Dados Dos Transectos Terrestres Interiores
Nome do local:

Data:

Número do transecto:_____ de _____

Comprimento do transecto (m):

Largura do transecto (m):

Número de pessoas coletando:

Subamostras?

Medida das subamostras:

Dimensão de cada subamostra
(ex. 50 cm x 200 cm)

S

N

Latitude: …………………………………………………………………

Latitude and longitude recorded in decimal degrees (dd.dddd)
Garanta que o GPS esteja em WGS84

Longitude: ………………………………………………………………
Início do transecto:

Registre o horário de início do transecto

Horario de início (00:00): …………………………………………

Nome do fotógrafo e número da foto, tirada no ponto inicial do
transecto

Foto nº /Nome do fotógrafo: ……….…………………………
Latitude: …………………………………………………………………

Latitude e Longitude em graus decimais (dd.dddd).

Final do transecto: Longitude: ………………………………………………………………

Registre o horário final do transecto

Horario de término (00:00): …...………………………………

Nome do fotógrafo e número da foto, tirada no ponto final do
transecto

Foto nº /Nome do fotógrafo: ….…….…………………………

Tipo do transecto:

Calçada
Drenagem
Agric./Pasto

Gradiente do
terreno:

Estacionamento
Rodovia
Escola
Vegetação natural Pântano
Parque
Agric./Cultivo
Outro (especifique):

A

B

D

E

Transporte público
Sem uso

Circule a melhor opção para
descrever o tipo de uso e
ocupação de solo na área

Diferença na elevação do início ao final do transecto..
A = Plano (sem diferença)
B = 5-50cm (do tornozelo à altura do joelho)
C = 50-100cm (do joelho ao quadril)
D = 100-150cm (do quadril ao peito)
E = 150-180cm (do peito à cabeça)
F = > 180cm (altura acima da cabeça)

C
F

Altura da
vegetação:

0 – 5cm

5 – 50cm

Cor do substrato
(se visível):

Branco / creme

Amarelo

Preto

Cinza

100 – 200cm

50 – 100cm

Altura da vegetação na área do transecto

>200cm
Laranja

Marrom

Vermelho

Cor predominante do substrato

Porcentagem (%) de área descampada

Quanto da área do transecto é descampada (em intervalos de
10%)

Porcentagem (%) da área amostrada:

Se não for possível amostrar a área toda, quanto foi amostrado
(em intervalos de 10%)

Limpeza à primeira vista:

Evidência de descarte?
um ou mais)

Sem resíduo visível
Muito resíduo visível
(circule

Evidência de atividades recentes na área
do transecto: (circule um ou mais)

Ausente

Construção

Um pouco de resíduo visível
Grandes quantidades de lixo descartadas

Doméstica

Outro (especifique):

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

Comentário:

Nome de quem registrou os dados:

Nome da pessoa que planilhou os dados:

Jardinagem/poda

