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1- Apresentação 
O Brasil possui uma grande diversidade de aves. Há um registro com 

1.832 espécies feito pelo CBRO - Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 

(2011) que teve como base o trabalho de Sick (1997), mas muitas dessas 

espécies correm risco de extinção de acordo com BRESSAN et al. (2009). 

Considerando a educação ambiental como um instrumento para 

conservação das aves, este projeto objetiva a construção de um guia 

fotográfico das aves do entorno do IFSP (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia), campus São Roque.  

O guia fotográfico contará com fotografias das aves e, quando houver 

possibilidade, também fotografias dos seus respectivos ninhos e ovos, 

juntamente com informações taxonômicas como nome científico, nome popular, 

família, etc. O modelo das páginas que farão parte do guia fotográfico está 

disposto no ANEXO I. 

A proposta é fazer com que esse trabalho seja um material auxiliar para 

projetos de pesquisas e de conservação ambiental no âmbito de proteção das 

aves e vegetação local. 

 

2- Justificativa 

O IFSP campus São Roque possui em seu entorno uma grande área 

verde composta por diversas espécies arbóreas que atraem aves com hábitos 

alimentares distintos. 

  Assim, o levantamento da avifauna dessa área específica contribui como 

uma fonte de dados podendo ser usada futuramente para educação ambiental 

ou simples consultas, além de ser um material de apoio para trabalhos e 

projetos de conservação de espécies, projetos ornitológicos e de vegetação 

levando em consideração a dispersão de sementes realizada por algumas 

aves. 

 

3-  Objetivos 

Através da observação de aves no entorno do campus São Roque do 

IFSP, pretende-se fazer um levantamento de avifauna e um guia fotográfico 
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que possa servir como consulta em pesquisas ornitológicas que enfatizam a 

região de entorno do campus. 

O guia fotográfico terá imagens das aves residentes e migratórias, 

ressaltando o dimorfismo sexual quando houver e imagens de ninhos e ovos 

com distinção das aves dependendo das condições e possibilidade em 

fotografá-los.  

Depois de concluído, este trabalho poderá ser apresentado aos alunos, 

professores e funcionários do IFSP campus São Roque em uma exposição de 

painéis, incluindo amostras de ninhos com réplicas de ovos de algumas 

espécies. 

 

4- Metodologia 

• Observação das aves encontradas no entorno do campus, em alguns 

pontos definidos conforme ANEXO II. Poderá haver variação nas 

coordenadas de GPS nos pontos de observação, dependendo da 

disponibilidade de acesso, por se tratar de local onde em alguns trechos 

se encontra mata alta e solo alagadiço. 

• As observações serão feitas nos períodos matutino, vespertino e 

noturno, semanalmente; 

• Os dados observados serão anaotados em pranchetas de campo; 

• Registros visuais serão feitos com câmera fotográfica NIKON D-5000, 

12.3 Megapixels com lente objetiva NIKON 18 x 55 mm; 

• Montagem do guia fotográfico; 

• Montagem dos painéis de divulgação. 

 

5- Recursos 

 

MATERIAL Descrição QUANTIDADE 

Prancheta Tamanho A4 2 

Máquina fotográfica 

Câmera NIKON 
D-5000 12.3 

Megapixels com 
Lente 18x55mm 

NIKON  1 

Computador - 1 
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Amostras de ninhos 

Variação de 
tamanho 

dependendo da 
espécie 10 

Réplicas de ovos  

 Material biscuit, 
Variação do 

tamanho e forma 
dependendo das 

espécies. 30 

Biombos Tamanho Médio 2 

Cartazes impressos Tamanho A3 10 

Guia impresso 

Revista no 
tamanho fechado 
10.5 x 18.0 cm  
5 Lâmina no 
tamanho 21.0  x 
18.0 cm em papel 
Couchê Fosco 
Suzano CML 95 
g/m² impressos à  
4x4 cores. 
Acabamentos: 
Refile Inicial, Refile 
Final, Dobra. 100 

Binóculo 
Binóculo de prisma 

paralelo- 10x25 1 

Gravador  
MP4- digital audio 

player- SONY 1 

 

6- Cronograma 

 

             MESES         

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Observação de aves                         

Anotações de dados                         

Registros visuais                         

Identificação taxonômica das espécies                         

Montagem do guia fotográfico                         

Montagem dos Painéis de divulgação                         

 

7- Orçamento 

 
MATERIAL QUANTIDADE DESCRIÇÂO PREÇO/ UNIDADE PREÇO TOTAL 

Réplicas de ovos de biscuit 30 unidades R$ 2,00 R$60,00 

Cartazes impressos 10 unidades R$ 4,00 R$ 40,00 

Guia impresso 100 unidades R$ 6,93 R$ 693,53 

TOTAL       R$ 793,53 
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 ANEXO I 

 

 
Figura 1- Modelo de página do guia fotográfico. 
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ANEXO II 

 

 
Figura 2- Imagem de satélite dos pontos de observação de aves no entorno do 

Campus São Roque. 

 


