PROPOSTA TÉCNICA PARA CHAMADA DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS

INFORMAÇÕES

ENTRADA DOS DADOS
ELEGIBILIDADE

Nome completo do Técnico*
CPF* do Técnico
Código do ATEC gerado
Nome completo do(a) Proprietário(a)*
CPF do(a) Proprietário(a)*
Nome da Propriedade*
Estado e Município*
Área total da propriedade (em hectares)*
Renda agrícola anual bruta (em R$)*

[Texto]

( ) Integração Lavoura Pecuária e Floresta – iLPF/SAF
( ) Recuperação de Área degradada com Pastagens e/ou Floresta
( ) Plantios Florestais
( ) Manejo Florestal Sustentável
( ) Declaro que sim
Fui penalizado por crimes ambientais nos últimos 5 anos.
( ) Declaro que não
( ) Declaro que sim
Meu nome consta na lista de trabalho escravo no Brasil.
( ) Declaro que não
( ) Declaro que sim
Faço uso de pesticidas banidos pelas convenções internacionais nas quais o Brasil é signatário.
( ) Declaro que não
IDENTIFICAÇÃO
( ) Unidade Demonstrativa
Tipo de Unidade*
( ) Unidade Multiplicadora
Qual a tecnologia de baixo carbono utilizada?
(pode-se marcar mais de uma)

Função e objetivo do estabelecimento da Unidade

Quantos membros da família trabalham na atividade produtiva (excluindo o produtor responsável
Descreva o roteiro de acesso à propriedade, com pontos de referência, destacando os meios de
transporte, as condições de acesso rodoviário durante o ano

[Texto]
( ) > = 4 membros familiares
( ) 2 – 3 membros familiares
( ) 1 membro familiar

Há quanto tempo esta propriedade é uma Unidade de referência /demonstrativa/modelo?
(em anos ou meses)
Quantos eventos ocorreram na unidade nos últimos 5 anos?

Quantas pessoas participaram dos eventos nos últimos 5 anos?

Qual foi a data do último evento?

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) 1 - 2 anos
) 3 - 4 anos
) > = 5 anos
) 1 - 2 eventos
) 3 - 4 eventos
) > = 5 eventos
) 1 - 50 pessoas
) 51 - 150 pessoas
) > 150 pessoas
) < 2012
) 2012 - 2013 pessoas
) 2014 - 2016 pessoas

Descreva brevemente os eventos que ocorreram na unidade nos últimos 5 anos
(tipo, assunto tratado, parceiros)
É Unidade de referência /demonstrativa/modelo já apoiada ou indicada por alguma instituição?

( ) Não
( ) Sim

Se Sim, informe o nome da Instituição
ATENÇÃO: na aba DOCUMENTOS, submeta documento(s)/evidência(s) que comprovem que se trata de unidade de referência apoiada e/ou indicada por alguma instituição, tais como: contrato com
entidades parceiras, fotos das atividades realizadas nos últimos 5 anos, foto das placas e/ou certificados expedidos pelas instituições parceiras, etc..
CROQUI DA UNIDADE DEMONSTRATIVA - com coordenadas geográficas
Obrigatório indicar no croqui:
- área total da propriedade;
- localização da Unidade Demonstrativa (com pontos georeferenciados).
É possível também indicar as áreas de Conservação, RAD, SAF/iLPF, Manejo e Plantio Florestal.

Orientação: croqui atual da Unidade Demonstrativa, com coordenadas geográficas de seus vértices; fazer
upload do arquivo (extensão .KMZ ou .KML apenas) na seção Croqui, usando sua senha no portal Rural
Sustentável

