas de campo sazonais 

com duração de 08 dias consecutivos de armadilhagem. Cada dia de amostragem consistirá 

em atividades de a) Busca ativa - Observação direta e indireta padronizada, b) Vistoria de 

armadilhas de interceptação e queda, além de entrevistas. 

O método de armadilhagem será aplicada nos quatro pontos apresentados na Tabela 4.1 e 

ilustrados na Figura 4.1, já as observações diretas e indiretas padronizadas (diurnas e 

noturnas) serão realizadas em suas adjacências (Sítios de amostragem), de acordo com a 

Figura 4.1. 

4.3.4.1 Busca ativa - Observação direta e indireta  

O método consiste no mais generalista para o registro de répteis e anfíbios, especialmente os 

anuros no auge de seu período reprodutivo (Foto 4.11). Para amostragem de anuros, a forma 

mais eficiente de amostrar o maior número de hábitats e, consequentemente, espécies, no 

menor tempo consiste em realizar um reconhecimento durante o dia, quando são marcadas 

as áreas de interesse (lagoas, riachos, veredas, matas de galeria, etc.) em GPS para serem 

novamente localizadas à noite.  

A busca ativa noturna ocorrerá no intervalo entre as 17:00h e as 21:00h, quando serão 

percorridos cerca de 500m por noite. 

O método contempla ainda a procura ostensiva dos indivíduos das espécies presentes no local 

através de identificação de cantos (zoofonia, Foto 4.13), rastros, ecdises (troca de pele de 

serpentes), desovas, busca de girinos (no caso dos anfíbios), remoção de possíveis abrigos e 

procura em orifícios e cupinzeiros encontrados nas áreas de amostragem e suas adjacências. 

Os cupinzeiros e outros abrigos poderão ser utilizados por uma significativa parte da 
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herpetofauna do Cerrado como abrigo, em busca de obtenção de alimento, abrigos contra 

calor, chuva, fogo e predadores (MOREIRA et al., 2009).  

As atividades de busca por anuros e serpentes serão realizadas no período noturno (Foto 

4.15), quando a grande maioria das espécies está em atividade. Este método consiste em 

deslocamento lento pelos mais variados tipos de ambiente.  

Os animais serão localizados auditiva ou visualmente, podendo ser utilizado playback para 

anfíbios sempre que necessário. Para isso, serão utilizados equipamentos, tais como lanternas 

de cabeça de alta potência, gravador com microfone direcional e alto-falantes. 

A busca por lagartos seguirá o mesmo método com deslocamento lento pelos mais variados 

ambientes encontrados nas regiões do levantamento, porém para este grupo será dada maior 

ênfase de busca no período matutino, quando as espécies estão termorregulando (Foto 4.16). 

A busca diurna noturna ocorrerá no intervalo entre as 08:00h e as 10:00h, quando serão 

percorridos cerca de 2 km pela manhã.  

  

Foto 4.11: Observação direta noturna (foto 
ilustrativa). 

Foto 4.12: Busca ativa com auxílio de 
gancho herpetológico (foto ilustrativa). 

  

Foto 4.13: Zoofonia (foto ilustrativa) Foto 4.14: Serpente capturada com uso de 
gancho de contenção (foto ilustrativa). 
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Foto 4.15: Anfíbio anuro amostrado durante 
observação direta (foto ilustrativa). 

Foto 4.16: Lagarto amostrado durante 
observação direta (foto ilustrativa). 

 

Foto 4.17: Serpente capturada em busca ativa (foto ilustrativa). 

4.3.4.2 Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) 

São formadas por quatro baldes de no mínimo 45 litros, enterrados no solo completamente, 

com uma distância mínima de 4 metros entre cada balde (Figura 4.2). A disposição mais 

comumente usada é em ‘’Y’’ podendo se utilizar em linha dependendo das condições locais, 

essas disposições não interferem no sucesso de captura das espécies (RIBEIRO-JÚNIOR et al, 

2011). Os baldes são conectados por uma barreira de lonas plásticas (Foto 4.7), com função 

de direcionar o animal para dentro dos baldes (Foto 4.18 e Foto 4.19).  

São armadilhas eficientes e amplamente utilizadas para estudos de médio e longo prazo, 

empregadas principalmente na captura de répteis e anfíbios, pequenos mamíferos e outros 

vertebrados terrestres. O período amostral no uso das armadilhas do tipo pitfall traps deverá 

ser de 08 dias. As armadilhas deverão ser revisadas durante o período da manhã (no máximo 

até às 10hs), evitando a mortalidade desses animais devido á exposição ao sol e a variáveis 

climáticas (CECHIN & MARTINS, 2000).  

Em cada um dos quatro pontos apresentados na Tabela 4.1 e ilustrados na Figura 4.1, sugere-

se a instalação de dois conjuntos em “Y” (Figura 4.3: Modelo esquemático das armadilhas de 
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interceptação e queda (pitfall traps), dependendo das especificidades do local e do 

entendimento da equipe executora. As armadilhas devem ficar abertas 24hs por dia, durante 

todo o período amostral.  

 

Figura 4.3: Modelo esquemático das armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps). 

  

Foto 4.18: Armadilha de interceptação e 
queda pitfall traps (foto ilustrativa). 

Foto 4.19: Lagarto (Hoplocercus spinosus) 
capturado dentro de balde da armadilha do 

tipo pitfall traps (foto ilustrativa). 
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Foto 4.20: Anfíbio (Rhinell schneideri) capturado dentro de balde da armadilha do tipo pitfall 
traps (foto ilustrativa). 

4.3.4.3 Entrevistas 

Método utilizado apenas complemento amostral, visto que o conhecimento popular 

normalmente se restringe aos grandes grupos genéricos, sendo muito raro, pessoas sem 

conhecimento científico a respeito da fauna, diferenciarem as inúmeras espécies das 

existentes em sua região. 

A seguir encontra-se detalhado o esforço amostral sugerido para cada método a ser 

empregado. Deve-se ressaltar que a metodologia sugerida e o esforço amostral estão sujeitos 

a alterações a depender das especificidades encontradas em campo e da equipe executora. 

Os métodos de busca ativa e ronda devem ser calculadas multiplicando-se o número de 

profissionais pelo número de horas. 

Tabela 4.3: Esforço amostral da Herpetofauna sugerido por campanha 

Metodologia Esforço por ponto 
Nº de 

pontos 
Cálculo do Esforço 

por campanha 
Esforço total por 

campanha 

Pitfall traps 
2 conjuntos de 4 

baldes cada 
4 

8 baldes x 4 pontos x 
08 dias 

256 baldes/dia 

Procura 
ativa 

2 horas/3 
km/homem 4 

2 horas x 4 pontos x 2 
homens 

16 horas/homem 
ou 12 km 

1.1.1.1 Metodologia de manejo: 

A manipulação de espécimes da herpetofauna deverá ser feita com o auxílio de ganchos (Foto 

4.21) e quando necessário manualmente (Foto 4.15). Os anfíbios, pequenos lagartos e 

pequenas serpentes deverão ser acomodados em sacos plásticos de polipropileno. Os lagartos 

e serpentes maiores deverão ser transportados em sacos de pano. No caso das serpentes, 
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para deslocamentos em veículos automotores o uso de caixas de transporte (Foto 4.22) se 

mostra mais seguro e menos estressante para o animal.  

