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SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 
 

 

1 Cadastro no Órgão Ambiental 
 

1.1 Cadastro Ambiental Rural – CAR 

Para que serve? 

O CAR é o “registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental 

competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – 

SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 

informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para 

controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 

desmatamento.” conforme Decreto 7830/12 que regulamenta a Lei 12.651/12. 

O CAR reunirá informações geográficas das nuances ambientais dos imóveis rurais, 

destacando-se as áreas de preservação permanente, reservas legais, remanescentes de 

vegetação nativa, área de uso restrito e de uso consolidado. Por meio deste instrumento, 

o poder público pretende deter o conhecimento da dinâmica de uso do solo em 

ambientes rurais, subsidiando mecanismos de controle e gestão, objetivando a promoção 

do desenvolvimento sustentável, além da preservação e recuperação dos espaços 

protegidos. 

Como solicitar o serviço? 

Por meio do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR. 

O SICAR é um sistema declaratório, que solicita informações do declarante, do detentor 

e do imóvel rural no ato da inscrição, porém não solicita entrega de documento impresso 

ou digital, podendo o IBRAM requerer a comprovação, no momento da validação ou 

homologação das informações, recaindo as sanções penais e administrativas, quando 

total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas sejam as informações apresentadas. 

Onde solicitar o serviço? 

http://www.car.gov.br/ 

Contato 

e-mail: car@ibram.df.gov.br 

Telefone: (61) 3214-5646 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.car.gov.br/#/
http://www.car.gov.br/
mailto:car@ibram.df.gov.br
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Na ocorrência de problemas técnicos constatados no SICAR, recomenda-se que o 

interessado entre em contato com o Serviço Florestal Brasileiro – SFB: 

Sítio Oficial: http://www.florestal.gov.br/ 

Telefone: (61) 2028-7258 / 7274 

Prazo para o cadastramento 

O prazo para o cadastramento finaliza em 31 de maio de 2018, de acordo com o Decreto 

Nº 9.257/2017. 

Conforme previsão do Capítulo XII da Lei 12.651/2012 e Art. 8º do Decreto 7.830/2012, 

o poder público deverá prestar apoio técnico e jurídico no oportuno da inscrição aos 

detentores de imóveis rurais com áreas de até 4 módulos fiscais (20 hectares).  

O IBRAM mantém um serviço de atendimento especializado ao detentor de imóveis 

com área de até 4 módulos fiscais (20 hectares), servindo como um facilitador técnico no 

ato da inscrição, que pode ser realizada no instituto. O serviço é prestado mediante 

agendamento, que deve ser feito através do telefone (61) 3214-5646. 

Usuário do serviço 

Detentores de imóveis rurais (proprietários, posseiros ou concessionários de imóveis 

rurais em propriedades públicas). 

 

 

1.2 Cadastro de Empresas e Profissionais Prestadores de Serviço de 

Consultoria Ambiental 

Para que serve? 

Proceder ao registro, em caráter obrigatório, de pessoas físicas ou jurídicas que se 

dediquem à prestação de serviços e consultoria sobre assuntos ambientais ou ecológicos; 

à elaboração do projeto, fabricação, comercialização, instalação ou manutenção de 

equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras; bem como à realização de laudos técnicos ou laboratoriais 

para apresentação ao IBRAM. (Instrução Normativa IBRAM nº 114/2014). 

O que é preciso? 

Cadastro Novo 

Pessoa Física 

• Requerimento solicitando o cadastramento devidamente preenchido para cada 

profissional; 

http://www.florestal.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7830.htm
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• Certidão atualizada do conselho profissional competente; 

• Registro Geral – RG (Cópia autenticada ou simples mediante apresentação do 

original para conferência); 

• Cadastro de Pessoa Física – CPF (Cópia autenticada ou simples mediante 

apresentação do original para conferência); 

• Curriculum Vitae atualizado; 

 Faz-se necessário estar registrado no Cadastro Técnico Federal (CTF) de acordo com 

a área de atuação. 

Pessoa Jurídica 

• Requerimento solicitando o cadastramento devidamente preenchido; 

• Curriculum Vitae atualizado; 

• Cópia do contrato social e suas alterações, devidamente registrado na junta comercial 

de onde se localiza a empresa; 

• Os representantes legais deverão apresentar cópia dos documentos pessoais de 

identificação. 