REGULARIZAÇÃO
( ) Sim
Houve desmatamento na propriedade, posterior ao ano de 2008?*
( ) Não
( ) Sim
Possui Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)*
( ) Não
( ) Não se aplica
( ) Sim
Possui TAC (Termo de Ajuste de Conduta)*
( ) Não
( ) Não se aplica
( ) Sim
Possui TRF (Termo de Recomposição Florestal)*
( ) Não
( ) Não se aplica
( ) Sim
Possui o Cadastro Ambiental Rural (CAR)?*
( ) Não
( ) Em andamento
( ) Documentação Irregular Da Terra;
( ) Reserva Legal É Insuficiente Ao Exigido;
Descreva quais as pendências ambientais existentes e ações/ajustes o(a) produtor(a) está buscando
( ) App Degradada/Desmatada;
para se regularizar*
( ) Falta De Recursos Para Fazer A Regularização;
( ) Outro: _______________
( ) Sim. Qual:______________
Possui outro documento de adequação ambiental?
( ) Não
( ) Sim. Qual:______________
Faz uso de técnicas de prevenção e controle de queimadas
( ) Não
( ) Sim
Participa de treinamentos/brigadas de incêndios
( ) Não
( ) Sim. Qual:______________
Utiliza técnicas de conservação do solo
( ) Não

TECNOLOGIAS
1. Integração Lavoura, Pecuária e Floresta-iLPF/Sistemas Agroflorestais -SAF
Área Total da tecnologia implantada na propriedade (em hectares)*

[valor numérico]

Área específica da tecnologia destinada à Unidade Demonstrativa (máx. de 4 ha)

[valor numérico]

a) Espécies Agrícolas
Nome da espécie de cada cultura agrícola utilizada

[Texto]

Finalidade do plantio de cada cultura agrícola

[Texto]

Produtividade média anual (ton/ha)

[valor numérico]

Duração do ciclo agrícola (meses)

[valor numérico]

Espaçamento das plantas (m2)
Altura média das plantas (em cm)

[Texto]
(Exemplo: 0,3 x 0,9 = 0,27m² de espaçamento)
[Valor Numérico]

Tratos culturais específicos (por espécie agrícola)

[Texto]

b) Espécies utilizadas para pastagem
Nome das espécies para pastagem
Finalidade da pastagem (corte, leite, silagem)

[Texto]
[Texto]

Produtividade da finalidade (kg/ha/ano)
Produtividade da biomassa (ton/ha/ano)
Lotação animal (Unidade Animal/ha)

Tratos culturais específicos (por espécie de pastagem)

[valor numérico]
[valor numérico]
[valor numérico]

c) Espécies florestais
Nome de cada espécie florestal utilizada na UD

[Texto]

Finalidade da produção florestal

[Texto]

Produtividade média anual (m3/ha/ano ou kg/ha/ano)

[valor numérico e texto pra unidade]

Densidade (árvores/ha)

[valor numérico]

Espaçamento (m2)

Texto: Distância entre linhas e entre plantas e a densidade de plantas (número de plantas por m2)

Diâmetro Médio à Altura do Peito (DAP, em cm)

[valor numérico]

Altura média das árvores (em metros)

[Valor Numérico]

Tratos culturais específicos

[Texto]

Tratos Culturais Gerais (Ciclo, Rotação, Manejo, etc)

[Texto]

ATENÇÃO: Baixe AQUI o modelo do desenho para o arranjo horizontal, vertical e sazonal.
Junto com o modelo, você encontrará também alguns exemplos já preenchidos para sua consulta.
Este desenho não é obrigatório mas pode ser um diferencial na avaliação da sua Proposta Técnica. Preencha e submeta na aba DOCUMENTOS, junto com foto datada mostrando o perfil que comprove o
desenho do arranjo proposto.
[DD/MM/AAAA]

Qual a data de implantação do iLPF/SAF*
Qual o ciclo do corte madeireiro?*

Cobertura anterior à implantação do iLPF/SAF*

(
(
(
(
(
(
(

) Nº de anos. Quantos? _______
) Condução de rebrota
) Não fará corte raso
) Pastagem
) Lavoura
) Florestas
) Outros. Qual(is)?_______

Investimento inicial na tecnologia (R$/ha)*
Receita bruta obtida (R$/ha/ano)*
Custos de manutenção (R$/ha/ano)*

[valor em Real]
[valor em Real]
[valor em Real]

Receita líquida obtida (R$/ha/ano)*

[valor em Real]

ATENÇÃO: Baixe AQUI o modelo do desenho para o arranjo horizontal, vertical e sazonal.
Junto com o modelo, você encontrará também alguns exemplos já preenchidos para sua consulta.
Este desenho não é obrigatório mas pode ser um diferencial na avaliação da sua Proposta Técnica. Preencha e submeta na aba DOCUMENTOS, junto com foto datada mostrando o perfil que comprove o
desenho do arranjo proposto.

