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1. INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO
1.1. Nome do empreendimento.
Parcelamento de solo urbano, Sitio Aroeira Km 11/12 da DF-150, localizada na RA
Sobradinho II.
1.2. Localização do empreendimento.
Região Administrativa

RA Sobradinho II

Coordenadas Geográficas

15°36'36.70"S/ 47°52'7.71"O

1.3. Identificação do Empreendedor.
Nome do interessado

Gustavo Carvalho de Vasconcelos

CPF

697.538.061-91

Endereço:

CCSW 01 Lote 4 Bloco B 01 apto 514 - Sudoeste

CEP:

70.000-000

Telefone:

(61) 992699667

1.4. Identificação da empresa consultora.
Razão social:

Geo Lógica Consultoria Ambiental

CNPJ:

04.657.860/0001-53

Endereço:

SRTVN- 701 conjunto C, edifício Centro Empresarial Norte,
Loja 100.

CEP:

70.719-903

Telefone:

(61) 3327-1777

1.5. Identificação da empresa responsável para os estudos de fauna.

Razão Social:

Aiyra Consultoria Ambiental Ltda

CNPJ:

42.404.345/0001-50

Telefone:

(61) 98165-7976 / (61) 98177-2810

Endereço:

QC 04, Jardins Mangueiral-DF, Rua M, lote 09.

CEP:

71.687-326

Responsável:

Roberta Gomes Chacon

CPF:

710.906.061-68

Telefone:

(61) 98177-2810

E-mail:

aiyraambiental@gmail.com

2. INTRODUÇÃO
Este Plano de Trabalho traz o delineamento metodológico do Diagnóstico Ambiental da Fauna
do Parcelamento de Solo Urbano Sitio Aroeira localizado no km 11/12 da DF-150, na Região
Administrativa Sobradinho 2.
Neste documento são sugeridas as metodologias a serem utilizadas para o levantamento da
fauna, em acordo com as diretrizes preconizadas pelo Instituto Brasília Ambiental IBRAM) no
âmbito do referido parcelamento de solo.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo geral
Descrever a metodologia adequada para o diagnóstico ambiental de fauna local visando o
menor impacto possível sobre esse grupo.
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3.2. Objetivos específicos


Registrar o maior número possível de espécies nativas e exóticas na área;



Registrar a ocorrência, diversidade e distribuição das espécies na área do
empreendimento;



Identificar as espécies endêmicas, raras, indicadoras da qualidade ambiental, de
interesse econômico e científico, migratórias, cinergéticas, exóticas, invasoras,
domésticas;



Avaliar o status de conservação das espécies e o grau de impacto causado pelo
empreendimento;



Identificar e mapear em escala compatível os sítios de reprodução e deslocamento;



Identificar o habitat e nicho ecológico das espécies;



Propor medidas mitigatórias, observando os resultados do estudo e as características
de história natural das espécies.

4. JUSTIFICATIVA
Com base nas leis ambientais, federais e distritais, doutrinam o licenciamento/autorização
ambiental, para empreendimentos públicos ou privados, orientando sobre a abertura do
processo de licenciamento, justifica-se a realização e apresentação deste plano de trabalho
que irão subsidiar os estudos de fauna, baseados no termo de referência para parcelamento
do solo e estudos ambientais meio biótico fauna.
5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ÁREAS DE INFLUÊNCIA
5.1. Caracterização Geográfica e da Região Administrativa do Empreendimento
A área do futuro parcelamento de solo situa-se na bacia do Rio Maranhão, sub-bacia do
Ribeirão Contagem, Região Administrativa de Sobradinho 2, nas coordenadas UTM Zona 23L,
192274 E / 8272073 S, às margens da DF-150. Na Figura 1 é apresentada a localização do
empreendimento que possui cerca de 15 ha de área.
A área objeto deste estudo está de acordo com as Diretrizes Urbanísticas Específicas - DIUPE
10/2017 e se encontra integralmente na área de abrangência das Diretrizes observadas para
a Região do Setor Habitacional Fercal - DIUR 05/2017, cujas disposições se aplicam a este
parcelamento. Esta DIUPE apenas complementa a DIUR com diretrizes específicas para as
áreas públicas e sistema viário incidentes na gleba a ser parcelada, bem como ajuste à
poligonal do zoneamento (IBRAM, 2017).
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Figura 1. Localização da área de estudo.

5.2. Áreas de Influência
A área correspondente aos lotes e instalações deste parcelamento de solo, as quais sofrerão
as intervenções diretas da obra, é definida como área influência direta (AID), e será o foco
dos estudos de fauna. Enquanto que a área de influência indireta (AII) compreende a subbacia hidrográfica Ribeirão Contagem, conforme a Figura 2.
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Figura 2. Localização do empreendimento na sub-bacia do Riberião Contagem.

5.3. Unidades de Conservação
Foram mapeadas três unidades de conservação (UC) nas proximidades do empreendimento,
a saber: APA da Cafuringa, Rebio da Contagem e APA do Planalto Central, sendo que a área
do empreendimento se encontra inserida nesta última. A seguir são descritas brevemente as
unidades de conservação mais próximas da área de estudo. Na Figura 3 é apresentada a
localização dessas UC’s e a área do empreendimento.
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Figura 3. Unidades de conservação na proximidade do empreendimento.

