Identificação

Nome do Formulário

F1

Ponto de Origem (PO)

F2

Croqui de Acesso

F3

Acesso, Avaliações e
Demarcação no Ponto
Central do Conglomerado

F4
F5

Medição de Necromassa e
Serrapilheira e Coleta de
Solos
Delimitações e Avaliações
nas Subunidades

Descrição/aplicação
Destina-se ao registro das informações gerais sobre o ponto de
origem. Utilizado para avaliar a localização e infraestrutura do PO.
Definido para registrar as informações de acesso ao conglomerado.
Facilita o retorno ao mesmo ponto nos ciclos subsequentes do IFN.
Estabelecido para conter as principais informações que devem ser
coletadas na área central do conglomerado, à exceção das
informações sobre necromassa e serrapilheira que deverão ser
registradas em formulário específico.
Específico para registrar as medidas de troncos e galhos mortos
referentes a necromassa, e as alturas da serrapilheira e registrar as
coletas de solo efetivadas.
Contém campos para registro de informações gerais da subunidade e
das subparcelas relacionadas.
Elaborado para registrar as medições realizadas no nível das
subparcelas de 10 x 10m (DAP ≥ 10 cm em todas subparcelas da
subunidade e 5 cm ≤ DAP < 10 cm na última sub parcela da
subunidade com cobertura florestal). Grande parte dos dados
biofísicos coletados está contemplada neste formulário.
Preparado para registrar as avaliações e medições realizadas em
touceiras de bambu que estivem localizadas no interior das
subunidades. Todas as touceiras de bambu encontradas no interior
das subunidades deverão ter seus dados registrados em um mesmo
formulário para cada conglomerado.
Contém campos para o registro das quantidades de indivíduos
jovens, por espécie, identificados na subparcela de 5m x 5m de cada
subunidade, delimitada especificamente para esse fim.

F6

Medições nas Subunidades

F7

Levantamento de Bambus

F8

Avaliação da Regeneração
Natural (Sub Parcela 5m x
5m, sendo h ≥ 1,0 m e DAP <
5 cm)

F9

Levantamento de Herbáceas
(Subparcelas 0,4m x 0,6m)

Visa registrar a ocorrência de espécies herbáceas nas subparcelas
de 04m x 0,6m de cada subunidade, delimitadas especificamente
para esse fim.

F10

Avaliação Geral do
Conglomerado

Organizado para o registro de características gerais do
conglomerado. Deve ter o seu preenchimento finalizado ao final das
medições e avaliações no conglomerado.

F11

Observações de Campo

F12

Registro do material botânico

F13

Registro de Envio e
Recebimento do Material
Botânico

F14

Levantamento socioambiental

Espaço destinado a qualquer anotação referente ao conglomerado
que não possua campo específico em outros formulários.
Preparado para acolher os dados em campo e no herbário sobre o
material botânico coletado, e para o controle das exsicatas recebidas
pelo herbário (a ser preenchida pelo coletor).
Elaborado para controle das amostras enviadas pela equipe de
campo ao herbário e controle de recebimento pelo herbário.
Utilizado para registrar as informações sobre o uso local e a
percepção sobre os recursos florestais por moradores do entorno do
conglomerado.

