Diploma Flora e Fauna Brasil
(DFF Brasil)
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1. Introdução ao Diploma Flora e Fauna Brasil
1.2 Nome
O Diploma Fauna e Flora Brasil – DFF Brasil é um Programa Brasileiro de Premiação aos Ativadores,
Caçadores e Radioescutas que realizaram contatos em Operação Portátil em Parques no Brasil, baseados
no Programa Mundial WWFF (World Wide Flora e Fauna). Denominamos a Ativação WWFF, Expedição
DX, Expedição PYFF-WWFF ou simplesmente DXPedition, e os Parques Nacionais, Estaduais e Áreas de
Preservação o termo geral de Expedições em Parques.
1.2 Propósito
O DFF Brasil, programa brasileiro de radioamadorismo, cujo objetivo é "Contribuir para divulgar a
importância de proteção à natureza, de áreas de preservação e incentivar o desenvolvimento de
habilidades no radioamadorismo, especialmente em operações portáteis dos diversos modos." . Estimular
Radioamadores a realizarem operações portáteis em parques e, por sua vez, divulguem essas áreas à
comunidade de radioamadores mundial.
1.3 Estruturas organizacionais
O DFF Brasil é um programa não comercial dirigido pela Coordenação do WWFF no Brasil em
cooperação com Grupos ou Radioamadores autônomos que realizam práticas de DX, Contests e
DXPeditions em áreas catalogadas pelo Programa WWFF.
1.3.1 Atribuições da equipe
a) O planejamento é gerenciado pela Coordenação no Brasil, independente de sua ligação com a
Coordenação WWFF, havendo esse programa uma referência mundial no qual o envio de Log´s de
Contatos será recebido para ambos os Programas;
b) A equipe a ser definida ou assumida pela Coordenação do Programa DFF Brasil tem a gestão e
controle dos fundos;
c) As regras do Diploma Flora e Fauna Brasil possuem algumas referências ao Programa WWFF mas
possui sua autonomia e gestão com relação ao Programa WWFF.
1.4 História
A criação do Diploma faz parte do plano de gerenciamento de gestão e de representação do programa
WWFF no Brasil que, a partir de 2018 quando Ronaldo Borges do Val, indicativo PS8RV assumiu a
Coordenação do Programa WWFF no Brasil trabalhou para consolidar um diploma nacional de ativações
em parques e áreas de preservação da natureza. Mais informações podem ser encontradas no site do
WWFF: ( http://wwff.co ) . O programa do WWFF começou em 01 de março de 2019. No entanto, a
qualificação de registros de ativações anteriores a essa data serão aceitos desde que os Log´s de
contatos já estejam publicados no site em ( http://wwff.co/logsearch/ ) . A criação do DFF Brasil estão
entre as metas da ação de Ronaldo Val na gestão da Diretoria de DX da Associação de Radioamadores
do Estado do Piauí - ARPI, que realizou em sua gestão no biênio 2018-2019 diversas atividades de DX,
estimulando aos Radioamadores da região a ativação de parques e outras atividades fins relacionados
ao Mundo DX.
2. Estrutura do programa WWFF
O DFF Brasil, tem como escopo a premiação aos participantes do programa de ativação de Parques
WWFF, sendo o regulamento encontrado no endereço eletrônico:
( http://wwff.winqsl.com/wwff_cont/uploads/2018/03/WWFF-Global-Rules-V_5.3.pdf ) tendo válidade
a partir do recebimento dos LOG´s de Contatos de ativação de um Parque ou Área de Preservação

