
MODELO II - RELATÓRIO TÉCNICO 

1- INTRODUÇÃO 

O presente relatório trata-se da identificação paisagistica da área onde sera implantado o loteamento bem 

como o resultado da pesquisa acarologica promovida no local, para fins de obtenção do laudo de 

vulnerabilidade de acordo com orientação do manual do GRAPOHAB na versão revisada de 18/07/2019 e 

publicada em 30/07/2019. 

2- IDENTIFICAÇÃO DO EMPRENDIMENTO 

• Nome da Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

• Localização do empreendimento: Rua ou Avenida, Número se houver ou indicar S/N, bairro, 

município, estado São Paulo. 

• Nome do loteamento: XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

• Coordenadas geograficas da área: Latitude, longitude (datum WGS84). 

 

3- DESCRITIVO DO PROJETO 

Deve constar a descrição da área com destaque ao tipo de  solo, cobertura vegetal, presença ou não de 

coleções hídricas, presença ou ausência de animais hospedeiros de carrapatos. Deve-se indicar a presença 

de animais como gambás, aves e outros, com ênfase na presença de capivaras e equinos. 

O empreendimento trata-se de um lotamento do tipo residencial localizado XXXXXXXXXXX exemplo: 

(dentro da área urbana ou na área rural do  do município) XXXXXXXXX.  

Deve-se deixar registrado um parágrafo sobre a declaração do empreendimento de que não serão 

construidos lagos artificiais cumprindo as orientações do manual GRAPOHAB.  

A área a ser loteada caracteriza-se por (EXEMPLO: topografia com médio declinio 12% em média, 

composto por solo argiloso, apresentando média permeabilidade constituido de pastagem natural e duas 

formações arbóreas, onde nestes locais serão destinados a áreas verdes).  

Identificar caso exista uma área de presevação permanente (APP) constituindo uma área de mata ciliar com 

a passagem de um curso de agua intermitente.  

Identificar se o empreendimento possui drenagem natural das águas de chuvas, e se possui ou não  áreas 

alargadiças ou sujeitas a inundação. 

Indicar o número de lotes de moradia com uma previsão de um total de habitantes. 

4- METODOLOGIA 

Para Captura dos exemplares de carrapatos foram utilizadas armadilhas de gelo seco conforme descritas no 

manual da SUCEN, instaladas a uma certa distancia uma da outra em locais com possibilidades de capturar 

carrapatos (local sombreados e no período da manhã). Foi também realizada a técnica do arrasto (conforme 

descrita no manual da SUCEN) em toda área ou em parte da área XXXXXXXXXX metros ou hectares. Esta 

atividade foi realizada pelo responsável técnico XXXXXXXXXX inscrito no conselho regional 

XXXXXXXXXXXX. 

5- RESULTADOS: (Fotos da áreas e local das coletas de carrapatos) 

Na área pesquisada indicar se foram ou não foram encontradas fezes e pegadas de capivaras e ou 

equinos, e ainda, nas armadilhas XXXXXXXXX indicar se  foram capturados carrapatos enviados para 

identificação taxonomica juntamente com o Boletim de campo da pesquisa acarologica devidamente 

prenchido conforme modelo e instruções do site da SUCEN .  

6- ANEXOS, constar : 

• Boletim de pesquisa acarologia (devidamente preenchido); 

• Planta de implantação do empreendimento, contendo o descritivo do projeto e os pontos onde 

foram realizadas as pesquisas acarologicas; 

• Comprovação do ART - Responsabilidade Técnica com informação do número de registro da 

entidade de classe do profissinal responsável XXXXXXXXXXXX com Estado e Data de 

emissão. 
 

FONTE: SITE da SUCEN, dezembro de 2019. 