5.3.1. APA da Cafuringa
A APA da Cafuringa foi criada pelo Decreto nº 11.123, de 10 de junho de 1988 e alterado pelo
Decreto nº 11.251, de 13 de setembro de 1988. Possui aproximadamente 46 mil hectares,
sendo limitada a norte e oeste pelo estado de Goiás, ao leste pela DF-150 e Ribeirão da
Contagem e ao sul pela APA do Descoberto e Parque Nacional de Brasília.
Em 2003, foi realizado estudo de diagnóstico ambiental que culminou no Zoneamento
Ambiental da APA, regulado pelo Decreto nº 24.255, de 27 de novembro de 2003 (Figura 4).
Neste momento foi realizado estudos para os grupos mastofauna, herpetofauna e avifauna,
tendo como um dos pontos de amostragem a microbacia da Contagem. Esta microbacia
apresenta grande extensão de mata mesofítica, além de matas de galeria, veredas, cerrado
típico e campos.
De acordo com o estabelecido no decreto supracitado, a área de estudo está próxima às
zonas de desenvolvimento agrícola e agropecuário, e na zona de uso urbano controlado, às
quais se referem a áreas com ações antrópicas controladas em equilíbrio com o meio
ambiente.
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Figura 4. Zoneamento da APA da Cafuringa.

5.3.2. APA do Planalto Central
A APA do Planalto Central foi criada pelo Decreto presidencial em 10 de janeiro de 2002 e
possui aproximadamente 504 mil hectares, que corresponde a 65,72% da área do DF e 0,37%
do território de GO. Por abranger uma extensa área, todas as fitofisionomias do Cerrado
ocorrem nesta APA e diversos estudos já foram realizados nas variadas unidades de
conservação do DF. Em 2015 foi realizado o estudo do plano de manejo da APA abrangendo
diversos pontos de amostragem no DF.
No estudo de plano de manejo desta APA o zoneamento da área foi definido, no qual a zona
de proteção do PARNA Brasília e Rebio da Contagem abrange cerca de 42 mil ha e tem como
objetivo minimizar os impactos gerados na região do entrono destas UC’s. Na Figura 5 podese observar que a área do empreendimento se encontra nesta zona.
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Figura 5. Área do empreendimento em relação a zona estabelecida no PM da APA do
Planalto Central.
5.3.3. REBIO da Contagem
Criada com o Decreto Presidencial de 13 de dezembro de 2002, a Reserva Biológica da
Contagem tem área total de 3.460 hectares. Seus limites descrevem uma poligonal que
engloba as cabeceiras do Ribeirão da Contagem e do Córrego Paranoazinho, e parte de suas
microbacias. Abrange as encostas e o topo da Chapada da Contagem, próxima aos
condomínios do Grande Colorado, o entorno da Vila Basevi e a extremidade leste do Núcleo
Rural Lago Oeste, região bastante ameaçada pelas ocupações irregulares das margens da
DF-001 e da DF-150.
Seus limites são: ao sul com a rodovia DF- 001 e o Parque Nacional de Brasília, à oeste com
o Núcleo Rural Lago Oeste, à leste com os condomínios do Setor Habitacional Grande
Colorado e Região Administrativa de Sobradinho II, e ao norte com a rodovia DF-150.
Apresenta em sua maior área fisionomia de cerrado sentido restrito, floresta estacional,
afloramento rochoso.
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6. METODOLOGIA
6.1. Caracterização da área de estudo
A área de estudo é caracterizada em sua maior parte por área de pastagem. Além de possuir
uma área antropizada, é caracterizada por dois tipos fisionômicos, cerrado sentido restrito e
mata de galeria do córrego Capão Seco, conforme a Figura 6.

Figura 6. Tipos de fisionomias e uso do solo.

Após vistoria em campo, pode-se observar que a vegetação de Cerrado se encontra em
estágio avançado de degradação ambiental. Grande parte do terreno é usado para pasto com
aglomerações e agregações de árvores esparsas, especialmente a espécie
Myracrodruon urundeuva (aroeira do sertão) (Figura 7). Na mata de galeria, ocorre um canal
natural de escoamento superficial (grota seca), conforme preconiza o Decreto Distrital nº
30.315, de 29 de abril de 2009 conforme registrado em campo nas Figura 8 e Figura 9.
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Figura 7. Área de pasto com agregações de aroeira do sertão Myracrodruon
urundeuva (aroeira).

Figura 8. Área de pasto com mata de galeria.
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Figura 9. Grota com leito seco na área do empreendimento.

6.1.1. Distribuição pluviométrica e sazonalidade
A seguir são apresentados gráficos da distribuição pluviométrica de Brasília (estação
Pluviométrica A001) do ano de 2021 com coletas do Instituto Nacional de Meteorologia –
INMET, que representa bem a sazonalidade climáticas do Distrito Federal a fim de definir os
períodos de amostragem que contemplarão a sazonalidade para a melhor caracterização da
fauna.
A sazonalidade da região de estudo é marcada por uma estação chuvosa, que vai de
novembro a abril e a estação seca maio a outubro, conforme pode ser observado nas figuras
a seguir.
A Tabela 1, a seguir, demonstra a precipitação mensal coletada na estação A001 até o mês
de setembro.
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Tabela 1. Precipitação mensal coletada na estação A001 até o mês de setembro.

