INFORMAÇÕES SOBRE LOCAIS TERRESTRES INTERIORES
DETALHES DO AMOSTRADOR
Organização:

Organização responsável pela coleta

Nome:

Nome da pessoa que registrou os dados

Telefone de contato:

Nome da pessoa que registrou os dados

E-mail de contato:

E-mail da pessoa que registrou os dados

Localização:

Latitude e longitude do ponto de acesso pelo
qual você entrou na praia (dd.dddd). Garanta
que o GPS esteja em WGS84.

Latitude: ……………………………………………………………….
Longitude: …………………………………………………………….

Precisão do GPS:

Precisão (metros) do GPS no momento da leitura

DETALHES DO LOCAL
Local/Município:

Cidade em que se localiza a área amostrada

País:

País onde foi realizada a coleta

Data da coleta:

Data da coleta (dd/mm/aaaa)

Nome do local:

Nome do local amostrado

Número de fotos e
nome do fotógrafo

Nome do fotógrafo e números de fotos
registradas

Industrial

Principal uso do
território:

Número de humanos:

Natural/Parque

Comercial/Municipal

Agricultura

Rodovia

Hora do dia (00:00): ………………………………………………..

Limpo

Velocidade do vento:

Chuva/tempestade
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Direção de onde o vento está vindo medido pela
bússola. N/A se não houver vento.

Se conhecida
Pavimentado

Latas de lixo presentes?

Evidência de descarte? (circule um
ou mais)
Evidência de atividades recentes no
local: (circule um ou mais)

Não Pavimentado
Sim

Trilha

Ausente

Outro (especifique):

Não

Sem resíduo visível
Muito resíduo visível

Limpeza à primeira vista:

Comentários:

Circule a melhor opção que descreve a condição
do tempo

0: calmo
3: brisa forte (25-49km/h, 21- 26nós)
1: brisa suave ( <10km/h , <6nós)
4: ventos fortes (50-65 km/h , 27-35nós)
2: brisa moderada (10-25km/h, 6-20nós) 5: vendaval (65-85 km/h, 35-45nós)

Data da última
limpeza:
Acesso ao local:

Circule a melhor opção que descreve o uso e
ocupação predominante do solo

Número de pessoas contadas em uma área de
100 x 100m

No. de pessoas: …………………………………………………………

Tempo atual:

Direção do vento
(bússola):

Residencial

Construção

Um pouco de resíduo visível
Grandes quantidades de lixo descartado

Doméstica

Outra (especifique):

Ausente
Limpeza de resíduos
Lixo descartado aparente
Tempestade ou alagamento
Ventos fortes
Evento público

Jardinagem/poda