2. Reflorestamento
Área Total da tecnologia implantada na propriedade (em hectares)*

[valor numérico]

Área específica da tecnologia destinada à Unidade Demonstrativa (máx. de 4 ha)

[valor numérico]

Nome de cada espécie florestal utilizada na UD
Origem das sementes ou mudas

[Texto]

Finalidade da produção florestal

[Texto]

Produtividade média anual (m3/ha/ano ou kg/ha/ano)

[valor numérico e texto pra unidade]; pode ser mais de uma entrada se for uso múltiplo

Ciclo produtivo (em anos)

[valor numérico]

Densidade (árvores/ha)

[valor numérico]

Espaçamento (m2)

[Texto]: Distância entre linhas e entre plantas e a densidade de plantas (número de plantas por m2)

Diâmetro Médio à Altura do Peito (DAP, em cm)

[valor numérico]

Altura média das árvores (em metros)

[Valor Numérico]

Tratos culturais específicos
Índice de sobrevivência atual (em porcentagem)

Faz uso de quais tratos culturais?

Número total de indivíduos florestais na UD
Qual a data de implantação do reflorestamento?*
Investimento inicial na tecnologia (R$/Ha)*
Receita Bruta obtida (R$/Ha/Ano)*
Custos de manutenção (R$/Ha/Ano)*
Receita líquida obtida (R$/Ha/Ano)*

[Texto]
[valor numérico]
( ) técnica de combate a incêndio
( ) técnica de adubação
( ) técnica de combate a formiga e/ou pragas
( ) técnicas de desbaste
( ) técnicas de rebrota e recondução
Se sim, explique: __________________________________________
[valor numérico]
DD/MM/AAAA
[em Reais]
[em Reais]
[em Reais]
[em Reais]

3. Recuperação de áreas degradadas com pastagens e/ou florestas
Área Total da tecnologia implantada na propriedade (em hectares)*

[valor numérico]

Área específica da tecnologia destinada à Unidade Demonstrativa (máx. de 4 ha)

[valor numérico]

A recuperação é com:

( ) Pastagem
( ) Floresta

Pastagem
Nome das espécies para pastagem (forrageiras em geral)

[Texto]

Finalidade da pastagem (tipo de animal criado, finalidade de corte, leite, silagem)

[Texto]

Produtividade da finalidade (kg/ha/ano)
Produtividade da biomassa (ton/ha/ano)

[valor numérico]
[valor numérico]

Lotação animal (em Unidade Animal/ha)
[valor numérico]
Descreva os tratos culturais (ex.: sistemas de rotação, etc.)

[Texto]

Floresta
Nome de cada espécie florestal utilizada na UD
Origem das sementes ou mudas

[Texto]

Finalidade da produção florestal

[Texto]

Produtividade média anual (m3/ha/ano ou kg/ha/ano)

[valor numérico e texto pra unidade]; pode ser mais de uma entrada se for uso múltiplo

Ciclo produtivo (em anos)

[valor numérico]

Densidade (árvores/ha)

[valor numérico]

Espaçamento (m2)

[texto]

Diâmetro Médio à Altura do Peito (DAP, em cm)

[valor numérico]

Altura média das árvores (em metros)
Número total de indivíduos florestais na UD

[Valor Numérico]
[valor numérico]

Faz uso de quais tratos culturais?

Índice de sobrevivência atual (em porcentagem)
Descreva a área antes da regeneração/ recuperação (submeter também foto na aba DOCUMENTOS)
Qual a data de implantação da RAD?*

( ) técnica de combate a incêndio
( ) técnica de adubação
( ) técnica de combate a formiga e/ou pragas
( ) técnicas de desbaste
( ) técnicas de rebrota e recondução
Se sim, explique: __________________________________________
[valor numérico]
[Texto]
DD/MM/AAAA

Qual o estágio atual da regeneração/ recuperação?

[Texto]

Descreva a área da UD antes da Regeneração
Qual a técnica utilizada? Explique o processo de implantação da técnica e os prazos (ex.: natural,
plantio à seca, etc.)