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET Estação
Pluviometrica A001 - 2021
Meses
Chuva em (mm)
Janeiro/2021

261,60

Fevereiro/2021

536,20

Março/2021

164,00

Abril/2021

121,80

Maio/2021

4,00

Junho/2021

29,60

Julho/2021

0,00

Agosto/2021

2,80

Setembro/2021

0,00

Gráfico 1. Precipitação mensal coletada na estação A001 até o mês de setembro.

Essa variação climática pode apresentar influência direta nas dinâmicas das comunidades e
populações da fauna local. Sugere-se que as campanhas de amostragem ocorram no mês de
fevereiro, com maior índice de chuva, e na estação seca no mês de julho.
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6.2. SÍTIOS AMOSTRAIS
Para melhor conhecimento da fauna local e no intuito de abranger o máximo de cobertura, a
área foi divididia em quadrantes onde são sugeridos quatro sítios amostrais com suas
respectivas corrdenadas geográficas, conforme Erro! Fonte de referência não encontrada..
A Figura 10 apresenta o ponto central de cada sítio, onde será realizada a busca ativa
cobrindo toda a área do empreendimento e os pontos amostrais com remanescentes de
vegetação mais preservados. Nestes será realizado o método de armadilhamento por
armadilhas fotográficas (camera traps) e busca indireta por vestígios para médios e grandes
mamíferos (mastofauna) e busca ativa para os grupos de herpetofauna e avifauna e
entomofauna (Apoidea).
Sugere-se a coleta de dados primários no mês de fevereiro, com maior índice de chuva, e na
estação seca no mês de julho.
Os dados primários serão complementados com ampla pesquisa de dados secundários paara
a região do empreendimento, além de entrevistas com moradosres das áreas adjacentes para
fisnde enriquecimento da lista específica.
A tabela a seguir mostra a sugestão dos sítios e pontos de armadilhamento com cameras
traps armadilha fotográfica).

Tabela 2. Sítios e pontos amostrais e coordenadas sugeridos para estudo.

Sítios/Pontos

Coordenadas geográficas

S1

15°36'37.69"S

47°52'3.65"O

S2

15°36'33.19"S

47°52'5.28"O

S3

15°36'35.12"S

47°52'13.04"O

S4

15°36'40.50"S

47°52'10.02"O

P1

15°36'39.17"S

47°51'59.06"O

P2

15°36'34.22"S

47°52'1.25"O

P3

15°36'29.03"S

47°52'3.71"O

P4

15°36'34.32"S

47°52'5.86"O
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Figura 10. Sítios e pontos de amostragem para o estudo de fauna terrestre. Fonte: Adaptado
de Google Earth (2021).
6.3. METODOLOGIAS PROPOSTAS PARA OS ESTUDOS DA FAUNA
A metodologia proposta para realização dos estudos de fauna foi elaborada com base em
indicadores da fauna da região e após duas vistorias técnicas na área, realizada dia 6 e 7
setembro de 2021.
No intuito de se obter melhores resultados, foram selecionados os locais de amostragem de
acordo com as observações feitas na vistoria realizada e na melhor escolha em relação aos
indicadores que serão avaliados, metodologia, equipamentos necessários, processamento e
avaliação dos dados e resultados.
A vistoria subsidiou, juntamente com informações de imagens de satélite disponíveis pelo
Google Earth, a avaliação dos remanescentes mais preservados de vegetação nativa. Com
isso foram selecionadas as áreas e pontos amostrais nos pontos mais preservados, onde as
espécies tendem-se a estarem mais concentradas.
Primeiramente para compor este plano de trabalho foi realizada uma breve pesquisa
bibliográfica que se intensificará visto que a área de estudo se encontra próxima de UC’s e
diversos empreendimentos. A próxima etapa será o trabalho de campo envolvendo os grupos
de fauna que ocorram no local, por meio da metodologia de procura ativa descrita a seguir.

6.3.1. Revisão Bibliográfica - Dados Secundários
Para fins de levantamento bibliográfico serão realizadas pesquisas em banco de dados de
órgãos ambientais, base de dados de pesquisas em universidades e coleções científicas a fim
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de compilar dados de estudos das bacias hidrográficas, com foco na bacia do Rio São
Bartolomeu e do Rio Maranhão, de áreas próximas ao empreedimento.
Para compor este plano de trabalho e enriquecer o conhecimento da região, foram compiladas
informações de alguns estudos realizados, a saber:


Estudo de Impacto Ambiental do Núcleo Rural do Lago Oeste (Greentec, 2014):
localizado há aproximadamente 4,5 km em linha reta da área de estudo. Apresenta
listas de mamíferos terrestres, herpetofauna e avifauna.



Estudo de Impacto Ambiental da Pedreiras da Contagem (Ecotech, 2019): localizado
há aproximadamente 13 km em linha reta da área de estudo. Apresenta listas de
entomofauna: borboletas, formigas, besouros; mamíferos terrestres e voadores:
morcegos, herpetofauna e avifauna.