• CNPJ; 

• Cadastro Fiscal (CF/DF); 

 Faz-se necessário estar cadastrado no Cadastro Técnico Federal (CTF) de acordo 

com a área de atuação. 

 

Renovação/Atualização 

Pessoa Física 

• Requerimento solicitando renovação/atualização devidamente preenchido; 

• Comprovante de regularidade, expedido pelo respectivo conselho de classe, com 

abrangência no Distrito Federal; 

• Curriculum Vitae simplificado atualizado. 

Pessoa Jurídica 

• Requerimento solicitando renovação/atualização devidamente preenchido; 

• Cópia das alterações do instrumento constitutivo, devidamente registrado na junta 

comercial de onde se localiza a empresa; 



5 
 

• Caso tenha havido alteração no quadro societário os representantes legais deverão 

apresentar cópia dos documentos pessoais de identificação; 

• Curriculum Vitae simplificado atualizado. 

 

Forma de acessar o serviço 

Protocolo da documentação no edifício sede do IBRAM; 

Contato 

Em caso de dúvidas e agendamento de reunião com analistas, o contato deve ser feito pelo 

telefone da Central de Atendimento do IBRAM – (61) 3214-5637. 

Emails: gerec@ibram.df.gov.br; cate@ibram.df.gov.br  

Prazo para entrega do serviço 

Atualizado semanalmente as sextas-feiras. 

 

1.3 Cadastro de Empresas Licenciadas por tipo de atividade desenvolvida 

Para que serve? 

Disponibilizar listagem de empresas devidamente licenciadas pelo IBRAM por ramo de 

atuação. 

O que é preciso? 

Estar devidamente licenciado junto ao IBRAM. 

 

Forma de acessar o serviço 

Site do IBRAM; 

Alternativa de atendimento 

Ouvidoria 

Contato 

Em caso de dúvidas e agendamento de reunião com analistas, o contato deve ser feito 

pelo telefone da Central de Atendimento do IBRAM – (61) 3214-5637. 

Emails: gerec@ibram.df.gov.br; cate@ibram.df.gov.br  

Prazo para entrega do serviço 

Atualizado semanalmente as sextas-feiras. 

mailto:gerec@ibram.df.gov.br
mailto:cate@ibram.df.gov.br
mailto:gerec@ibram.df.gov.br
mailto:cate@ibram.df.gov.br
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1.4 Cadastramento de Plantios de Reflorestamento Comercial  

Para que serve? 

Procedimento administrativo para o Cadastramento de Plantios de Reflorestamento 

Comercial no Distrito Federal.  

O que é preciso? 

Para o Cadastramento de Plantios de Reflorestamento Comercial é necessário atender os 

pré-requisitos legais e possuir inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Além disso, o 

empreendimento deve estar inscrito no Cadastro Técnico Federal – CTF/APP. 

Forma de acessar o serviço 

Protocolo de documentos do IBRAM e Internet (http://www.car.gov.br; 

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/) 

Contato 

Para mais informações entrar em contato com a Gerência de Gestão Florestal – GEFLO via 

telefone ou e-mail, e para atendimento presencial, agendar previamente reunião com um dos 

servidores da gerência. 

Telefone para contato: (61) 3214-5647. 

E-mail para contato: geflo@ibram.df.gov.br  

Prazo para Entrega do Serviço  

120 dias 

Custos 

Gratuito. 

 

 

 

1.5 Cadastro de Projetos de Educação Ambiental 

O que é? 

O Cadastro de Projetos de Educação Ambiental serve para disponibilizar um 

conjunto de projetos de educação ambiental, previamente aprovados pelo Ibram, para 

qualquer interessado que queira promover e custear a educação ambiental no âmbito 

do Distrito Federal. 

http://www.car.gov.br/
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/
mailto:geflo@ibram.df.gov.br
http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&home_url=http%3A%2F%2Fbvsms.saude.gov.br&home_text=Biblioteca+Virtual+do+Minist%C3%A9rio+da+Sa%C3%BAde+-+BVS+MS&q=&submit=Pesquisar
http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&home_url=http%3A%2F%2Fbvsms.saude.gov.br&home_text=Biblioteca+Virtual+do+Minist%C3%A9rio+da+Sa%C3%BAde+-+BVS+MS&q=&submit=Pesquisar
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Para que serve? 