constante na lista do Programa WWFF em ( www.wwff.co/directory ) que descreve as áreas de atuação
identificadas como o prefixo PYFF no diretório WWFF do Brasil e as regras priorizam sobre a regra global
WWFF.
2.1 Onde encontrar as regras nacionais do Programa DFF Brasil?
As regras nacionais podem ser encontradas nas várias páginas web dos programas nacionais. Um link
para os vários programas nacionais pode ser encontrado no diretório WWFF do Brasil em
(http://wwff.co) com referência ao Programa Nacional Brasileiro.
2.2 Participantes
▪ Ativadores
▪ Caçadores
▪ Radioescutas (SWL)
Ativadores são aqueles radioamadores que operam portáteis de dentro de uma área de referência do
WWFF;
Caçadores são aqueles radioamadores que fazem contato com os Ativadores que estão operando
portátil a partir de uma área de referência designada do WWFF;
Radioescutas são aqueles que ouvem e registram as atividades dos Ativadores operando portáteis
dentro de uma área de referência designada do WWFF no Brasil.
2.3 Como funciona o Diploma Flora e Fauna Brasil?
O Diploma Flora e Fauna Brasil objetiva premiar Radioamador ou Radioescuta participante de Ativações
conforme regras premiações no item 10, comprovadas a partir do recebimento de logs de contatos
enviado pelo Ativador ou em registro de escuta no período da ativação do Parque.
Para requerer o diploma serão aceitos contatos registrados em log e enviado ao site (www.wwff.co ) ou
escutas de estações conforme conforme gerais de radioescutas com envio de log, e-mail ou cartão QSL e
que seja comprovado sua atividade de escuta. Uma operação será válida se atenderem às seguintes
condições:
2.3.1 Regras WWFF
Grupo de ativação ou Ativador individual deverá atender às regras que descrevem o regulamento geral
do Programa WWFF quanto a quantidade mínimo de QSO´s para validação da operação;
2.3.2 Lista de Parques
O Parque ou Área de Preservação deverá estar incluído na Lista Oficial de Parques do Programa WWFF,
com refrerencia PYFFXXX, onde XXX é o número do Parque ou Área de Preservação no Brasil. A Lista dos
parques poderá ser alterada com a inclusão de novos prefixos ou sua remoção conforme publicação no
site (www.wwff.co).
2.3.3 Comprovação da Operação
A operação deverá ser comprovada por envio de localização física ou em referência no site QRZ.COM,
estando os ativadores na mesma área de localização ou sua aproximação, desde que atenda as
coordenadas de localização calculadas conforme referência técnica de GRID Locator de até 6 (seis)
dígitos. Sugerimos o uso dos aplicativos Google Earth ou Google Maps para exibir e definir limites de
área.

2.3.4 - Listagem de Parques e Áreas de Preservação
A lista de Parques e Áreas de Preservação
(http://wwff.co/directory/) com referência ao Brasil - PYFF.

encontra-se

no

endereço

eletrônico

3. Acompanhando seu progresso no WWFF para Diploma Flora e Fauna Brasil
Os Ativadores, Caçadores e Radioescutas podem acompanhar o seu progresso no programa do WWFF
referindo-se ao WWFF Logsearch, que é a base de dados online para o WWFF programa. O WWFF
Logsearch pode ser encontrado em ( http://wwff.co/logsearch/ ).
4. Licenças Legalmente Registradas
Ativações realizadas no Brasil que visam atender ao Diploma DFF Brasil devem possuir licença
apropriada de Radioamador ou de Indicativo Especial emitida pela Agência Nacional de
Telecomunicações atendendo aos critérios de uso de banda e faixa de frequências. Radioamadores
Estrangeiros que farão ativação em território brasileiro, deverão solicitar licença para operação com
documento devidamente comprovado, critérios esses que serão objeto de desclassificação quando não
se atender às regras de ativações de parques.
5. Participação no PYFF-WWFF e Diploma DFF Brasil por sua conta e risco
Os ativistas do Diploma Flora e Fauna e do Programa PYFF-WWFF participam inteiramente por sua conta
e risco. A equipe do Diploma Flora e Fauna e do Programa WWFF não assume qualquer
responsabilidade por lesões, perda de vidas ou qualquer outra perda, seja ela física ou financeira, bem
como não possui qualquer responsabilidade civil ou criminal quanto da ativação de um parque ou área
de preservação ambiental.
6. Fornecendo logs de Ativador
6.1 O registro deve ser enviado para reivindicar a referência
Para o credenciamento de uma área do WWFF como Ativador, você deve enviar um registro eletrônico
(arquivo ADIF) de todos os QSOs feitos. Registro manuscrito, digitadas, planilhas não serão aceitos. Não
é papel dos coordenadores nacionais converter os logs em ADIF ou CSV, sendo de responsabilidade do
Ativador.
6.2 Arquivos ADIF
O Log de registro da Ativação deve ser enviado no formato ADIF (Formato Amador de Intercâmbio de
Dados). O ADIF é um padrão aberto para troca de dados entre pacotes de software de radioamador
disponíveis de diferentes fornecedores.Para mais informações sobre arquivos ADIF, consulte: (
http://www.adif.org/ ) .
7. Informação SWL
7.1 Como os SWLs participam?
Atualmente, o Logsearch não permitirá a interface SWL. Os certificados SWL caçador podem ser
solicitados diretamente da equipe do PYFF-WWFF / DFF Brasil . Uma lista de estações ouvidas, com
datas, horários, frequências, relatórios de sinais trocados e números de referência relevantes, deve ser
enviada.
8. Código de Conduta DX
Os participantes do WWFF são sempre encorajados a respeitar o Código de Conduta da DX.
Informações sobre o Código de Conduta da DX podem ser encontradas em: (http://www.dx-code.org/ ).

9. Prêmios do WWFF
Existem muitos certificados de prêmios oferecidos no programa WWFF com um sistema de premiação
Global como em muitos programas nacionais participantes também oferecem seus próprios certificados
de premiação. Os prêmios globais do WWFF estão disponíveis em formato eletrônico (.pdf ou jpg) e são
gratuitos. Todos os prêmios globais do WWFF são baseados nas informações do QSO contidas no banco
de dados do WWFF Logsearch (http://wwff.co/logsearch/ ) . Outras fontes de informação, como cartões
QSL, LOTW, eQSL, não são aceitas para prêmios globais. Consulte o Regulamento Geral WWFF
(www.wwff.co ).
10. Diploma Flora e Fauna Brasil - DFF Brasil - Premiação
Em reconhecimento à dedicação do Radioamador nos contatos realizados através das ativações de
Parques, a Coordenação do Programa DFF Brasil disponibiliza Certificados de Participação nas
categorias:
10.1 Categoria Ativador
Certificado OURO de Ativador

10 (dez) ativações comprovadas de Parques

Certificado DIAMANTE de Ativador

20 (vinte) ativações comprovadas de Parques

Certificado HONORÁVEL (Top Honor) de Ativador

50 (cinquenta) ativações comprovadas de
Parques

10.2 Categoria Caçador e Radioescuta
Certificado OURO de Caçador

20 (vinte) ativações comprovadas de Parques

Certificado DIAMANTE de Caçador

40 (quarenta) ativações comprovadas de Parques

Certificado HONORÁVEL (Top Honor) de Caçador

100 (cem) ativações comprovadas de Parques

10.3 Envio de Certificado
O Diploma será enviado em arquivo digital (.pdf), sendo totalmente gratuito, podendo ser autenticado
no site da premiação com referência a partir do diretório WWFF Brasil em (http://wwff.co ) com
referência ao Programa Nacional Brasileiro.
O Diploma será enviado apenas via internet no formato.pdf e dispensado o pagamento.
11. Considerações Finais
O Programa de Diploma Flora e Fauna Brasil deseja a todos Radioamadores e Radioescutas boa sorte
nas ativações.
12. Contato
Informações, esclarecimentos, dúvidas e sugestões - diplomaflorafaunabrasil@gmail.com .

Teresina(PI), Brasil em Fevereiro de 2019. Ronaldo Val - PS8RV