Plano de manejo do Parque Nacional de Brasília (ICMBIO, 1998): localizado há
aproximadamente 6 km em linha reta da área de estudo. Apresenta listas de
entomofauna: vespas, borboletas, abelhas, mamíferos não voadores, herpetofauna e
avifauna.



APA da Cafuringa (Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2005): a área é
limítrofe a APA, separada apenas pela rodovia DF-150. Há apenas o zoneamento para
esta APA, mas em 2005 a Semarh publicou um livro com todos os levantamentos de
fauna da área da APA.



Plano de manejo do Planalto Central (ICMBio, 2015): a área de estudo está inserida
nesta APA. Foram feitos levantamentos de entomofauna, mamíferos não voadores,
herpetofauna e avifauna.



Relatório Técnico Ambiental II da Área de Criação do Refúgio de Vida Silvestre (RVS)
no entorno da Fábrica de Cimento da empresa Votorantim Cimentos S/A (IBRAM,
2014): localizado há aproximadamente 6 km em linha reta da área de estudo.
Apresenta listas de herpetofauna e avifauna.



Riqueza e Abundância de Espécies de Morcegos em Cavernas no
Distrito Federal (Portella, 2010): levantamento de morcegos em cinco cavernas, sendo
duas destas próximas à área de estudo: Gruta Boca do Lobo (ca. 14 km em linha reta)
e Gruta da Saúva (ca. 7 km em linha reta), sendo encontradas respectivamente 8 e 10
espécies.

Com base nestes diversos estudos criou-se uma lista de prováveis com ocorrências para Sítio
Aroeira, que será complementada com os dados primários na época dos estudos de fauna.
6.3.2. Levantamento de Campo – Dados Primários
Para a confecção deste Plano de Trabalho foram observadas as características da área de
estudo com o intuito de se obter dados suficientes juntamente com os dados secundários para
o entendimento daquele ecossistema.
Propõe-se a realização de duas campanhas com busca ativa no período seco e chuvoso
abrangendo os grupos de mastofauna, avifauna, herpetofauna e entomofauna.
No intuito de enriquecer os dados secundários serão realizadas entrevistas com moradores e
trabalhadores próximos à área.
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6.3.2.1. Metodologia proposta para estudos de médios e grandes
mamíferos (Mastofauna)
O levantamento de médios e grandes mamíferos será realizado em duas campanhas sazonais
por meio de busca ativa em quatro áreas amostrais por quatro dias consecutivos. Serão
percorridas transecções aleatórias ao longo das amostragens, sempre procurando locais mais
propícios ao encontro dos animais ou seus vestígios.
- Busca ativa: A busca ativa ocorrerá no intervalo entre 7:00hs e 11:00hs ou entre 19:00hs e
21:00hs, onde dois profissionais irão percorrer aleatoriamente o interior de cada uma das
quatro áreas amostrais, registrando todos os indivíduos ou vestígios avistados durante o
período de duas horas, tanto diurno quanto noturno, totalizando quatro horas de esforço em
cada ponto amostral.
O método consiste no contato visual-auditivo das vocalizações e observação de vestígios
pegadas, pelos, fezes, marcações, tocas, restos de carcaças), sendo percorridos em dias
alternados de forma a minimizar a interferência do pesquisador na mesma trilha e evitar a
recontagem de indivíduos. Os vestígios e os espécimes observados serão georreferenciados
e fotografados, quando possível, para o registro e confirmação da espécie. Para este método,
o esforço amostral será de duas horas x quatro dias x duas pessoas, totalizando 16
horas/homem por campanha.
- Armadilhas fotográficas – Será instalada uma armadilha fotográfica Tomás e Miranda (2003)
em cada um dos quatro pontos amostrais (Figura 10). As armadilhas fotográficas serão
instaladas em locais considerados mais apropriados para os registros e considerando-se
também a segurança do equipamento. As armadilhas funcionarão durante 16 dias
consecutivos de amostragem em cada campanha. O esforço amostral será de 4 armadilhas x
16 dias, totalizando 64 armadilhas/dia por campanha. E, serão revisadas a cada 8 dias para
verificar condições de baterias e cartão de memória.
Tabela 3. Resumo de esforço amostral para a mastofauna.

Métodos

Esforço por
sítio

Nº de
sítios

Cálculo do
Esforço por
campanha

Armadilhas
fotográfica

1 armadilha

4

1 armadilha X 4
sítios X 16 dias

Busca ativa
diurna

2
horas/homem

4

2 horas X 4 sítios
X 2 homens

16 horas/dia

Busca ativa
noturna

2
horas/homem

4

2 horas X 4 sítios
X 2 homens

16 horas/dia

6.3.2.2.