Os registros deverão contemplar o local de coleta e as coordenadas, o número da coleta, a 

forma de coleta, fitofisionomia do local, coletores, data e horário da captura. Os indivíduos 

que forem registros novos para a localidade, encontrados mortos ou com dúvidas em relação 

á taxonomia deverão ser coletados e registrados. 

Em casos onde haja dificuldade na identificação da espécie, registros novos para a localidade 

ou encontrados mortos deve-se coletar um número mínimo de indivíduos e envia-los a uma 

coleção científica para posterior identificação e demais estudos. 

A marcação será realizada de forma temporária em suas unhas ou escamas, com a utilização 

de esmalte, evitando-se assim a recontagem dos indivíduos na mesma campanha. A utilização 

de esmalte (nail polish) para marcação é baseada na metodologia proposta por HILL, D. A. 

(2005), o qual indica que a referida metodologia não oferece riscos ao animal.  

Optou-se ainda por esta metodologia de marcação em detrimento da utilização de microchips 

devido ao fato de que os referidos marcadores além de potencializarem os riscos de predação 

(HILL, D. A. 2005), se perdem com o tempo e partindo do princípio que trata-se de um 

inventário de fauna e não de um monitoramento não há razão para utilização destes neste 

momento. 

  

Foto 4.21: Ganchos para manuseio e 
contenção de serpentes (foto ilustrativa). 

Foto 4.22: Caixa para transporte de 
serpentes (foto ilustrativa).  
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Foto 4.23: Marcação com esmalte (nail polish) (Foto ilustrativa) 

4.3.5 Metodologia da Ornitofauna 

O levantamento da Ornitofauna será desenvolvido em duas campanhas de campo sazonais, 

tendo cada campanha duração de 08 dias consecutivos de amostragem. Para a listagem de 

espécies de dados primários de aves, serão considerados todos os registros sistematizados e 

oportunistas oriundos de buscas ativas, diurnas e noturnas, com auxílio de binóculos, gravador 

digital, máquina fotográfica, lanternas e farol de mão. No entanto, para comparações 

sistematizadas, a cada dia de amostragem abrangerá as duas seguintes metodologias de Busca 

ativa: a) Censos por transecções e b) Listas de Mackinnon, as quais serão replicadas nos quatro 

pontos apresentados na Tabela 4.1 e ilustrados na Figura 4.1. Já as observações diretas e 

indiretas padronizadas (diurnas e noturnas) serão realizadas em suas adjacências e as rondas 

nos deslocamentos entre os sítios amostrais, utilizando-se das vias internas da área de estudo, 

de acordo com a Figura 4.1. 

4.3.5.1 Busca ativa 

a) Censos por transecções 

O método em questão será empregado ao longo de transecções de 1km determinadas em 

cada sítio amostral na área de influência do empreendimento (Figura 4.1 e Tabela 4.1), 

considerado um delineamento adequado para estudos em ambientes florestais, abertos ou 

semiabertos (BIBBY et al 2000). Cada censo consiste em percorrer a transecção de 1km 

durante 60 minutos anotando todos os indivíduos e espécies de aves registrados através de 

visualizações e/ou vocalizações, nos horários de maior atividade das aves (de 05:00hs às 

10:00hs, e de 16:00hs às 19:00hs). Os indivíduos registrados deverão ter anotados o tipo 

fisionômico em que estava presente e a distância em relação à transecção, sendo 

categorizados em quatro classes de distâncias: i) até 15m em relação à transecção; ii) entre 

15m e 30m; iii) entre 30m e 50m; e iv) além dos 50m. O registro das distâncias permite estimar 

as densidades das espécies por transecções em cada sítio amostral (BIBBY et al 2000). Em cada 

campanha de campo, serão realizadas, no mínimo, quatro censos por transecções para cada 
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um dos quatro pontos apresentados na Tabela 4.1 e ilustrados na Figura 4.1, devendo estas 

serem realizadas em períodos e dias distintos, de modo a garantir independência amostral 

entre os censos. 

b) Listas de Mackinnon 

Para o inventário da ornitofauna, será utilizado ainda, o método das listas de Mackinnon 

(MACKINNON, 1991), optando por listas de 10 espécies para aumentar o número de amostras 

(HERZOG et al., 2002). Esse método consiste em registrar as dez primeiras espécies 

encontradas em uma lista, baseando-se nos contatos visuais e auditivos; espécies repetidas 

não são registradas na mesma lista, mas quando completa-se dez espécies, uma nova lista é 

iniciada. As listas Mackinnon devem ser separadas por sítio amostral e cada lista deve estar 

associada a uma só fitofisionomia/ambiente. Em cada campanha devem ser obtidas listas 

Mackinnon segundo especificações do método (MACKINNON, 1991), e para tal será realizado 

um esforço diário de, até três horas, nos horários de maior atividade das aves (de 05:00hs às 

10:00hs, e de 16:00hs às 19:00hs).  

Diferentes fitofisionomias serão investigadas com intuito de levantar o maior número de 
espécies possível. Também será utilizada a técnica de playback, que consiste em reproduzir o 
canto de determinada espécie (utilizando MP3 player), com intuito de promover sua 
aproximação, facilitando a documentação por meio de fotografia.  

Para documentação das espécies será utilizado gravador digital acoplado a microfone 

direcional e também câmera fotográfica digital, com o auxílio de binóculos. Durante o 

levantamento serão anotadas todas as espécies detectadas, o ambiente em que se encontram 

e a forma de registro (auditivo, visual, fotografia, gravação da vocalização).  

Em nenhuma das amostragens propostas haverá captura dos animais, evitando maiores 
perturbações à avifauna local. A captura das aves torna-se dispensável em função da 
experiência dos responsáveis por este trabalho e em função da facilidade de registro sem 
captura destes animais. A nomenclatura e a classificação taxonômica das aves seguirão o 
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015), assim como as 
informações sobre espécies que realizam migrações intercontinentais. A seguir encontra- se 
detalhado o esforço amostral para cada método a ser empregado nos respectivos sítios de 
amostragem (Tabela 4.4). Deve-se ressaltar que a metodologia sugerida e o esforço amostral 
estão sujeitos a alterações a depender das especificidades encontradas em campo e da equipe 
executora.  

Tabela 4.4: Esforço amostral da Ornitofauna sugerido por campanha. 