Cadastrar projetos de educação ambiental desenvolvidos por pessoas físicas, pessoas 

jurídicas e entidades da sociedade civil, a serem executados indiretamente pelo 

empreendedor, quando exigida a implementação de Programa de Educação 

Ambiental (PEA) no âmbito do licenciamento no Distrito Federal. 

O que é preciso? 

Ter conhecimento e experiência sobre a temática ambiental e desenvolver, no 

mínimo, um projeto de educação ambiental a ser executado. 

Local de prestar o serviço 

Site institucional do IBRAM, pelo link: www.ibram.df.gov.br, aba: Informações 

>>Educação Ambiental>>Cadastro de Projetos de Educação Ambiental 

(http://www.ibram.df.gov.br/informacoes/educacao-ambiental/cadastro-de-projetos-

de-educacao-ambiental.html) 

Contato 

Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail: codea@ibram.df.gov.br, ou 

por telefone (61) 3214-5659 / 3214-5690.  

Prazo para entrega do serviço  

O cadastro será efetuado após análise documental e técnica do requerente do projeto 

que deverá ocorrer em até 15 dias úteis. 

Usuário do serviço 

Pessoas físicas, jurídicas e entidades da sociedade civil que tenham projeto e 

capacidade técnica para executar projeto de educação ambiental custeado pelo 

interessado, que necessite cumprir como condicionante de educação ambiental em 

processos de licenciamento no Ibram ou, por qualquer interessado que queira 

promover a educação ambiental. 

 

 

  

http://www.ibram.df.gov.br/
http://www.ibram.df.gov.br/informacoes/educacao-ambiental/cadastro-de-projetos-de-educacao-ambiental.html
http://www.ibram.df.gov.br/informacoes/educacao-ambiental/cadastro-de-projetos-de-educacao-ambiental.html
mailto:codea@ibram.df.gov.br
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2 Unidades de Conservação e Parques 

2.1 O que são Unidades de Conservação? 

Unidade de conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (SNUC - Lei Federal n° 

9.985, de 18 de julho de 2000). 

2.2 Quais são os tipos de Unidades de Conservação? 

2.2.1 Proteção Integral 

Para que servem? 

Voltadas à preservação da natureza, admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceção dos casos previstos em Lei. 

Atualmente, o Distrito Federal possui 22 unidades de conservação de proteção integral. 

Quais são no DF?  

http://www.youblisher.com/p/1027269-Guia-de-Unidades-de-Conservacao/ 

 

2.2.2 Uso Sustentável 

Para que servem? 

Para compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais. 

Atualmente, as Unidades de Conservação do Distrito Federal passam por processo de 

recategorização visando melhor enquadramento dessas Unidades à legislação vigente. 

Assim, atualmente o Distrito Federal possui 71 Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável, sob a gestão deste Instituto, das quais 21 estão implantadas com infraestrutura 

para visitação. 

Unidades com infraestrutura  

1. Parque Ecológico Ezechias Heringer 

2. Parque Ecológico Olhos D’água 

3. Parque Bosque do Sudoeste 

4. Parque Recreativo Sucupira 

5. Parque Recreativo do Gama – Prainha 

6. Parque Urbano e Vivencial do Gama 

7. Parque Urbano do Paranoá 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=322
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=322
http://www.youblisher.com/p/1027269-Guia-de-Unidades-de-Conservacao/
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8. Parque de Uso Múltiplo do Lago Norte 

9. Parque Ecológico Veredinha - Brazlândia 

10. Parque da Asa Sul 

11. Parque Ecológico de Águas Claras 

12. Parque do Areal 

13. Parque Ecológico Jequitibás 

14. Parque Ecológico Saburo Onoyama 

15. Parque Ecológico de Uso Múltiplo do Cortado 

16. Parque Ecológico Três Meninas 

17. Parque Ecológico Dom Bosco 

18. Parque Ecológico Riacho Fundo 

19. Parque Vivencial Denner 

20. Parque Recreativo do Núcleo Bandeirante 

21. Parque Ecológico São Sebastião 

 