Esforço total
por
campanha

Esforço total
do estudo

64
128
armadilhas/dia armadilhas/dia
32 horas/dia

32 horas/dia

Metodologia proposta para estudos de Herpetofauna

O levantamento de herpetofauna será realizado em duas campanhas sazonais por meio de
busca ativa em quatro áreas amostrais por quatro dias consecutivos.
- Busca ativa: A busca ativa é o método mais generalista para o registro de répteis e anfíbios,
especialmente os anuros no auge de seu período reprodutivo. A busca ativa ocorrerá no
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intervalo entre as 07:00hs e 11:00hs ou entre as 19:00hs e 21:00hs, onde dois profissionais
irão percorrer aleatoriamente o interior de cada uma das quatro parcelas amostrais,
registrando todos os indivíduos avistados durante o período de duas horas, tanto diurno
quanto noturno, totalizando quatro horas de esforço em cada ponto amostral.
O método contempla também a procura ostensiva dos indivíduos das espécies presentes no
local através de identificação de cantos zoofonia), 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 são utilizados por uma significativa parte da herpetofauna do
Cerrado como abrigo, em busca de obtenção de alimento, abrigos contra calor, chuva, fogo e
predadores MOREIRA et al., 2009).
A busca por anuros e serpentes ocorrerá no período noturno com auxílio de lanternas e
gravados com microfone. Já no período matutino a busca focará para lagartos, incluindo os
registros de todos os grupos em todos os períodos, caso ocorra.
Tabela 4. Esforço amostral do grupo de herpetofauna.

Métodos

Esforço por
sítio

Cálculo do
Nº de
Esforço total por
Esforço por
sítios
campanha
campanha

Esforço total do
estudo

Busca ativa
2 horas/homem
diurna

4

2 horas X 4
sítios X 2
homens

16 horas/homem

32 horas

Busca ativa
2 horas/homem
noturna

4

2 horas X 4
sítios X 2
homens

16 horas/homem

32 horas

TOTAL

6.3.2.3.

32 horas/homem 64 horas/homem

Metodologia proposta para estudos de Avifauna

O levantamento de avifauna será realizado em duas campanhas sazonais por meio de busca
ativa em quatro áreas amostrais por quatro dias consecutivos. Todos os registros
sistematizados e oportunistas serão contabilizados com auxílio de binóculos, gravador digital,
máquina fotográfica, lanternas e farol de mão.
Para o inventário da avifauna, sugere-se 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 se completa dez espécies, uma nova lista é iniciada.
Durante o levantamento, serão anotadas todas as espécies detectadas, o ambiente em que
se encontravam e a forma de registro (auditivo, visual, fotografia, gravação da vocalização).
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

22

o canto de determinada espécie (utilizando MP3 player), com intuito de promover sua
aproximação, facilitando a documentação por meio de fotografia.
A nomenclatura e a classificação taxonômica das aves, assim como as informações sobre
espécies que realizam migrações intercontinentais estão de acordo com o Comitê Brasileiro
de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015).
Não haverá captura dos animais, evitando maiores pertubarções à fauna local.
Anjos (2007) relata que metodologias de amostragem de busca ativa são fundamentais e
podem ser bem adaptadas e utilizadas em diversos estudos. No entanto estas metodologias
devem ser intensificadas no horário de maior atividade das aves, que corresponde ao início
da manhã 6h00 e fim da tarde 17h00. Algumas vezes, com o intuito de registrar espécies com
hábitos crepusculares e/ou noturnos, a busca ativa deve ocorrer até o entardecer, por volta
das 18:00 horas da tarde. Neste plano de trabalho optou-se por estender os horários das
6:00hs às 10:00hs.
Tabela 5. Resumo de esforço amostral para a avifauna.

Métodos

Nº de dias
Amostragem
por
por dia
campanha
4 horas

Listas de
Mackinnon

04 dias

6.3.2.4.

(ou 16 listas)

Cálculo do
Esforço por
campanha

Esforço total
por
campanha

Esforço
total do
estudo

4 dias X 4 horas
ou 4 dias X 16
listas

16 horas ou
64 listas

32 horas ou
128 listas

Metodologia proposta para estudos de Invertebrados

O levantamento da Entomofauna (Apoidea) será realizado por meio de busca ativa através de
transectos aleatórios na área priorizando locais preferenciais para a nidificação, como as
árvores, cavidades no solo e os cupinzeiros (ROUBIK, 1989). O estudo será desenvolvido em
duas campanhas de campo sazonais com duração de quatro dias consecutivos durante o
período diurno, preferencialmente entre as 7:00h e 10:00h. Sugere-se o esforço para esta
metodologia de 1 quilômetro por dia (1 Km/dia), durante 4 dias, totalizando 8 km ao final do
estudo.
Para cada espécime ou ninho visualizado foi anotada a sua identificação específica, quando
possível, além da data, horário e o local da observação.

Tabela 6. Resumo de esforço amostral para a entomofauna.

Método
Busca ativa

Esforço amostral Cálculo do Esforço
por dia
por campanha
1km

1 km X 4 dias

Esforço total
por campanha

Esforço total
do estudo

4 km

8 km
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6.3.3. ANÁLISE DE DADOS DOS GRUPOS DE FAUNA
O diagnóstico de fauna, especificamente para os grupos de mastofauna, herpetofauna,
avifauna e entomofauna (Apoidea), será realizado por meio de levantamentos quantitativos e
qualitativos.
Para todos os grupos amostrados serão enfatizados os seguintes aspectos:







Espécies com risco de extinção;
Espécies raras e/ou endêmicas;
Espécies indicadoras de qualidade ambiental;
Espécies de importância econômica e cinergéticas;
Espécies exóticas, invasoras, sinantrópicas, domésticas;
Espécies migratórias.