Método 
Nº de dias 

por 
campanha 

Amostragem por 
dia 

Cálculo do esforço por 
campanha 

Esforço por 
campanha 

Esforço total 

Listas de 
Mackinnon 

08 dias 
3 horas 

(ou 12 listas) 

08 dias x 3 horas ou 08 
dias x 12 listas  

24horas ou 96 
listas 

48 horas ou 
192 listas 

Censos por 
Transecções 

0 dias 
2 horas ou 

2 transecções 

4 Sítios x 4 transecções 
x 1 hora (ou 1km) 

16 horas ou 
16 km 

32 horas ou 32 
km 
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Foto 4.24: Observação direta com binóculos 
(foto ilustrativa). 

Foto 4.25: Registro auditivo com uso de 
gravador digital e microfone direcional (foto 

ilustrativa). 

4.3.5.2 Entrevistas 

Este método é utilizado apenas como mais uma maneira de confirmar a presença de algumas 

espécies na área, visto que o conhecimento popular normalmente se restringe aos grandes 

grupos genéricos, sendo muito raro, pessoas sem conhecimento científico a respeito de fauna, 

diferenciarem as inúmeras espécies das existentes em sua região.  

4.3.6 Metodologia de Entomofauna 

O levantamento da Entomofauna (Apoidea), será desenvolvido em duas campanhas de campo 

sazonais com duração de 08 dias consecutivos de armadilhagem. Cada dia de amostragem 

consistirá em atividades de coleta e captura utilizando-se das metodologias de a) Armadilhas 

atrativas em garrafa pet e b) Armadilhas Voal, além de entrevistas. 

4.3.6.1 Armadilhas atrativas em garrafa pet  

As armadilhas atrativas em garrafa pet “pitfall traps” são elaborados com garrafas de 2L, 

contendo água com detergente para retenção dos espécimes atraídos (Foto 4.26), distribuídos 

em um transecto, bom espaçamento entre cada armadilha de aproximadamente 10m,. (SENA 

et al, 2003; QUINET & TAVARES, 2005).  

As armadilhas possuem ainda 4 orifícios na parte superior de 2 cm, contendo 100g de iscas 

específicas, estas armadilhas e devem ser alocadas a uma altura de 1,0m. Em cada um dos 04 

pontos de amostragem, sugere-se a instalação de 5 armadilhas em linha. 
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Foto 4.26: Armadilhas atrativas em garrafa pet (foto ilustrativa). 

Para a coleta de borboletas serão utilizadas armadilhas confeccionadas de tecido de Voal com 
cerca de 70 cm de comprimento por 20 cm de diâmetro, fechado na parte superior e com um 
disco na extremidade inferior contendo a isca. As armadilhas deverão ficar dispostas nas copas 
das árvores, de preferência a no mínimo 1 m do chão, se houver indivíduos arbóreos com esta 
altura na área de estudo. Devem ser alocadas duas armadilhas em cada um dos sítios de 
amostragem, com no mínimo 20 m de distância entre cada. 

A isca utilizada nas armadilhas consiste de banana maduras amassadas, armazenadas por pelo 
menos três dias antes da coleta, fermentadas naturalmente, ou seja, sem adição de fermento 
biológico. Segundo UEHARA-PRADO (2003) esse método reduz a possibilidade de capturas ao 
acaso, pois essas famílias são atraídas por recurso alimentar específico. Cada armadilha 
receberá aproximadamente 100 ml de isca. A seguir, ilustra-se as armadilhas a serem 
empregadas nos levantamentos (Foto 4.27): 

     

Foto 4.27: Armadilhas atrativas em Voal (foto ilustrativa). 
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A seguir encontra- se detalhado o esforço amostral a ser empregado, no entanto, deve-se 

ressaltar que a metodologia sugerida e o esforço amostral estão sujeitos a alterações a 

depender das especificidades encontradas em campo e da equipe executora.  

Tabela 4.5: Esforço amostral da Entomofauna.  

Metodologia Esforço por ponto 
Nº de 

pontos 
Cálculo do Esforço 

por campanha 
Esforço total por 

campanha 

Garrafa Pet 05 armadilhas  4 
05 armadilhas x 04 

pontos x 08 dias 
160 armadilhas/dia 

Voal 2 armadilhas 4 
2 armadilhas x 4 
pontos x 8 dias 

64 armadilhas/dia 

4.4  ANÁLISE DE DADOS DOS GRUPOS DE FAUNA 

Serão apresentadas as seguintes análises para todos os grupos de fauna, que só não serão 
realizadas caso o N amostral não seja suficiente para tal.  

Além das análises apresentadas abaixo, será realizado o cálculo da estimativa de riqueza e a 
comparação na eficiência de coleta. 

4.4.1.1 Curva de Acumulação de espécies 

A curva de acumulação de espécies é uma representação gráfica com grande utilização nas 
áreas de ecologia (GOTELLI & COLWELL, 2001). Seu gráfico consiste no número de espécies 
(grafado no eixo das ordenadas ou eixo y) contra o esforço amostral (grafado no eixo das 
abscissas ou eixo x). O esforço amostral pode ser medido de diversas formas: número de 
unidades amostrais, número de indivíduos amostrados, horas de observação, etc. As análises 
serão realizadas de forma independente em cada campanha, sendo compilada cada uma de 
forma subsequente e ao final do estudo será apresentada para cada grupo.  

4.4.1.2 Curva de Rarefação 

É um método que permite a obtenção de intervalos de confiança dos parâmetros obtidos, 
possibilitando a comparação de valores entre comunidades. A despeito de uma explicação 
detalhada do método, o mesmo permite a estimativa de uma curva média, baseada em “n” 
simulações com os dados obtidos, permitindo também a obtenção de medidas de variação 
(desvio padrão e variância). A obtenção de uma curva desse tipo permite a comparação de 
amostras mesmo que com intensidades amostrais diferentes para cada grupo (KREBS, 1989). 

4.4.1.3 Abundância Relativa 

A abundância relativa é variável, comumente utilizada para avaliação da estrutura de 
comunidades, sendo medida em unidades apropriadas para cada método utilizado. É 
denominada abundância relativa, pois trabalha a ideia de que virtualmente todo método de 
coleta é de certa forma seletivo, podendo resultar em uma visão deturpada da abundância 
real. (GUTREUTER et al., 1995). 
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4.4.1.4 Índices de Diversidade 

a) Riqueza (S’) 

Para o cálculo da riqueza (S’) regional serão consideradas todas as espécies registradas ao 
longo do trabalho, independente da metodologia aplicada.  

b) Diversidade α  

O Índice de Shannon-Wiener será utilizado para calcular a diversidade das espécies, que 
assume valores que variam de 0 a 5. Este índice leva em consideração a uniformidade e riqueza 
de espécies. Sendo assim, o aumento do número de espécies ou aumento da uniformidade 
das abundâncias aumenta a diversidade. Além disso, esse Índice confere maior peso para as 
espécies raras (URAMOTO et al., 2005; SOUTO et al., 2008).  