Unidades ainda não implantadas para uso  

1. Parque Setor “O” – Ceilândia  

2. Parque Urbano da Vila Estrutural 

3. Parque Bosque dos Tribunais  

4. Parque Bosque dos Constituintes 

5. Parque das Aves 

6. Parque Enseada Norte 

7. Parque Uso Múltiplo Vila Planalto 

8. Parque Uso Múltiplo Burle Marx 

9. Parque Ecológico e Vivencial Ponte Alta do Gama 

10. Parque Ecológico e Vivencial Boca da Mata 

11. Parque Recreativo Taguatinga 

12. Parque Ecológico e Vivencial de Sobradinho 

13. Parque Ambiental Colégio Agrícola de Brasília 

14. Parque Vivencial Vale do Amanhecer 

15. Parque Ecológico do DER 

16. Parque Ecológico e Vivencial da Cachoeira do Pipiripau 

17. Parque Ecológico e Vivencial da Lagoa Joaquim de Medeiros 
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18. Parque Ecológico e Vivencial do Retirinho 

19. Parque Ecológico e Vivencial Estância  

20. Parque das Esculturas 

21. Parque Ecológico da Cachoeirinha 

22. Parque Vivencial dos Pinheiros 

23. Parque Sementes do Itapoã 

24. Parque Ecológico Córrego da Onça 

25. Parque Ecológico Lauro Muller 

26. Parque Ecológico Luiz Cruls 

27. Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto 

28. Parque Corujas 

29. Parque Ecológico e Vivencial Bosque dos Eucaliptos  

30. Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Gatumé 

31. Parque Ecológico Tororó 

32. Parque Recreativo Santa Maria 

33. Parque Ecológico e Vivencial do Recanto das Emas 

34. Parque das Copaíbas 

35. Parque Ecológico Bernardo Sayão 

36. Parque Ecológico e Vivencial Canjerana 

37. Parque Ecológico da Garça Branca 

38. Parque Ecológico Península Sul 

39. Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul 

40. Parque Morro do Careca 

41. Parque Ecológico das Garças 

42. Parque Ecológico Taquari 

43. Parque Ecológico e Vivencial da Candangolândia  

44. Parque de Uso Múltiplo das Sucupiras  

45. Parque Ecológico e Vivencial da Vila Varjão 

46. Parque de Uso Múltiplo Centro de Lazer e Cultura Viva Sobradinho 

47. Parque Recreativo e Ecológico Canela de Ema 

48. Parque Lagoinha 

49. Parque Irmãos Afonso Haus 

50. Parque Ecológico dos Pequizeiros 
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Acesse o Guia de Parques  

http://www.ibram.df.gov.br/images/GUIA-DE-PARQUES-PAGINAS-

SOLTAS%202%201%201.pdf 

  

http://www.ibram.df.gov.br/images/GUIA-DE-PARQUES-PAGINAS-SOLTAS%202%201%201.pdf
http://www.ibram.df.gov.br/images/GUIA-DE-PARQUES-PAGINAS-SOLTAS%202%201%201.pdf


12 
 

3 Educação Ambiental 
 

A coordenação dos serviços de educação ambiental do Instituto é realizada pela 

Coordenação de Educação Ambiental e Difusão de Tecnologias (Codea) com apoio 

da Gerência de Programas de Educação Ambiental (Gepea) e da Gerência de 

Educação Ambiental em Unidades de Conservação (Geauc). Tendo como objetivo 

promover: a qualificação da participação social na gestão e na promoção das áreas 

protegidas do DF; no âmbito do licenciamento; apoiando ações de fiscalização.  

 

Os serviços disponíveis são: 

 Projeto Ambiente com Ciência; 

 Práticas de Educação Ambiental para grupos; 

 Formação Ecopedagógica de Professores; 

 Publicações Ecopedagógicas; 

 Avaliação de Programas de Educação Ambiental (PEA) no âmbito do 

Licenciamento; 

 Cadastro de Projetos de Educação Ambiental. 

3.1 Projeto Ambiente com Ciência 

O que é? 

O Projeto Ambiente com Ciência visa auxiliar os professores no ensino da educação 

ambiental de forma transversal e multidisciplinar nas escolas ou na educação não 

formal, oferecendo aos docentes instrumentos pedagógicos que os auxiliem a inserir 

a educação ambiental em suas atividades curriculares. 

Cada produto pedagógico pode ser trabalhado separadamente ou em grupo na forma 

de kits, com experimentos que demonstram fenômenos ambientais. A metodologia 

de ensino foi discutida em grupos focais compostos por: professores, técnicos e 

alunos. Estão disponíveis para empréstimo quatro kits de experimentos com foco no 

tema água: 

1 – Maquete de Absorção da Água da Chuva; 

2 – Maquete Topográfica; 

3 – Vazamento de Água; 

4 – Chuva Ácida. 

 

O que é preciso? 