Para as análises estatísticas serão utilizados os programas EstimateS (COLWELL, 2013),
BioDiversity Pro (MCALEECE et al., 1997), PAST (HAMMER et al., 2001) e planilhas do Excel
para a obtenção dos índices de Diversidade, Equitabilidade, Similaridade e Agrupamento.
Para o cálculo da riqueza local (s’) serão considerados apenas os registros obtidos pelos
dados primários. E, para a riqueza regional todos os registros oportunistas e
assistemáticos, contemplando tanto dados primários quanto secundários.
A diversidade será estimada com o Índice de Shannon-Weaver (H’), que utiliza a abundância
dos indivíduos e sua distribuição dentro das espécies e é pouco influenciado pela ausência
de espécies raras. O Índice de Shannon-Wiener (H`) será calculado por meio da fórmula:
H’ = -∑ pi log pi
Onde:
H`= Índice de Shannon-Wienner;
pi é a proporção da espécie em relação ao número total de espécimes;
A equitabilidade será calculada para indicar o modo pela qual a quantidade de indivíduos está
distribuída entre as espécies, isto é, sugere se as diferentes espécies possuem quantidade
de indivíduos similares ou divergentes. A Equitabilidade de Pielou (J’) será calculada por meio
da fórmula:
J’ = H’/Log (S)
Onde:
J’ = Equitabilidade de Pielou;
H’ = Índice de Shannon-Wiener;
S = riqueza (número total de espécies).
Os índices de Similaridade e Agrupamento são calculados com objetivo de se avaliar o quanto
comunidades tem em comum em termos de espécies encontradas. A similaridade será
calculada utilizando o programa BioDiversity Pro 2.0 (MCALEECE et al., 1997) e o
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agrupamento demonstrado pelo Dendrograma de Cluster, que agrupa as amostras baseado
na similaridade das espécies. Esta similaridade representa a diversidade β, que permite
comparar diferentes comunidades em termos de riqueza e/ou abundância (BARROS, 2007).
Para avaliar a suficiência do esforço amostral realizado, serão elaboradas curvas de acúmulo
de espécies e curvas de rarefação para cada um dos grupos analisados (COLWELL, 2013).
A curva de acumulação de espécies relaciona o número de novas espécies encontradas a
medida em que se aumenta o número de amostras ou a área amostral. Já a curva de rarefação
permite a comparação de amostras mesmo que com intensidades amostrais diferentes para
cada grupo (KREBS, 1989). As curvas serão aleatorizadas, buscando eliminar a influência da
ordem em que os dados são incluídos na análise, o que resulta em curvas suavizadas
(COLWELL; CODDINGTON, 1994). A forma e a estrutura da curva fornecem uma indicação
sobre a qualidade da amostragem (MORENO; HALFFTER, 2000).
6.3.3.1.

Classificação das espécies

a) Status de conservação para a classificação das espécies será utilizada a Lista da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção, conforme a Portaria Nº 444, de 17 de dezembro de 2014
(MMA, 2014) e, à nível global, informações atualizadas da União Internacional para a
Conservação da Natureza (IUCN, 2021). 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 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;
 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 breve;
 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;

25

 Dados Deficientes (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.
b) Espécies migratórias, exóticas e invasoras
Para classificação das espécies migratórias, o estudo consultará 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 e/ou invasoras do DF, o estudo seguirá 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.
6.3.4. Áreas prioritárias
As áreas prioritárias para conservação deverão identificar os pontos amostrais e localidades
com maiores valores de riqueza e diversidade, ou aqueles com maior ocorrência de espécies
relevantes para conservação (p.ex.: espécies ameaçadas, endêmicas, raras etc.). Para tanto
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.
7. CRONOGRAMA EXECUTIVO

Tabela 7. Cronograma de amostragem de fauna por campanha.

Dias de Amostragem por campanha.
Pontos

1

2

3

4

1

BA – AF

BA – AF

BA – AF

BA – AF

2

BA – AF

BA – AF

BA – AF

BA – AF

3

BA – AF

BA – AF

BA – AF

BA – AF

BA – AF

BA – AF

4
BA – AF
BA – AF
BA – Busca Ativa; AF – Armadilha Fotográfica.

8. EQUIPE TÉCNICA
A equipe técnica será composta por 5 profissionais:
- Coordenador;
- Especialista em mastofauna;
- Especialista em herpetofauna;
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- Especialista em avifauna;
- Especialista em invertebrados.
A formação da equipe se consolidará após a definição do escopo do trabalho, a partir da
aprovação do plano de trabalho por parte do IBRAM de acordo com TR. A partir de então
serão enviadas ao referido órgão as Anotações de Responsabilidade Técnica dos
Profissionais responsáveis pelo levantamento de fauna. Neste momento será enviado o
responsável técnico pela elaboração do plano de trabalho.
9. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CTF DO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA
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10. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CRBIO DO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA
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11. CURRICULUM DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
TRABALHO DE FAUNA
LUIZ ANDRÉ DE ABREU
Biólogo, especialista em gestão ambiental, botânica e gestão de recursos hídricos
Link Currículo lattes:
http://lattes.cnpq.br/3564822683580853
__________________________________________________________________________
Formação Acadêmica


2021 - MBA em Gestão Ambiental com Ênfase em Estudos de Impacto Ambiental e
Geoprocessamento Lato Sensu. UPIS, Brasília - DF.