c) Índice de Shannon 

O Índice de Shannon (também chamado de índice Shannon-Weaver ou de índice do Shannon-
Wiener) é um dos diversos índices da diversidade usados para medir a diversidade em dados 
categóricos. É simplesmente a informação entrópica da distribuição, tratando as espécies 
como símbolos e os tamanhos das respectivas populações como uma probabilidade. A 
vantagem deste índice é que ele leva em consideração o número de espécies e as espécies 
dominantes. O índice é incrementado pela adição de uma única espécie ou pela distribuição 
uniforme das espécies e suas respectivas abundâncias, conhecidas como equitabilidade 
(SHANNON & WEAVER, 1949). 

d) Índice de Simpson 

O Índice de Diversidade de Simpson é um dos parâmetros que nos permite medir a riqueza de 
organismos. Na ecologia é utilizado para quantificar a biodiversidade de um hábitat. Este 
índice calcula um determinado número de espécies de um hábitat e sua abundância relativa. 
O índice de Simpson representa a probabilidade de que os indivíduos dentro de um hábitat 
selecionados aleatoriamente pertençam a uma mesma espécie (SIMPSON, 1949). 

e) Índice de equitabilidade 

O índice de equitabilidade que será utilizado é o índice de Pielou ou uniformidade (J’), este 
índice varia entre 0 (uniformidade mínima) a 1 (uniformidade máxima), sendo que os valores 
iguais a 1 representam a situação na qual todas as espécies têm a mesma abundância 
(MAGURRAN, 2011). 

f) Índices de Similaridade e Agrupamento 

Os índices de similaridade são calculados com objetivo de se avaliar o quanto comunidades 
tem em comum em termos de espécies encontradas.  

4.4.1.5 Índice Pontual de Abundância (apenas para ornitofauna) 

A identificação das vocalizações será feita de forma concomitante aos registros e/ou posterior 
ao campo, mediante a consulta de guias sonoros específicos para aves (WIKIAVES 2019 e 
PLANQUÉ & VELLINGA, 2020).  
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A partir destes dados será calculado o Índice Pontual de Abundância (IPA), parâmetro 
importante para comparação entre áreas ou períodos de amostragens, através da equação:  

IPA = n(i)/N(CP) 

Onde n(i) é o número de registros da espécie e N(CP) é o número de Censos Pontuais. 

4.4.2 Áreas prioritárias para a Conservação  

Será apresentado um mapa georreferenciado com os locais prioritários para conservação ou 
recuperação (para cada grupo taxonômico). Essa análise será acompanhada de uma discussão 
das informações, bem como sobre os possíveis impactos do empreendimento e as medidas 
mitigatórias que poderão ser implantadas. 

A definição das áreas prioritárias para a conservação e recuperação, será baseada nas 
observações e levantamentos de campo (para cada grupo taxonômico), que serão 
posteriormente discutidas em escritório com enfoque multidisciplinar. 

4.4.3 Classificação das espécies 

4.4.3.1 Status de conservação 

Para a classificação das espécies quanto ao status de conservação serão utilizados a Lista da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, conforme a Portaria Nº444 de 17 de dezembro de 
2014 (MMA, 2014), além das Listas da IUCN (União Internacional para a Conservação da 
Natureza) e CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Ameaçadas de 
Fauna e Flora Silvestres). 

A IUCN desenvolveu suas categorias da lista vermelha para classificar as espécies com risco 
elevado de extinção global. As espécies categorizadas como em perigo crítico, em perigo, e 
vulnerável são consideradas "Ameaçadas" pela IUCN.  

• Extinto (EX) - um táxon é considerado extinto quando, após exaustivos 
levantamentos realizados na sua área original de ocorrência e em habitats onde ele é 
conhecido e/ou esperado, não é encontrado nenhum indivíduo. Os levantamentos 
devem ser feitos por um período de tempo apropriado ao ciclo e forma de vida do 
táxon; 

• Extinto na Natureza (EW) - um táxon é considerado extinto na natureza quando é 
conhecido por sobreviver apenas em cativeiro, criação ou como uma população 
naturalizada fora de sua área original de ocorrência; 

• Criticamente em Perigo (CR) - um táxon é considerado criticamente em perigo 
quando corre risco extremamente alto de extinção na natureza em futuro imediato. 
Esta categoria inclui ainda requisitos específicos definidos pela IUCN; 

• Em Perigo (EN) - táxon que não está criticamente em perigo, mas corre risco muito 
alto de extinção na natureza em futuro próximo. Esta categoria inclui ainda requisitos 
específicos definidos pela IUCN; 
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• Vulnerável (VU) - táxon que não se enquadra nas categorias Criticamente em 
Perigo ou Em Perigo, mas corre um risco alto de extinção na natureza em médio prazo. 
Esta categoria inclui ainda requisitos específicos definidos pela IUCN; 

• Quase Ameaçado (NT) - um táxon e considerado quase ameaçado quando não se 
encontra, no momento, nas categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo ou 
Vulnerável, mas que está próximo de ser qualificado em alguma categoria de ameaça 
em um futuro próximo; 

• Pouco Preocupantes (LC) - táxon que não se encaixa em nenhuma das categorias 
supracitadas, já que não existe consenso sobre seu estado de conservação. Táxons 
abundantes e amplamente distribuídos são incluídos nesta categoria; 

• Dados Insuficientes (DD) - um táxon é incluso nesta categoria quando não há 
informações adequadas para fazer uma avaliação direta ou indireta sobre seu risco de 
extinção com base em sua distribuição e/ou status da população. Um táxon desta 
categoria pode ser bem estudado, e sua biologia bem conhecida, mas faltam dados 
adequados sobre sua abundância e/ou distribuição. Esta não é uma categoria de 
ameaça. 

4.4.3.2 Migração 

Para classificação das espécies migratórias, o estudo deverá ater-se a Portaria nº 12, de 23 de 
janeiro de 2018/MMA que torna pública a lista das espécies migratórias de animais silvestres. 
Para classificação das espécies exóticas invasoras do DF, o estudo deverá ater-se a Instrução 
Normativa SEI-GDF n.º 409/2018 - IBRAM/PRESI que reconhece a lista oficial de espécies 
exóticas invasoras do Distrito Federal e dá outras providências. 

4.5  CRONOGRAMA EXECUTIVO 

A seguir é apresentado um cronograma de amostragem da fauna terrestre e aquática por 
campanha. 

Tabela 4-6: Cronograma de amostragem de pontos da fauna terrestre por campanha. 

PONTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 

FAUNA -01 
PF  - PET –
BA – PA - 

VO 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
BA – PA - 

VO 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

FAUNA -02 
PF  - PET –

VO - PA 

PF  - PET –
BA – PA - 

VO 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
BA – PA - 

VO 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

FAUNA -03 
PF  - PET –

VO - PA 
PF  - PET –

VO - PA 

PF  - PET –
BA – PA - 

VO 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
BA – PA - 

VO 

PF  - PET –
VO - PA 

FAUNA -04 
PF  - PET –

VO - PA 
PF  - PET –

VO - PA 
PF  - PET –

VO - PA 

PF  - PET –
BA – PA - 

VO 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
VO - PA 

PF  - PET –
BA – PA - 

VO 

Legenda: BA – Busca Ativa (Herpetofauna; Mastofauna; Ornitofauna); PF - pitfall, PET – Garrafa PET; VO – Voal; PA – Parcela 
de Areia 
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Tabela 4-7: Cronograma do projeto. 

Campanhas 
Meses 

FEVEREIRO MARÇO MAIO JUNHO 

Campanha 01      

Campanha 02      

4.6 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica do levantamento de Fauna será composta por 10 profissionais, sendo: 

• 1 Biólogo especialista em Mastofauna (Responsável Técnico); 

• 1 Assistente de campo (Biólogo ou estudante de Biologia) especialista em Mastofauna; 

• 1 Biólogo especialista em Herpetofauna (Responsável Técnico); 

• 1 Assistente de campo (Biólogo ou estudante de Biologia) especialista em 
Herpetofauna; 

• 1 Biólogo especialista em Ornitofauna (Responsável Técnico); 

• 1 Assistente de campo (Biólogo ou estudante de Biologia) especialista em Ornitofauna; 

• 1 Biólogo especialista em Entomofauna (Responsável Técnico); 

• 1 Assistente de campo (Biólogo ou estudante de Biologia) especialista em 
Entomofauna; 

A formatação da equipe supracitada ocorrerá após a definição do escopo de trabalho, o que 
se dará a partir da aprovação do Plano de Trabalho de Fauna por parte do IBRAM. A Partir de 
então serão enviadas ao referido órgão as Anotações de Responsabilidade Técnica dos 
Profissionais responsáveis pelo levantamento de fauna, para que o IBRAM possa emitir a 
Autorização de Coleta, Captura e Transporte de animais silvestres constando os nomes dos 4 
responsáveis técnicos, sendo 01 Biólogo para cada grupo de fauna. Ressalta-se que neste 
momento encaminhamos a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional que 
elaborou o Plano de Trabalho de Fauna. 
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL Nº: 3832/2020           
VÁLIDA POR 90 DIAS

 

 

 

     O  Conselho  Regional  de  Biologia    4ª.  Região  no  uso  de  suas

atribuições,  considerando  as disposições da Lei N° 6.684 de 03 de setembro de

1979, e do Decreto N° 88.438 de 28 de junho de 1983,  que  regulamenta  a

obrigatoriedade  do  registro  no  Conselho  Regional  de  Biologia,  cujas

finalidades básicas ou  de  prestação  de  serviços  estejam  ligados  à  Biologia  e

em  cuja  jurisdição exerçam suas atividades, certifica que o biólogo RAFAEL

MONTEIRO VIRGILIO DE CARVALHO, registrado(a) neste CRBio-04 sob o nº

057794/04-D, está quite com suas obrigações junto à Tesouraria deste Conselho

até a presente data.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO  - CRBio-04

MG | GO | TO | DF

  Folha: 1/1

__________________________________________________________________________________________________

Avenida Amazonas, 298 - 15º Andar - Centro - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.180-001

Telefone/Fax CRBio-04: (31) 3207-5000

Endereço Eletrônico: crbio04@crbio04.gov.br - Home-page: http://www.crbio04.gov.br/
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6 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CTF DO RESPONSÁVEL PELA 
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
2037609       22/01/2021 22/01/2021 Cancelado

Dados básicos:

CPF: 727.101.361-04

Nome: RAFAEL MONTEIRO VIRGILIO DE CARVALHO

Endereço:

logradouro: CONDOMINIO PRIVE I QD 1 CJ D CASA 10

N.º: S/N Complemento:

Bairro: LAGO NORTE Município: BRASILIA

CEP: 71539-025 UF: DF

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação SC419AV3M7AMW3P7

IBAMA - CTF/AIDA 22/01/2021 - 15:12:10
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7 CURRICULUM DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO DE FAUNA 
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           CURRICULUM VITAE  

  

Rafael Monteiro Virgílio de Carvalho CTF: 2037609 CRBio: 57794/04-D  

  

End: SQS 107, Bl.H apto 402  

    Cep: 70346-040    

Brasília DF   

Fone: (61) 37972078 - 98123 8545  

Brasileiro   

Casado 38 anos  

e-mail: rafaelmvc@gmail.com.br  

  

  

FORMAÇÃO  

 
  

2007 - Graduado em Ciências Biológicas ,  pela UCB – Universidade Católica de Brasília .  

  

Idiomas  

  

Inglês – Fluente – conversação  

  

Yázigi Internexus – Conversação: 1993 – 1997  

Casa Thomas Jefferson: Curso Básico\Intermediário: Concluído em 07 / 2001 

 Casa Thomas Jefferson: Curso avançado: Concluído em 06 / 2003.  

Intercâmbio Cultural para estudantes:  Agência Study’nTravel. Estados Unidos da América (janeiro a julho de 

2000)  

  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   

 
  

HN – Consultoria e treinamentos LTDA   

Cargo – Consultor em Gestão Ambiental  

Julho de 2014 até a data atual  

  

Progeplan Engenharia e Meio Ambiente – www.progeplan.com.br  

Cargo – Gerente Técnico  

Fevereiro de 2013 até a data atual  

  

Dossel Ambiental – Consultoria e Projetos  - www.dosselambiental.com.br  

Cargo – Coordenador de projetos  

Março de 2012 a Fevereiro de 2013  

  

Larrosa & Santos Consultores Associados – www.lsca.com.br  

Cargo: Adjunto de coordenação  

Novembro de 2008 a Março de 2012  

  

Horizonte Engenharia Ambiental - www.horizonteambiental.com.br  

Cargo: Analista ambiental – Coordenador do Meio Biótico  

Março a Novembro de 2008  
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SERVIÇOS EXECUTADOS  

 
Experiência em elaboração e execução de estudos de Diagnóstico, Perícia, Viabilidade e Licenciamento Ambiental 

de empreendimentos de pequeno, médio e grande porte em áreas como: Parcelamentos de solo urbano e rural, 

Agronegócios, Infraestrutura, Mineração, Geração e Transmissão de energia, Transporte, dentre outros, além de 

estudos de voltados a Conservação e Educação Ambiental, tais como, Planos de Manejo e Estudos 

Acadêmico/Científicos. Os principais estudos são apresentados abaixo:  

  

• Planos e Programas Básicos Ambientais – PBA_Elaboração 

- Programas Básicos Ambientais do Parcelamento de Solo Urbano Quinhão 16 (INCO Empreendimentos 

Imobiliários, 2019)  

Programa de gestão de resíduos sólidos; Programa de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas; 

Programa de monitoramento de gases e partículas sólidas; Programa de monitoramento de ruídos; Programa de 

monitoramento e recuperação de processos erosivos; Programa de controle e monitoramento da supressão 

vegetal; Programa de compensação florestal; Programa de conservação e monitoramento da flora; Programa de 

recuperação de áreas degradadas – PRAD; Programa de criação de reserva particular do patrimônio natural – 

RPPN; Programa de monitoramento da fauna; Programa de afugentamento e resgate de fauna terrestre; 

Programa de prevenção e monitoramento de danos à fauna; Programa de controle de fauna sinantrópica; 

Programa de educação ambiental; Programa de comunicação social; Programa de monitoramento de índices 

socioeconômicos; Programa de saúde e segurança dos trabalhadores; Programa de adequação de infraestrutura 

de apoio as obras. 