Ser integrante da rede de ensino do Distrito Federal. É dada preferência para 

professores da rede pública de ensino. 

Como solicitar 

 

Para solicitar o empréstimo dos kits com experimentos deve ser feito pelo email 

institucional. 

Contato 

http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&home_url=http%3A%2F%2Fbvsms.saude.gov.br&home_text=Biblioteca+Virtual+do+Minist%C3%A9rio+da+Sa%C3%BAde+-+BVS+MS&q=&submit=Pesquisar
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O agendamento para empréstimo deve ser feito pelo email: codea@ibram.df.gov.br, 

informando o nome do material desejado e a data desejada para empréstimo para 

verificar a disponibilidade do kit. 

Prazo para entrega do serviço  

Kits para pronto empréstimo, de acordo com a disponibilidade. 

Usuário do serviço 

Professores da rede pública de ensino do Distrito Federal, preferencialmente. 

Havendo disponibilidade dos kits, o atendimento também poderá ser realizado para 

outros profissionais. 

3.2 Práticas de Educação Ambiental para grupos 

O que é? 

 

O serviço de Práticas de Educação Ambiental para grupos visa atender estudantes da 

rede pública e particular de ensino, a comunidade em geral e capacitar agentes 

multiplicadores nos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo e demais espaços geridos 

pelo Ibram a fim de, principalmente:  

I.  Promover a sustentabilidade e a cidadania por meio de uma educação integral, 

inclusiva, que respeite e valorize a diversidade, o patrimônio histórico e natural do 

DF; 

II.  Incentivar o uso de práticas sustentáveis disseminando informações, trocando 

experiências e compartilhando saberes. 

O que é preciso? 

O serviço é acessível a grupos da comunidade em geral, porém é dada a preferência 

para grupos de alunos da rede pública de ensino. 

Como solicitar 

 

Para solicitar o serviço deve ser feito o agendamento prévio por email institucional. 

Local de prestar o serviço 

Os parques e Unidades de Conservação que contam com atividades de educação 

ambiental disponíveis para a comunidade, no momento, são: 

I. Parque Ecológico de Águas Claras; 

II. Parque Ecológico Dom Bosco; 

III. Parque Ecológico Veredinhas; 

IV. Parque Ecológico Ezechias Heringer; 

mailto:codea@ibram.df.gov.br
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V. Parque Ecológico Olhos D'água; 

VI. Parque Ecológico Saburo Onoyama; 

VII. Parque Três Meninas; 

VIII. Parque Ecológico Sucupira; 

IX. Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE). 

Contato 

A solicitação do serviço deve ser feita enviando email para: codea@ibram.df.gov.br, 

informando os seguintes dados: data para prestação do serviço; objetivo do evento; 

público alvo; quantidade de pessoas e faixa etária. 

Prazo para entrega do serviço  

3  dias  úteis  para  que  o  e-mail  enviado  seja  respondido  com  a  confirmação,  

ou  não, do agendamento. 

Usuário do serviço 

Alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, preferencialmente. Havendo 

disponibilidade de vagas e profissionais, o atendimento também poderá ser realizado 

a comunidade em geral. 

3.3 Formação eco pedagógica de professores 

O que é? 

A formação proporciona a criação de espaços de aprendizagem e inclui rodas de 

automassagem, dança circular, trilhas monitoradas no Cerrado, ciclos de palestras, 

exercícios de formação de grupo e aplicação da metodologia “Nossa Escola Pesquisa 

sua Opinião”- NEPSO. O curso é finalizado com o Congresso do Reeditor 

Ambiental, no qual, professores e alunos apresentam os projetos desenvolvidos ao 

longo do curso. 

Para que serve? 

Aprimorar a atuação do educador no espaço escolar, incentivando-o e qualificando-o 

a realizar projetos de educação ambiental que visem à preservação do meio ambiente 

e a desenvolver ações concretas de intervenções socioambientais. 

O que é preciso? 

Ser integrante da rede de ensino do Distrito Federal. É dada preferência para 

professores da rede pública de ensino. 

 

mailto:codea@ibram.df.gov.br
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Como solicitar 

São abertos cursos anuais para formação de professores. A informação para a seleção 

é disponibilizada no site do Ibram e da Eape.  

Local de prestar o serviço 

Estação Ecológica de Águas Emendadas (Esecae) 

Contato 

Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail: codea@ibram.df.gov.br, ou 

por telefone (61) 3214-5659 / 3214-5690.  

