GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL BRASÍLIA AMBIENTAL – IBRAM
Superintendência de Áreas Protegidas – SUGAP
Coordenação de Flora– COFLORA

ROTEIRO PARA RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
1. DADOS GERAIS
PROCESSO IBRAM:
RESPONSÁVEL TÉCNICO (caso houver):
Número de Registro no Conselho Regional:
Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART):
* Apresentar ART assinada em anexo.

Período de Monitoramento:
Especificar período de referência e nº do relatório
(ex: nov2017-mai2018 - 1º Relatório de monitoramento)

Para caso de redefinição dos polígonos de recomposição:
Informar os motivos da alteração realizada, identificando para os novos polígonos a extensão
(m²), tipo de área protegida (APP, RL, UC, outros) e a formação vegetal a ser recomposta
(campestre, savânica, florestal).
Polígonos de Recomposição:
Apresentar no quadro a baixo croqui com os polígonos de recomposição

Legenda
2. DADOS DE MONITORAMENTO
Para cada polígono de recomposição deverão ser apresentados os dados abaixo.
2.1 Extensão da área do polígono (m²)
2.2 Categoria Alvo de Recomposição
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☐ APP

☐ APP plantio intercalado exóticas

☐ UC proteção integral

☐ UC uso sustentável

☐ Reserva Legal

☐ RL sistema agroflorestal

2.3 Formação vegetal a ser recomposta:

☐ Florestal

☐ Campestre

☐ Savânica

2.4 Período de Implantação:
Clique aqui para inserir uma data. a Clique aqui para inserir uma data.
2.5 Método(s) de Recomposição:

☐ Plantio de mudas

☐ Regeneração natural

☐ Semeadura direta

☐ Outras Clique aqui para digitar texto.

☐ Agrofloresta
2.6 Práticas de manutenção
Descrever de modo sucinto as ações e períodos em que foram realizadas
2.7 Aferição de Indicadores Ecológicos:
Informar valores totais aferidos segundo formação a ser recomposta:
- FLORESTAL
Cobertura total:
Cobertura de espécies exóticas perenes ou ciclo longo sob manejo:
Densidade de indivíduos lenhosos nativos:
Riqueza de indivíduos nativos lenhosos:
Cobertura de espécie exótica com potencial invasor:

- SAVÂNICA
Cobertura total:
Cobertura de espécies nativas:
Cobertura de espécies exóticas perenes ou ciclo longo sob manejo:
Cobertura de indivíduos nativos árvores e arbustos perenes/gramíneas:
Densidade de espécies arbóreas nativas – regenerantes:
Riqueza arbórea:
Cobertura de espécie exótica com potencial invasor:
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- CAMPESTRE
Cobertura Total de vegetação:
Cobertura de espécies nativas:
Cobertura de exóticas perenes ou ciclo longo sob manejo:
Cobertura de árvores e arbustos perenes:
Cobertura de gramíneas nativas:
Cobertura de espécie exótica com potencial invasor:

2.11 Parcelas Amostrais
Apresentar dados coletados em cada uma das parcelas amostrais para os indicadores segundo
tabelas do Protocolo de Monitoramento.
2.12 Registros Fotográficos
Acompanhados de legendas descritivas.
3. ANEXOS


Casos com Responsável Técnico
ART de execução do PRADA

Para utilização do setor de protocolo

☐ Recebido

Data:

Matricula/Rubrica:

4. ARQUIVOS DIGITAIS
Delimitação Espacial dos Polígonos de Recomposição e Tabela de atributos
Apresentar arquivos digitais de acordo com os modelos, especificações de formatos e
orientações de procedimentos disponíveis no portal “Geoserviço” do sítio eletrônico do Ibram
<georservico.ibram.df.gov.br>
Para utilização do setor de protocolo

☐ Recebido

Data:

Matricula/Rubrica:

