BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE

Desenvolvimento e Preservação
Razão e Sensibilidade

Portfólio
comercial

A Bicho do Mato

Visão

A Bicho do Mato Meio Ambiente oferece serviços de consultoria
ambiental, projetos de pesquisa e conservação, educação
ambiental, capacitação de profissionais e também, edição e
publicação de livros.
A empresa tem vasta experiência em estudos e projetos
ambientais relacionados a empreendimentos de infraestrutura,
mineração, barragens, hidrelétricas e planejamentos urbano,
industriais e agropecuários.
A Bicho do Mato tem extenso conhecimento na elaboração de
Planos de Manejo de Unidades de Conservação e na criação,
alimentação

e

manutenção

dos

Bancos

de

Dados

da

Biodiversidade.
Possui equipe multidisciplinar, composta por profissionais
especialistas altamente qualificados nas diversas áreas do
conhecimento.
Atua de forma diferenciada, privilegiando processos de qualidade
e eficácia, em busca de soluções criativas e inovadoras para
seus clientes.
A empresa considera que o binômio desenvolvimento e
preservação se alcança com razão e sensibilidade.

Para a Bicho do Mato não existe trabalho sem segurança.
Valorizamos a vida e a saúde em primeiro lugar.

Ser uma empresa de referência nacional na prestação de serviços
de consultoria, pesquisa e educação ambiental.

Missão

Desenvolver e executar estudos ambientais, pesquisas e projetos
de educação ambiental, fornecendo as melhores soluções para o
cliente.

Valores
• Segurança em primeiro lugar;
• Excelência na qualidade;
• Transparência e ética;
• Alianças estratégicas;
• Valorização das relações internas e externas.
Regras de Ouro
• Respeitar as regras de trânsito, principalmente os limites de
velocidade permitidos e o uso do cinto de segurança;

• Utilizar sempre o (EPI) equipamento de segurança individual
exigido para sua atividade;

• Realizar atividades críticas somente se apto, treinado, habilitado
e autorizado;

• Não trabalhar sob efeito de álcool e outras drogas;
• Informar, de imediato, qualquer ocorrência de acidente de
trabalho;

• Observar e respeitar as regras.
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Grupo
Bicho do Mato
Bicho do Mato Instituto de Pesquisa
O Bicho do

Mato Instituto de Pesquisa

desenvolve e dissemina atividades direcionadas à conservação

Localização
Atualmente a Bicho do Mato Meio Ambiente tem sua matriz em
Belo Horizonte/MG e conta com dois escritórios de apoio a
projetos,
e

em

e está em

Dentro/MG

constante

expansão

para

atuar

em

novos
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no Brasil
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Consultoria Ambiental
Especializada
Nossos serviços

+730

Estudos ambientais

• Gestão de Negócios e Licenciamento ambiental;
• Estudos e Avaliação ambiental;
• Gerenciamento e Execução de Planos, Projetos e Programas
ambientais.

O que fazemos de melhor
Bancos de Dados da Biodiversidade; Elaboração e Execução de

Trabalhadores envolvidos

+46

+800

Clientes atendidos

Programas Ambientais; Estudos Ambientais de Fauna e Flora;
Estudos

para

o

Licenciamento

Ambiental;

Estudos

e

Monitoramentos socioeconômicos; Estudos e Monitoramentos do
Meio

Físico;

Inventário

Florestal

e

Estudos

Florísticos;

Monitoramento e Resgate de Fauna e Flora; Patrimônio Cultural
(Material e Imaterial); Planos de Manejo e mais de 40 serviços
específicos.

Anos de experiência

+14
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Gestão de Negócios
e Licenciamento
Ambiental

Serviços
• Assessoria Ambiental;
• Audiência Pública;
• EIA/RIMA - Estudo e Relatório de Impacto Ambiental;
• Estudo de Compensação Ambiental;

+175

Projetos de licenciamento

• Estudo de Critério Locacional;
• Estudo de Outorga;
• Estudo de Similaridade (Fauna e Flora);
• Estudo de Inventário Florestal;

Documentos entregues

+300

• PAFEM - Plano de Fechamento de Mina;
• Parecer Técnico;
• PBA – Plano Básico Ambiental;
• PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas;

+10

Setores atendidos

• PTRF - Projeto Técnico de Recomposição da Flora;
• PUP – Plano de Utilização Pretendida;
• RADA – Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental;
• RAS - Relatório Ambiental Simplificado;

Produtos específicos

+24

• RCA/PCA – Relatório e Plano de Controle Ambiental.
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Gerenciamento e
Execução de Planos,
Projetos e Programas
Ambientais
Conhecida nacionalmente pelos excelentes trabalhos
de monitoramento e resgate de fauna e flora, a

Bicho do Mato agrega produtos de meio físico

e socioeconômico.

Serviços
• Educação Ambiental e Comunicação Social;
• Estudo de Reserva Legal;
• Gerenciamento de Fazenda (Fauna Doméstica);
• Manejo de Áreas Protegidas;
• Manejo de Fauna;
• Monitoramento Arqueológico;
• Monitoramento da Biodiversidade;
• Monitoramento de Fauna e Flora;
• Monitoramento e Controle de Processos Erosivos;

235

Estudos e Programas de resgate
e monitoramento de fauna

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas;
• Resgate Arqueológico;
• Resgate de Fauna e Flora;
• Resgate de Patrimônio Cultural Imaterial;

Estudos de Inventário
Florestal e Florísticos

79

75

Estudos e Programas Físico
e Socioeconômico

• Resgate de Patrimônio Histórico Material.
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Estudos e Avaliação
Ambiental

Serviços
• Cadastro Socioeconômico;
• Estudo de Corredor Ecológico;
• Estudo de Disponibilidade Hídrica;

A Bicho do Mato elabora estudos estratégicos e avaliações criteriosas para decisões importantes para o cliente final.
Com qualidade e experiência são elaborados produtos específicos de acordo com a necessidade real de cada empreendimento.

31

Planos de Manejo elaborados

Planos de Ação Nacional

6

4

Outros estudos e avaliações

• Levantamento de Aspecto e Impacto Ambiental para certificação de
ISO 14.000;

• Plano Ambiental Nacional (PAN);
• Plano de Manejo;
• Projeto Paisagístico.
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Drone: mapeamento
de patrimônio
material
Metodologia inovadora na área de estudos
de patrimônio cultural, com mapeamento
via Drone e imagens 3D.

• Análise das edificações inventariadas e planejamento do voo.
• Aquisição das imagens e vídeos em diversos ângulos e alturas.
• Tratamento dos dados e classificação e interpretação das
imagens.
Destaques e aplicação:

essa

ser aplicada às diversas áreas

tecnologia
como

a

também

pode

restauração

do

patrimônio histórico e bens tombados, museologia, digitalização
3D de peças sacras e de museus, superfícies, ambientes e
objetos.
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Estudos do Meio
Socioeconômico e
Arqueologia
Serviços
• Cadastro Ambiental Rural;
• Censo Socioeconômico em Assentamentos Rurais;
• Diagnóstico Socioparticipativo;
• Educação Ambiental;
• Estudo de Patrimônio Cultural para o IEPHA (EPIC/RIPIC);

39

Projetos realizados

• Estudo de Patrimônio Cultural para IPHAN (RAIPE/RAIPI);
• Estudo de Arqueologia (PAIPA/RAIPA);
• Estudos de Patrimônio Cultural (Material e Imaterial);
• Estudo de Espeleologia e Prospecção;
• Prospecção e Salvamento de Sítios Arqueológicos;
• Projeto Arquitetônico/Paisagístico;
• Projeto Executivo de Recuperação de Ruínas Arqueológicas.

Municípios atendidos

250

Portfólio
comercial

Desenvolvimento
Tecnológico

Banco de Dados
BDBicho

As tecnologias cada vez mais presentes nos trabalhos são

A Bicho do Mato investe em tecnologia e especialização

aplicadas aos esforços de campo. Novos aplicativos vem
sendo desenvolvidos nesses projetos para alcançar melhores

técnica para o desenvolvimento de sistemas e aplicativos para
coleta e gestão de dados da biodiversidade.

resultados.
Nos últimos anos foi desenvolvido o BDBicho, uma plataforma
robusta capaz de realizar o cruzamento de todos os dados de

10

Profissionais envolvidos

fauna e flora coletados em campo e gerar análises para
estudos de impacto e monitoramento ambiental.
Metodologia: aplicação da modelagem do desenvolvimento de
banco de dados, análise dos dados, projeto conceitual, projeto
lógico e projeto físico.

Horas de desenvolvimento

5000

Resultados: sistematização das coletas de dados de fauna e
flora em campo; abrangência nacional; disponibilização de
dados para acesso a

múltiplos

usuários;

viabilidade

de

extração de dados por empreendimento, área ou campos
específicos.
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Monitoramento de
Fauna
A Bicho do Mato é Referência Nacional em
Resgate e Monitoramento de Fauna e
Flora.

• Monitoramento com radiotelemetria;
• Monitoramento de atropelados;
• Monitoramento de espécies em extinção.
O conhecimento sólido aliado ao sucesso em grandes monitora-

mentos de fauna silvestre faz da Bicho do Mato uma potência nesses projetos. Desde a aplicação de métodos científicos
consagrados até o desenvolvimento de metodologia própria.
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Destaque
Estudo de impactos decorrente do
rompimento da barragem de Fundão, no
rio Doce

A Bicho do Mato está à frente do
maior estudo de monitoramento de
fauna na região sudeste do Brasil, em
extensão geográfica e do número de espécies coletadas. O
projeto está no seu terceiro ano e atende à Fundação RENOVA.
Utilizou até hoje o protocolo RAPELD, proposto pelo
IBAMA para a coleta padronizada de dados em campo.