Prazo para entrega do serviço  

Conforme edital do curso. 

Usuário do serviço 

Professores da rede pública de ensino do Distrito Federal, preferencialmente.  

Havendo disponibilidade, o atendimento também poderá ser ofertado para 

educadores da rede particular. 

3.4 Publicações ecopedagógicas 
 

Para que serve? 

A Gerência de Educação Ambiental em Unidades de Conservação (Geauc) para 

auxiliar nas ações de educação ambiental conta com a produção de materiais gráficos 

que atuem como fonte de informação ilustrada sobre as principais temáticas 

ambientais do DF. Atualmente já foram desenvolvidos cartazes e folders com os 

seguintes temas:  

 Aves dos Parques do Distrito Federal – Bioma Cerrado; 

 Frutos comestíveis do Cerrado; 

 Mamíferos e pegadas; 

 Podas de Árvores;  

 Guia de Parques do DF;  

 Guia de Unidades de Conservação; 

 Almanaque de prevenção e combate ao fogo; 

 Folder prevenção e combate ao fogo. 

Além de adesivos, blocos e pastas com o tema do programa: Eu amo Cerrado.  

O que é? 

mailto:codea@ibram.df.gov.br
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As publicações são disponibilizadas gratuitamente para o público em geral em pdf e 

impressa, de acordo com a disponibilidade e com preferência para utilização em 

atividades pedagógicas. 

Como conseguir as publicações? 

As publicações impressas para uso individual podem ser retiradas diretamente na 

sede do Ibram. Para solicitação de publicações para grupos, a solicitação deve ser 

enviada previamente por email: codea@ibram.df.gov.br, informando o objetivo e a 

quantidade necessária. 

Todo material gráfico está também disponível para livre acesso em versão digital, em 

pdf, no repositório da Biblioteca Digital: http://sophia.ibram.df.gov.br/sophia_web/. 

Para baixar o material é preciso realizar três passos: 1º - acessar o endereço; 2º - no 

campo de busca do repositório pesquisar pelos temas de interesse; 3º - na ficha 

catalográfica baixar o conteúdo no item: @conteúdo digital. 

Contato 

Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail: codea@ibram.df.gov.br, ou 

por telefone (61) 3214-5659 / 3214-5690.  

Prazo para entrega do serviço  

De imediato. 

Usuário do serviço 

Professores da rede pública de ensino do Distrito Federal, preferencialmente.  

Havendo disponibilidade, as publicações impressas também poderão ser ofertadas 

para comunidade em geral. 

  

mailto:codea@ibram.df.gov.br
http://sophia.ibram.df.gov.br/sophia_web/
mailto:codea@ibram.df.gov.br
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4 Difusão da informação 

4.1 Biblioteca Digital 

Para que serve? 

Disponibilizar de forma ágil o acesso remoto à informação ambiental do DF. Nesse sentido, 

a Biblioteca disponibiliza seu catálogo online, além de conteúdo digital completo, por meio 

da Biblioteca Digital do IBRAM (acesso: http://sophia.ibram.df.gov.br/sophia_web/). 

O acervo da Biblioteca Digital 

Reúne obras do Acervo de Estudos Ambientais (AEA) e do Acervo da Memória Ambiental 

(AMA) cujo conteúdo esteja disponível digitalmente em texto completo, além do catálogo 

online da Biblioteca do IBRAM. 

O que é preciso?  

Ter acesso à internet e acessar o endereço eletrônico http://biblioteca/sophia_web/. 

Forma de acessar a informação 

Por meio do endereço eletrônico: http://biblioteca/sophia_web/  

Alternativa de atendimento  

Comparecendo à Biblioteca do IBRAM. 

Local de prestar o serviço  

Online no endereço eletrônico http://biblioteca/sophia_web/  

Contato  

E-mail: biblioteca@ibram.df.gov.br; telefone 3322 0230 

Prazo para entrega do serviço 

Imediato ou a depender da disponibilidade. 

Usuário do serviço  

Servidores do IBRAM, GDF e comunidade. 

http://sophia.ibram.df.gov.br/sophia_web/
mailto:biblioteca@ibram.df.gov.br
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4.2 Biblioteca Física do IBRAM 

Para que serve? 