- Programas Básicos Ambientais da CGH Pindaíba 3 - GO (Flora Energética, 2017)  

Programa de afugentamento e resgate de fauna terrestre; Programa de monitoramento da fauna terrestre; 

Programa de monitoramento e resgate da ictiofauna; Programa de monitoramento limnológico e da qualidade 

das águas superficiais; Programa de recomposição da app do entorno da área de inundação; Programa de 

recuperação de áreas degradadas – PRAD; Programa de supressão vegetal e resgate de germoplasma; Programa 

de gerenciamento de resíduos sólidos e esgotos domésticos (PGRS); Programa de monitoramento de processos 

erosivos; Programa de aquisição de terras; Programa de comunicação social; Programa de educação ambiental; 

Programa de monitoramento de índices socioeconômicos; Programa de saúde e segurança dos trabalhadores; 

Programa de sinalização e prevenção de acidentes. 

- Programas Básicos Ambientais da CGH Pindaíba 1 - GO (Flora Energética, 2017)  

Programa de afugentamento e resgate de fauna terrestre; Programa de monitoramento da fauna terrestre; 

Programa de monitoramento e resgate da ictiofauna; Programa de monitoramento limnológico e da qualidade 

das águas superficiais; Programa de recomposição da app do entorno da área de inundação; Programa de 

recuperação de áreas degradadas – PRAD; Programa de supressão vegetal e resgate de germoplasma; Programa 

de gerenciamento de resíduos sólidos e esgotos domésticos (PGRS); Programa de monitoramento de processos 

erosivos; Programa de aquisição de terras; Programa de comunicação social; Programa de educação ambiental; 

Programa de monitoramento de índices socioeconômicos; Programa de saúde e segurança dos trabalhadores; 

Programa de sinalização e prevenção de acidentes. 

- Programas Básicos Ambientais do Forte Santa Bárbara – GO (Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, 2017)  

Programa de controle de supressão da vegetação, afugentamento e resgate de fauna; Subprograma de controle 

de supressão da vegetação;  Subprograma de plantio compensatório; Subprograma de afugentamento e resgate 

de fauna; Programa de gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos; Programa de monitoramento e 

controle de material particulado, ruídos e sedimentos. 

- Programas Básicos Ambientais das PCHs Tamboril, Luziânia, São Bartolomeu, Salgado e Gameleira –  

GO (Companhia Brasileira de Parcerias, COBRAPAR, 2014)  

Programa de Monitoramento de Quirópteros, Roedores e Ofidismo; Programa de resgate de Peixes Aprisionados 

em Poças e Ensecadeiras; Programa de resgate e Salvamento de Espécies Novas, Raras e Ameaçadas de Extinção; 

Programa de Monitoramento de Acidentes com a Fauna; Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre; 

Programa de Monitoramento da Ictiofauna;  Programa de Monitoramento de Vetores e Doenças; Programa de 
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Resgate de Fauna Terrestre; Programa de Manejo Vegetal da APP; Programa de Recomposição da Vegetação no 

Entorno do Reservatório; Programa de Supressão da Vegetação e Limpeza da Bacia de Inundação; Programa de 

Montagem de Viveiro Florestal; Programa de Resgate de Germoplasma.  

- Programas Básicos Ambientais da PCH Verde 08 – Rio Verde GO (Larrosa & Santos Consultores Associados, 

2010)  

Programa de Limpeza da Área do Reservatório; Programa de Conservação da Ictiofauna; Programa de Resgate da 

Ictiofauna; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; Programa de Formação de Corredores Ecológicos; 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial;  Programa de Recomposição da 

Vegetação no Entorno do Reservatório;  Programa de Educação Ambiental Comunitária;  Programa de 

Monitoramento da Ictiofauna;  Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre; Programa de 

Monitoramento e Controle Epidemiológico e Combate aos Vetores de Zoonoses.  

- Programas Básicos Ambientais da PCH Verde 02 – Rio Verde GO (Larrosa & Santos Consultores Associados, 

2010)  

Programa de Limpeza da Área do Reservatório; Programa de Conservação da Ictiofauna; Programa de Resgate da 

Ictiofauna; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; Programa de Formação de Corredores Ecológicos; 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial;  Programa de Recomposição da 

Vegetação no Entorno do Reservatório;  Programa de Educação Ambiental Comunitária;  Programa de 

Monitoramento da Ictiofauna;  Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Terrestre; Programa de 

Monitoramento e Controle Epidemiológico e Combate aos Vetores de Zoonoses.  

- Programas Básicos Ambientais da rodovia BR 317 – AM/AC (Horizonte Engenharia Ambiental, 2009)  

Programa de Resgate e Monitoramento da Flora Programa de Monitoramento de fauna; Programa de Supressão 

de vegetação da rodovia BR 317 -  AM \ AC. 

 

• Planos e Programas Básicos Ambientais – PBA_Execução 

- Programas Básicos Ambientais do lote 100, Quadra 614 Sul - DF (614 Empreendimentos Imobiliários, 2020)  

Programa de Educação Ambiental; Programa de Saúde e Segurança; Programa de Gerenciamento de Resíduos; 

Programa de Monitoramento de Fauna; Programa de Monitoramento de Ictiofauna; Programa de Resgate de 

Fauna; Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas; Programa de Adequação da obra; Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas. 

- Programas Básicos Ambientais da UHE Queimado - MG (Consórcio CEMIG/CEB, 2018)  

Programa de Conservação da Ictiofauna; Programa de Controle de Áreas Degradadas; Programa de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; Programa de Gestão de Processos Erosivos; Programa de Monitoramento 

Climatológico; Programa de Monitoramento Climatológico; Programa de Monitoramento de Macrófitas; 

Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água. 