2008 - Especialização “Lato Sensu” em Botânica. Universidade Federal de Lavras
(UFLA), Lavras – MG.



2006 - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos (SEMARH/GOLDERCRGA/UCB). Universidade Católica de Brasília – Campus II (UCB), Brasília – DF.



2003 - Bacharelado em Ciências Biológicas. Faculdade da Terra, Brasília - DF.

__________________________________________________________________________
Experiência profissional


Aiyra Consultoria Ambiental Ltda - Sócio-diretor
2021 - atual



Aratama Consultoria ambiental – sócio
2008 – 2021

______________________________________________


Coordenação setorial para supervisão ambiental de rodovia, BR-308/PA (PLANNUS
ENGENHARIA LTDA., 2021). ART nº 20211000103356



Coordenação Setorial de Meio Ambiente, Supervisão e Gerenciamento Ambiental e
Estudos Ambientais (ARATAMA CONSULTORIA AMBIENTAL, 2008-2021). ART nº
20211000102276



Plano de Afugentamento e Resgate da Fauna como parte integrante e componente do
Inventário Florestal para Supressão de Vegetação no Lote n° 15, conjunto 12, do
MUDB/SUL (GEO LÓGICA, 2021). ART nº 20211000107685



Coordenação do meio biótico – flora: realizar o diagnóstico de flora, subsidiar avaliação
de impacto ambiental; realizar levantamento florístico das formações vegetais existentes
nos principais fragmentos e corredores adjacentes à rodovia na faixa de domínio da AID;
realizar o levantamento fitossociológico das formações florestais na faixa de domínio ADA
(STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A, 2013 -2021). ART nº 2014/08386
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Elaboração de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e Plano de Controle Ambiental
(PCA) relativos ao meio biótico – flora: levantamento de dados primários e secundários
relativos à vegetação, emissão de autorização de supressão de vegetação (ASV),
elaboração dos programas de mitigação e compensação de impactos do
empreendimento (PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA – MATRIZ, 2012
– 2021). ART nº 2012/08456



Coordenação e Elaboração - EIA/RIMA, Meio Biótico – Flora, TO-030/110 - São Félix do
Tocantins - Mateiros (TO), 75 km de extensão (MPB SANEAMENTO LTDA, 2020). ART
nº 2020/06014



Supervisão e elaboração - EIA/ RIMA, Meio Biótico – Fauna e Plano Básico Ambiental
(PBA), para subsidiar os licenciamentos ambientais das obras necessárias a
pavimentação asfáltica da rodovia TO-030 - trecho: São Félix do Tocantins/Comunidade
do Prata/Mateiros com 75 Km de extensão (MPB SANEAMENTO LTDA, 2020). ART nº
20201000101015



Supervisão e elaboração - EIA/ RIMA, Meio Biótico – Flora, para pavimentação TO-247 trecho: Lagoa do Tocantins com 57,00 Km de extensão (MPB SANEAMENTO LTDA,
2020). ART nº 2020/06020



Supervisão e elaboração - EIA/ RIMA, Meio Biótico – Fauna e Plano Básico Ambiental
(PBA), para subsidiar os licenciamentos ambientais das obras necessárias a
pavimentação asfáltica da rodovia TO-247 - trecho: Lagoa do Tocantins com 57,00 Km
de extensão (MPB SANEAMENTO LTDA, 2020). ART nº 2020/1000101014



Coordenação – EIA, Meio Biótico - Flora e Fauna - obra rodoviária de melhoria e
pavimentação da BR-319/AM, no segmento do km 250,00 ao km 655,70 (ENGESPRO
ENGENHARIA LTDA., 2018 – 2019). ART nº 2019/06899



Elaboração de Subprogramas de Fauna para Rodovia BR-316/PA, Trecho Km 67,0 ao
Km 110,20 - Subprograma de Monitoramento de Atropelamento de Fauna e Subprograma
de Resgate e Afugentamento de Fauna (BASE AMBIENTAL LTDA – ME, 2018). ART nº
2018/04770



Supervisão e gerenciamento ambiental dos seguintes programas: Programa Ambiental
de Construção; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; Programa de Saúde e
Segurança dos Trabalhadores; Execução da Supressão de Vegetação e Programa de
Monitoramento de Fauna e Flora (CONSÓRCIO CONTÉCNICA-CONCREMAT/DNIT,
2013 – 2016). ART nº 2014/08998



Execução do Plano de Controle Ambiental e elaboração do Relatório de
Acompanhamento do Plano de Controle Ambiental - RAPCA (ARATAMA CONSULTORIA
AMBIENTAL 2016 – 2018). ART nº 2016/16536



Elaboração, Execução e Acompanhamento de Programa de Recuperação de Área
Degradada – PRAD (ARATAMA CONSULTORIA AMBIENTAL 2016 – 2018). ART nº
2016/11576