A Biblioteca do IBRAM é responsável pela constituição de acervos que objetivam a 

identificação, organização e recuperação da produção técnico-científica, com vistas a 

preservar a memória ambiental no âmbito do DF e a reunir a produção intelectual do 

IBRAM e dos órgãos que o antecederam, além de disseminar, divulgar e democratizar a 

informação ambiental para a sociedade. 

Os acervos da Biblioteca  

Os acervos são divididos de modo a atender às necessidades informacionais dos usuários e 

aos objetivos da biblioteca, reunindo material bibliográfico em seus mais variados formatos 

e suportes, assim organizados:  

Acervo de Estudos Ambientais (AEA): Reúne, no âmbito do Distrito Federal, os Estudos e 

Relatórios de Impacto Ambiental, os Planos de Controle Ambiental, os Relatórios de 

Impacto de Vizinhança, os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas, dentre outros. 

Acervo da Memória Ambiental (AMA): Acervo especializado e de caráter permanente com 

vistas à identificação, recuperação, organização, preservação e disseminação da informação 

ambiental do DF e entorno, contribuindo para a constituição de um acervo histórico do meio 

ambiente. O acervo é formado pela produção intelectual do IBRAM e dos órgãos que o 

antecederam, a exemplo das extintas Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 

(SEMATEC), Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e do Instituto 

de Ecologia e Meio Ambiente (IEMA). 

Acervo Geral (AGE): Reunião de obras com os assuntos de interesse da Instituição, 

incluindo obras temáticas e literárias. O Acervo Geral é formado por obras das mais diversas 

áreas do conhecimento como Direito, Educação, Psicologia, Administração, Literatura, 

Informática, dentre outras. 

Produtos e serviços:  

Consulta aos acervos: O atendimento ao público interno e externo ocorre de segunda a 

sexta-feira, de 7 a 19 horas. Ao público externo ao IBRAM, não é permitido o empréstimo 
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ou a cópia das obras que compõem os acervos. Contudo, é permitida a digitalização via 

celular.  

Biblioteca Digital do IBRAM: O NUATE tem envidado esforços para automatizar a maioria 

dos produtos e serviços da Biblioteca do IBRAM, aumentando a eficiência e a eficácia no 

atendimento ao usuário e na condução de atividades administrativas, com vistas a 

disponibilizar de forma ágil o acesso presencial ou remoto, à informação ambiental do DF. 

Nesse sentido, a Biblioteca disponibiliza seu catálogo online, além de conteúdo digital, por 

meio de sua Biblioteca Digital (acesso: http://sophia.ibram.df.gov.br/sophia_web/). 

Espaço de Reuniões: A Biblioteca do IBRAM dispõe de uma área para a realização de 

reuniões (com capacidade para até 50 pessoas), tanto para as diversas unidades do IBRAM, 

quanto para outras instituições públicas. A reserva do espaço ocorre de acordo com a 

disponibilidade e deve ser feita por meio do envio de correio eletrônico 

(biblioteca@ibram.df.gov.br). 

O que é preciso?  

Comparecer à Biblioteca, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 7 a 19 horas. 

Contato  

E-mail: biblioteca@ibram.df.gov.br; telefone 3322-0230. 

 

 

4.3 Informações Geoespaciais Ambientais 

Para que serve? 

Disponibilizar as informações geoespaciais ambientais produzidas pelo Instituto Brasília 

Ambiental (IBRAM).  

Informações disponíveis:  

- Unidades de Conservação Distritais – APAs, UCs; 

- Planos de manejo de unidades de Conservação Distritais e federais; 

- Arquivos referentes ao Projeto Mapear; 

http://sophia.ibram.df.gov.br/sophia_web/
mailto:biblioteca@ibram.df.gov.br
mailto:biblioteca@ibram.df.gov.br
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- Arquivos referentes às áreas de UCs queimadas – Áreas Queimadas; 

- Zoneamentos Ambientais; 

- Arquivo referente às Drenagens (Hidrografia) do DF (Escala 1:10.000); 

- Mapa Ambiental. 

O que é preciso? 

Dispositivo de armazenamento de dados digitais (CD, DVD, Pendrive, Hd externo). 

Preenchimento de Requerimento via protocolo.  

Forma de acessar a informação 

Presencial. 

Alternativa de atendimento 

Via e-mail. 

Local de prestar o serviço 

Presencial: de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, no Edifício Sede do IBRAM.  

Contato 

E-mail: geinf@ibram.df.gov.br 

Prazo para entrega do serviço  

A depender do volume de informação poderá ser imediato ou mediante agendamento. 