- Programas Básicos Ambientais da CGH Pindaíba 3 - GO (Flora Energética, 2017)  

Programa de afugentamento e resgate de fauna terrestre; Programa de monitoramento da fauna terrestre; 

Programa de monitoramento e resgate da ictiofauna; Programa de monitoramento limnológico e da qualidade 

das águas superficiais; Programa de recomposição da APP do entorno da área de inundação; Programa de 

recuperação de áreas degradadas – PRAD; Programa de supressão vegetal e resgate de germoplasma; Programa 

de gerenciamento de resíduos sólidos e esgotos domésticos (PGRS); Programa de monitoramento de processos 

erosivos; Programa de aquisição de terras; Programa de comunicação social; Programa de educação ambiental; 

Programa de monitoramento de índices socioeconômicos; Programa de saúde e segurança dos trabalhadores; 

Programa de sinalização e prevenção de acidentes. 

- Programas Básicos Ambientais da PCH Pontal do Prata - GO (Rialma S.A, 2016) 

Programa de monitoramento da fauna terrestre; Programa de Monitoramento Climatológico; Programa de 

Monitoramento da Qualidade da Água. 

- Programas Básicos Ambientais da PCH Santo Antônio do Caiapó - GO (Rialma S.A, 2016) 

Programa de monitoramento da fauna terrestre; Programa de Monitoramento Climatológico; Programa de 

Monitoramento da Qualidade da Água. 

- Programas Básicos Ambientais da PCH Santa Edwiges 2 - GO (Rialma S.A, 2016) 

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água. 

- Programas Básicos Ambientais da PCH Santa Edwiges 3 - GO (Rialma S.A, 2016) 
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Programa de Monitoramento da Qualidade da Água. 

- Programas Básicos Ambientais da UHE Corumbá IV - GO (Corumbá Concessões, 2015 até a presente data)  

Plano de Monitoramento de Nível Freático; Plano de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas; Plano de 

Monitoramento Sedimentométrico; Programa de Monitoramento Climatológico; Programa de Monitoramento 

da Qualidade da Água. 

- Demais Programas Ambientais 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas do Condomínio Mansões Park Brasília - Brasília DF (Condomínio 

Mansões Park Brasília, 2014); Programa de Recuperação de Áreas Degradadas do Condomínio Barreirinho – 

Brasília DF (Condomínio Barreirinho, 2014); Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna das Linhas Sísmicas 

GEORADAR -  AC/AM (Dossel  Ambiental, 2012); Programa de Monitoramento de Qualidade da Água da rodovia 

BR 163 – PA (Suporte Consultoria e Projetos, 2012-2014); Plano de Controle Ambiental da rodovia BR 425 – RO 

(Suporte Consultoria e Projetos, 2012); Programa de Monitoramento e Resgate de Fauna do Centro de 

Lançamento de Foguetes Alcântara Space Center - MA (Dossel Ambiental, 2012); Programa de Monitoramento 

de Fauna da Linha de Transmissão, 500 kV, Expansão da Interligação Norte Sul III – MG/SP (Dossel Ambiental, 

2012); Programa de recuperação de áreas degradas – Núcleo rural Currais – DF (Ecomapa – Engenharia 

Ambiental, 2010); Programa de Monitoramento de Fauna da Barragem de Setúbal – Jenipapo de Minas e 

Chapada do Norte – MG (Horizonte Engenharia Ambiental, 2010); Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas do empreendimento Mundial Atacadista – Gama DF (Geo Lógica Consultoria Ambiental, 2009)  

 

• Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA  

- Estudo de Impacto Ambiental do Condomínio Quinhão 16 - Brasília DF (Progeplan Engenharia e Meio  Ambiente, 

2015)  

- Estudo de Impacto Ambiental da Rodovia Contorno de São Mateus – ES (Suporte Consultoria e Projetos,  

2014)  

- Estudo de Impacto Ambiental do Complexo de PCH’s do rio São Bartolomeu – GO DF (Progeplan Engenharia e 

Meio Ambiente, 2013)  

- Estudo de Impacto Ambiental do Condomínio Praia dos Amores - Valparaíso GO (Empresa de Meio Ambiente do 

Brasil, 2011)  

- Estudo de Impacto Ambiental do Condomínio Pacaembu de Baixo - Valparaíso GO (Empresa de Meio Ambiente 

do Brasil, 2011)  

- Estudo de Impacto Ambiental da Fazenda Agro Reservas do Brasil - Unaí MG (Ecovale,2011)  

- Estudo de Impacto Ambiental da PCH Verde 8 – Rio Verde GO (Larrosa & Santos Consultores Associados,  

2010)  

- Estudo de Impacto Ambiental da PCH Verde 2 Baixo – Rio Verde GO (Larrosa & Santos Consultores  

Associados, 2010)  

- Estudo de Impacto Ambiental da PCH Verdinho 1 Alto – Rio Verde GO (Larrosa & Santos Consultores  

Associados, 2010)  

- Estudo de Impacto Ambiental do Parcelamento de solo denominado Sub-Centro Leste de Samambaia –  

Samambaia DF (Prisma Consultoria e Engenharia LTDA,2010)  

- Estudo de Impacto Ambiental da Universidade de Brasília (UnB) Campus Gama – DF (Flora Tecnologia e  

Consultoria Ambiental, 2010)  

- Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental da BR 317 – AM/AC (Contécnica – Consultoria 

Técnica, 2008)  

  

• Relatório Ambiental Simplificado - RAS  

- Relatório Ambiental Simplificado da PCH Serra do Divisor – GO (Larrosa & Santos Consultores Associados, 2008)  

  

• Estudo Ambiental de canais de escoamento superficial - Decreto 30.315/2009  

- Relatório Ambiental dos canais de escoamento superficial do Condomínio Verde - Brasília DF (Progeplan  

Engenharia e Meio Ambiente, 2015)  

- Relatório Ambiental dos canais de escoamento superficial do Condomínio Belvedere Green - Brasília DF  

(Progeplan Engenharia e Meio Ambiente, 2014)  
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- Relatório Ambiental dos canais de escoamento superficial do Condomínio Quinhão 16 - Brasília DF (Progeplan 

Engenharia e Meio Ambiente, 2013)  

  

• Estudo de Disponibilidade Hídrica para geração de energia hidrelétrica - DRDH  

- Estudo de Disponibilidade Hídrica do rio São Bartolomeu – GO (Progeplan Engenharia e Meio Ambiente, 2015)  

- Estudo de Disponibilidade Hídrica do rio Paranã – GO/TO (Progeplan Engenharia e Meio Ambiente, 2014)  

  

• Relatório de Impacto Complementar - RIAC  

- Relatório de Impacto Complementar do Condomínio Solar da Serra - Brasília DF (Progeplan Engenharia e Meio 

Ambiente, 2014)  

- Relatório de Impacto Complementar do bairro Arapoanga - Planaltina DF (Difusão Ambiental, 2014)  

  

• Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental  

- Estudo de Inventário Hidrelétrico Pleno do rio Acari/Canumã – MA (Progeplan Engenharia e Meio Ambiente,  

2015)  