200

profissionais participam da
execução do projeto

registros de espécies já
foram catalogados

16

130
mil

grupos faunísticos
pesquisados
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Gerenciamento de
Fazendas e Resgate
de Animais
Domésticos

Ações

de

mapeamento,

afugentamento,

resgate,

transporte,

recepção e manejo da fauna doméstica e silvestre. Retirada dentro
da área de Dam Break (Estudos de Ruptura Hipotética), devido ao
acionamento do nível 3 do Plano de Ação de Emergência de
Barragens de Mineração. Ainda são contempladas ações de
monitoramento da fauna silvestre e de comunicação aos tutores
dos animais resgatados.
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Estudo de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA)
Ao longo dos últimos 14 anos foram executados diagnósticos
completos de meio físico, biótico e socioeconômico para
composição de 13 Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA),
completos, nos setores de engenharia, energia, mineração e
aeroportuário

Destaque
Em 2015 foram iniciados EIA, RIMA, PCA, PUP/PTRF e Relatórios
de Outorga, do Projeto da Nova Pista de Pouso e Decolagem e
Demais Estruturas Complementares do Aeroporto Internacional de
Belo Horizonte. Além do estudo de Área de Influência das Cavidades naturais subterrâneas na área de influência direta da nova
pista.
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Rima
(CEMIG)

2011

2016
Rima
(VALE)

Rima
(CONVAP)

2018

2019

Rima
(AEROPORTO)

Rima
(VALE)

2020
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Manejo Vegetal e
Apoio à Gestão
de Áreas
Protegidas
A Bicho do Mato executa atividades de preservação e
apoio à gestão de RPPN’s e áreas protegidas.

São realizadas atividades de: fiscalização e vistoria, manutenção
e conserto de cerca e a instalação de placas de sinalização;
construção de acero; capina, poda e controle da vegetação, além
de eventuais resgates de animais.

Salvamento da
Flora e Viveiro
Ações de realocação ágil das espécies coletadas e reprodução de
sementes e espécimes para desenvolvimento e realocação futura.
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Manejo de Fauna e
Controle de Risco
Aeroportuário
• Afugentamento de fauna e resgate eventual, para controle de

risco de colisões em aeroportos;

• Manejo de fauna com Falcoaria e Cachorro.
Com o brilhante trabalho realizado para o Aeroporto Internacional

de Belo Horizonte, a Bicho do Mato foi filmada durante atividades de falcoaria e esteve presente no canal e site Discovery
Channel em 2020.

outros serviços:
• Controle de fauna;
• Controle de pombos;
• Cursos e treinamentos de falcoaria.
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Resgate de Fauna e
Flora
A implantação de um empreendimento requer medidas de
proteção à biodiversidade, afim de manter o progresso de forma

sustentável. A Bicho do Mato atua nesse segmento, exe-

cutando os Programas de Monitoramento e Resgate para o Meio
Biótico – Fauna e Flora, terrestres e aquáticos.

67

Projetos de Resgate de
Fauna e Flora

Setores atendidos

7
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Limnologia

Resgate de Peixes

No monitoramento da qualidade das águas naturais são

A Bicho do Mato realiza atividades de monitoramento,

acompanhadas

as

alterações

nas

características

físicas,

manejo, resgate e soltura de peixes em barragens da VALE em

químicas e biológicas da água, decorrentes de atividades

Minas Gerias e no Pará, bem como possui gestores e colabora-

antrópicas e de fenômenos naturais.

dores com experiência comprovada em atividades de manejo e
resgate de peixes em usinas hidrelétricas de pequeno, médio e

A Bicho do Mato possui analistas ambientais, bem como,

parceiros e laboratórios especialistas aptos para desenvolver
estudos e monitoramentos, abrangendo coleta de amostras,
análise e avaliação limnológica e de qualidade de água doce em
todo o território nacional.

grande portes nas regiões sudeste, centro-oeste e norte do
território brasileiro.

Desenvolvimento e Preservação
Razão e Sensibilidade
Bicho do Mato - Matriz
Rua Eclipse, 133 - Santa Lúcia, Belo Horizonte - MG

(31) 3312-4374
contato@bichodomato.net.br
Parauapebas - Unidade
Avenida I, quadra 126, lote 27-A. Cidade Jardim III. Parauapebas-PA

(94) 99133-8228
Conceição do Mato Dentro - Unidade
Rua Um, 304 - Bairro Jardim Buonganville, Conceição do Mato Dentro - MG

(31) 3312-4374

bichodomato.net.br