Usuário do serviço 

Cidadão 
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5 Monitoramento Ambiental 
 

5.1 Mapeamento de Áreas Degradadas e Fitofisionomias do Distrito 

Federal - MAPEAR 

Para que serve? 

Disponibilizar dados do monitoramento das áreas degradadas e fitofisionomias das Unidades 

de Conservação do DF. 

http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/256-atas/276-projeto-mapear.html 

5.2 Monitoramento de Médios e Grandes Mamíferos Silvestres  

Para que serve? 

Disponibilizar dados do Projeto que visa caracterizar a fauna de mamíferos de médio e 

grande porte; avaliar o uso do habitat dos indivíduos monitorados; subsidiar a elaboração de 

programas de educação ambiental voltados para a temática, definir estratégias de 

conservação das espécies a partir das informações coletadas e contribuir na revisão do plano 

de manejo da unidade de conservação. 

http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/332.html 

5.3 Mapa da Poluição Sonora 

Para que serve? 

Disponibilizar dados sobre a Poluição Sonora no Distrito Federal, utilizando dados de 

estações de monitoramento e utilização de mapas de ruído realizados em estudos prévios. 

http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/310.html 

5.4 Monitoramento da Qualidade do Ar 

Para que serve? 

Disponibilizar dados do monitoramento da qualidade do ar tem como objetivo a 

quantificação de poluentes atmosféricos, bem como a avaliação da qualidade do ar em 

relação aos limites estabelecidos. 

http://www.ibram.df.gov.br/informacoes/meio-ambiente/qualidade-do-ar.html 

5.5 Monitoramento de Tempo e Clima 

Para que serve? 

Disponibilizar dados sobre o tempo e clima do DF, com informações climáticas da Rede 

Distrital de Monitoramento do Clima e de outras as entidades, públicas ou privadas, 

existentes no DF, visando estudar o impacto das mudanças climáticas no DF. 

http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/256-atas/276-projeto-mapear.html
http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/332.html
http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/310.html
http://www.ibram.df.gov.br/informacoes/meio-ambiente/qualidade-do-ar.html
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5.6 RODOFAUNA – Monitoramento de Animais Atropelados 

Para que serve? 

Disponibilizar informações georreferenciadas sobre animais atropelados ao longo das Zonas 

Núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado. 

http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/261.html 

5.7 Monitoramento do Programa Adote uma Nascente (PAN) 

Para que serve? 

Manter atualizadas as informações sobre o Programa Adote uma Nascente, incentivar e 

apoiar a adoção de medidas de preservação de nascentes no Distrito Federal. 

5.8 Monitoramento de áreas erodidas nos parques do Distrito Federal - 

PROMAE 

Para que serve? 

Manter atualizadas as informações sobre a situação dos Parques Administrados pelo 

IBRAM, quanto à presença de áreas degradadas pela erosão hídrica do solo. 

5.9 Monitoramento de áreas queimadas nos parques e unidades de 

conservação do Distrito Federal – PROMAQ 

Para que serve? 

Manter atualizadas as informações sobre áreas das unidades de conservação que foram 

atingidas por incêndios florestais, por meio de mapas e relatórios periódicos. 

O que é necessário? 

Dispositivo de armazenamento de dados digitais (CD, DVD, Pendrive, Hd externo). 

Preenchimento de Requerimento via protocolo.  

Forma de acessar a informação 

Internet: as informações do projeto, incluindo resultados, estão disponíveis no site do 

IBRAM para baixar em: http://www.ibram.df.gov.br/programas-e-projetos.html 

Pessoalmente: protocolar requerimento no Setor de Protocolo informando sobre quais anos 

deseja obter informações e trazer pendrive ou mídia para gravação das informações. 

Alternativa de atendimento 

Protocolo, Ouvidoria, Presencial e E-mail 

Contato  

Para os serviços 6.9.1 a 6.9.7: monitoramento@ibram.df.gov.br 

http://www.ibram.df.gov.br/component/content/article/261.html
http://www.ibram.df.gov.br/programas-e-projetos.html
mailto:monitoramento@ibram.df.gov.br
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Para os serviços 6.9.8 a 6.9.9: geram.ibram@gmail.com  

Prazo para entrega do serviço  

Vinte dias, conforme Lei Distrital 4.990/2012. 

 

 

mailto:geram.ibram@gmail.com
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=4990&txtAno=2012&txtTipo=5&txtParte=.