- Relatório de Caracterização e Análise Socioambiental (Relatório R3) da Linha de Transmissão 500kV  

Sapeaçú/Morro do Chapéu – BA (Progeplan Engenharia e Meio Ambiente, 2014)  

- Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Ferrovia Norte-Sul lote 3 – SP/PR/SC (Suporte  

Consultoria e Projetos, 2013)  
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2012)  

- Estudo de Inventário Hidrelétrico Simplificado do rio Manoel Alves – TO (Progeplan Engenharia e Meio  
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- Estudo de Inventário Hidrelétrico Simplificado do ribeirão do Paraíso – GO (Larrosa & Santos Consultores 
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- Estudo de Inventário Hidrelétrico Pleno do rio Corumbá – GO (Larrosa & Santos Consultores Associados,  
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- Estudo de Inventário Hidrelétrico Simplificado da Bacia do rio Uberaba – MG (Larrosa & Santos Consultores  
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- Estudo de Inventário Hidrelétrico Simplificado da Bacia do Córrego do Sangue – MT (Larrosa & Santos  
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- Estudo de Inventário Hidrelétrico de Bacia Hidrográfica do rio Jequiriçá – BA (Larrosa & Santos Consultores  
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- Projeto Básico de Engenharia da PCH Serra do Divisor - Flores de Goiás GO (Larrosa & Santos Consultores 
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• Plano de Manejo  

- Plano de Manejo do Parque da APA do rio das Antas – Anápolis GO (Empresa de Meio Ambiente do Brasil,  

2013)  

- Plano de Manejo do Parque Municipal de Governados Valadares – MG (Instituto Cerrado de Conservação e 

Pesquisa, 2010)  

  

• Descritivo Técnico Ambiental (DTA)  

- Universidade de Brasília (UnB) Campus Ceilândia – DF (Flora Tecnologia e Consultoria Ambiental, 2010)  
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-Crema, A. Curado, F. Patelli, L. Carvalho, R. Mesquita, D. Diversidade e Distribuição de Anfíbios Anuros em Matas 

de Galeria do Distrito Federal, Brasil. Revista Nordestina de Biologia, Vol 23, Nº1, 2014.  

  

Resumos de Congressos:  

-D.S. Teixeira, R.A. Santos, M. Carvalho, R. Carvalho, M. Castro, A.P. Romano. Haematological, Zoonotic 

Morphometry Foreign And A Population Of Cebus Libidinosus National Park Brasilia-DF, Brazil. X CONGRESSO 

DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE PRIMATOLOGIA,  2010 Nagoya, Japão.  

-Juarez, K; Gomes, L; Portella, A; Oliveira, I; Carvalho, R; Jotta, P; Zimbres, B; Santoro, G; Uchoa, F; Davison, P; 

Marinho-Filho, Jader. Communities of medium-sized and large mammals in three protected areas in the Federal 

District, Brazil. X CONGRESSO INTERNACIONAL DE MASTOZOOLOGIA.  2009, Mendoza, Argentina.  

-Carvalho, R.M.V; Santoro, G.R.C.C. Levantamento da Herpetofauna na área de instalação de uma Linha de 

Transmissão no Triângulo Mineiro. IV CONGRESSO BRASILEIRO DE HERPETOLOGIA, 2009, Pirenópolis, GO.  

-Balestra, R. A. M. ; Luz, Vera Lucia Ferreira ; Heming, N. M. ; Carvalho, R. M. V. ; Silveira, A. L. ; Bataus, Y. S. L. ; 

Drummond, G. M. . Chelonian Richness and Abundance in the São Francisco Drainage Basin.. In: XI CONGRESSO 

MUNDIAL DE HERPETOLOGIA, 2008, Manaus, AM.  

-Almeida, R; Crema, A; Curado F; Silva, P, H; Carvalho, R.M.V; Patelii, L; Mesquita, D. O Dinâmica temporal de 

atividade de Hypsiboas lundii (Anura, Hylidae) em duas matas de galeria no Distrito Federal. XXVII CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 2008, Curitiba, PR.  

-Bôscoli, F, G; Guimarães, T, C, S; Carvalho, R.M.V. Inventário de anfíbios (anura) em um lago artificial na região 

da Ponte Alta de Cima , Gama , Distrito Federal . III CONGRESSO BRASILEIRO DE HERPETOLOGIA  2007, Belém, 

PA.  

-Carvalho, R.M.V; Silva, P.H; Crema,A; Patelli, L; Mesquita, D.O. Fenologia de Hypsiboas goianus B. Lutz, 1968 

(Amphibia anura: Hylidae) em uma área de Cerrado do Distrito Federal . VIII CONGRESSO DE ECOLOGIA DO 

BRASIL , 2007, Caxambu, MG.  

-Crema, A; Carvalho, R.M.V; Patelii, L; Silva, P, H; Mesquita, D. O. Padrões de distribuição e diversidade de 

anfíbios anuros associados a matas de galeria dentro e fora de unidades de conservação do Distrito Federal . . 

VIII CONGRESSO DE ECOLOGIA DO BRASIL , 2007, Caxambu, MG.  

-Neto, Habib, N; Horta, G, F; Barros, T, O; Carvalho, R.M.V;  Colii, G, R. Estudos para manejo e conservação de 

quelônios no Parque Nacional de Brasília ,Distrito Federal XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 2006, 

Londrina PR.   
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

ESCOLA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E BIOLÓGICAS 

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS BIOLÓGICAS 

  

Ofício n. 13/2021                                                             Goiânia, 12 de fevereiro de 2021. 

 

Assunto: Declaração de interesse em recebimento de material biológico 

 

 

Declaramos, para devidos fins, que o Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) manifesta interesse em receber 

material biológico (répteis, anfíbios, aves, mamíferos e invertebrados) proveniente do 

Diagnóstico de Fauna do Setor Habitacional Jóquei Clube, Brasília, Distrito Federal. 

O material biológico (incluindo alíquotas de tecido para estudos moleculares) 

deverá ser encaminhado preservado em meio líquido com todos os dados referentes à 

coleta e procedência, e com a Autorização de Coleta emitida pelo órgão ambiental 

fiscalizador. Conforme o Plano de Gestão e Sustentabilidade deste núcleo, o 

estabelecimento desta parceria e o compromisso de recebimento do material está 

condicionado à doação de insumos para manutenção da coleção que deverão ser 

acordados neste ato.  

Reiteramos ainda possuir totais condições físicas e técnicas para o recebimento, 

manutenção do material doado e posterior disponibilização para consulta científica. 

 

Att. 

 

 

 

Prof. Dr. Wilian Vaz Silva 

RE 16222 
Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas 

PUC Goiás 

 

 

 

 

 

 

Av. Engler, s/n , Jardim Mariliza  - CEP 74.885-460, Goiânia-Goiás.  

Fone (62) 3946-1740  – e-mail: cepb@pucgoias.edu.br 
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