Elaboração de Plano de Controle Ambiental - Meio biótico: flora - inventário florestal
florístico e fitossociológico da vegetação passível de sofrer supressão de vegetação na
BR-070 (BASE AMBIENTAL LTDA - ME – MATRIZ, 2014). ART nº 2014/03593



Elaboração de EIA/RIMA – meio biótico: flora - diagnóstico ambiental da vegetação,
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caracterização da fitofisionomia e estado de conservação; relatório final após
recuperação ambiental do local onde serão executados os serviços de construção de uma
estrutura em formato de gabião para que se estabilize a base frontal da torre 92,
transmissão de energia elétrica) CEB (A2 GABIÕES E CONSTRUÇÕES, 2014). ART nº
2014/05983


Elaboração de EIA/RIMA – meio biótico: flora – diagnóstico ambiental da vegetação:
caracterização da fitofisionomia e florística da área (ARATAMA CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA, 2014) ART nº 2014/07294



Desenvolvimento e Gerenciamento de PBA: Plano Básico Ambiental de salvamento e
resgate de epífitas da travessia de cabeçudas e canal de laranjeiras - lote 2. Laguna/SC,
BR-101- sul- (CNEC WORLEYPARSONS ENGENHARIA S.A., 2012). ART nº
2012/06569



Desenvolvimento e Gerenciamento de PBA: Plano Básico Ambiental - Programa de
salvamento de germoplasma vegetal da transposição do Morro do Formigão em Tubarão
/SC (Concremat engenharia e tecnologia S.A., 2011). ART nº 2012/06566



Responsável técnico do meio biótico - flora no âmbito do EIA/RIMA do contorno rodoviário
de Florianópolis/SC: inventário florestal e florístico e programas ambientais. (MPB
SANEAMENTO LTDA, 2011). ART nº 2011/06548



Execução, coordenação, acompanhamento e elaboração Plano Básico Ambiental (PBA),
meio biótico – flora: estudo florístico e fitossociológico para composição do inventário
florestal para pedido de ASV e programa de supressão de vegetação para implantação
da ponte denominada - travessia de Cabeçuda e Canal das Laranjeiras, BR- 101/sul,
Laguna/SC, do km 308 ao km 315,9 (STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A, 2011).
ART nº 2011/01306.



Responsável técnico do EIA/RIMA meio biótico – flora: caracterização qualitativa e
quantitativa da vegetação para subsidiar emissão da autorização de supressão de
vegetação das obras da ferrovia de integração leste-oeste, nos seus lotes denominados
3b, 2a e 2b, entre as cidades de Caetités/BA e Lavandeira/TO, cerca de 551 km. (OIKOS
PESQUISA APLICADA LTDA 2010). ART nº 2010/04463



Supervisão, gerenciamento ambiental e execução de programas ambientais para as
obras de adequação e pavimentação da BR-135/MA/PI/BA/MG (PROGAIA
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., 2010). ART nº 2012/07727

_______________________________________________________________________
Produção Científica
1. ABREU, L. A.; Mendes, R.A.; Silva, C.; Xavier, R.; CARDOSO, L. D. Germinação in
vitro de sementes de Melocactos violaceus ssp. margaritaceus (Cactaceae). Brasília:
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002
2. ABREU, L. A.; Mendes, R.A.; Silva, C.; Xavier, R. Determinação da variabilidade de
pólen de Manihot flabellifolia (Euphorbiaceae) com uso de tetrazólio. 2002.
(Apresentação de Trabalho/Comunicação).
3. Mendes, R.A.; Santos, H. de F.; Souza, G.A.B. de; Cardoso, L.D.; Abreu, L.A.
Desinfestação de sementes de orquídeas usando seringa de injeção. In: Congresso
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Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais, 14 e Congresso Brasileiro de Cultura
de Tecidos de Plantas, 1. Anais. UFLA: Lavras. 2003, p.89.
_________________________________________________________________________
Formação complementar


2014 - Curso Lei das Águas - Agência Nacional De Águas



2009 - Processamento em Imagens de Satélite. (Carga
Fundação de Sustentabilidade e Desenvolvimento, SD, Brasil.

horária:

40h).



2009 - Manuseio do Software Mata Nativa. (Carga horária:
Cientec Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas, CIENTEC, Brasil.

12h).



2006 - Extensão universitária em Treinamento em Gestão de Recursos Hídricos.
(Carga horária: 135h). Universidade Católica de Brasília, UCB/DF, Brasil.



2005 - 2006 - Programa de Treinamento em Gestão de Recursos Hídricos
(SEMARH/GOLDER-CRGA/UCB) (Carga horária: 145 h). Universidade Católica de
Brasília – Campus II UCB



2004 - Interpretação Ambiental em Unidades de Conservação, realizado pela WWF e
JICA. (Carga horária: 27h). Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.



2001 - Cultivo e Manejo de Orquídeas voltado à preservação. (Carga horária: 12h).
Faculdade da Terra de Brasília, FTB, Brasil.



2000
Fisionomias
do
Bioma
Faculdade da Terra de Brasília, FTB, Brasil.

Cerrado.

(Carga

horária:

6h).

__________________________________________________________________________
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