[texto]
[Texto]

Qual o custo da implantação da tecnologia (R$/ha)?
ATENÇÃO 1: Baixe AQUI o modelo do desenho para o arranjo horizontal, vertical e sazonal.
Junto com o modelo, você encontrará também alguns exemplos já preenchidos para sua consulta.
Este desenho não é obrigatório mas pode ser um diferencial na avaliação da sua Proposta Técnica. Preencha e submeta na aba DOCUMENTOS, junto com foto datada mostrando o perfil que comprove o
desenho do arranjo proposto.
ATENÇÃO 2: submeta fotos de antes e depois da regeneração na aba DOCUMENTOS.
4. Manejo Sustentável
Área Total da tecnologia implantada na propriedade (em hectares)*
Área específica da Unidade Demonstrativa (máximo de 4ha)
( ) Madeireiro
Qual o tipo de manejo?
( ) Não madeireiro
( ) Não
Tem plano de manejo aprovado pelo órgão competente?
( ) Sim. Qual?________________
Nome das espécies manejadas
[Texto]
Finalidade do Manejo
[Texto]
Produtividade Média Anual (m3/ha/ano ou kg/ha/ano)

[valor numérico] e Unidade

Ciclo produtivo (em anos)

[valor numérico]

Densidade (árvores/ha)

[valor numérico]

Diâmetro Médio à Altura do Peito (DAP, em cm)

[valor numérico]

Altura média das árvores (em metros)

[Valor Numérico]

Apresente resumidamente as etapas das atividades do manejo florestal para cada produto manejado*
ATENÇÃO 1: Baixe AQUI o modelo do desenho para o arranjo horizontal, vertical e sazonal.
Junto com o modelo, você encontrará também alguns exemplos já preenchidos para sua consulta.
Este desenho não é obrigatório mas pode ser um diferencial na avaliação da sua Proposta Técnica. Preencha e submeta na aba DOCUMENTOS, junto com foto datada mostrando o perfil que comprove o
desenho do arranjo proposto.
ATENÇÃO 2: envie fotos datadas que mostrem o perfil florestal, fazendo upload na aba DOCUMENTOS.
Investimento inicial na tecnologia (R$/ha)*
Receita Bruta obtida (R$/ha /ano)*
Custos de manutenção (R$/ha /ano)*
Receita líquida obtida (R$/ha /ano)*
VIABILIDADE e CERTIFICAÇÃO
Quais os indicadores de viabilidade técnica e econômica da(s) Tecnologia(s) implantada(s)?*
( ) Não
( ) Sim. Qual(is)?________________
( ) Não
O(a) produtor(a) participa de programas de qualidade e certificação para seus produtos e atividades?
( ) Sim. Qual(is)?________________
PLANEJAMENTO
Planejamento da ação da assistência técnica*
Visita 1
A Unidade fará uso de defensivos químicos?

Atividades previstas: visita de acompanhamento técnico da tecnologia de baixo carbono implantada.
Recomendações técnicas para sucesso da tecnologia.
Produtos: relatório parcial 1 - data prevista da visita
Visita 2
Atividades previstas: visita de acompanhamento técnico da tecnologia de baixo carbono implantada.
Recomendações técnicas para sucesso da tecnologia.
Produtos: relatório parcial 2 - data prevista da visita

[Texto]

Visita 3
Atividades previstas: visita de acompanhamento técnico da tecnologia de baixo carbono implantada.
Recomendações técnicas para sucesso da tecnologia.
Produtos: relatório final - data prevista da visita
Planejamento dos Dias de Campo e/ou Visitas Técnicas (12 meses)
EVENTO 1 - Tipo/Nome do evento*
Data* (dd/mm/aaaa)
Tecnologia*
(espeficique a tecnologia escolhida)
Público esperado
(quantidade - mínimo 10/ máximo 40)
Perfil do público esperado
(indique o número de participantes segundo os tipos a seguir)

( ) Produtores rurais elegíveis pelo Projeto
( ) Técnico agrícola registrado no Portal
( ) Outros. Indique: ___________________________

Descreva o roteiro de acesso à propriedade, com pontos de referência, destacando os meios de
transporte, as condições de acesso rodoviário durante o ano (ex: como é o acesso durante os períodos
de chuva e seca), indicando as coordenadas geográficas do local de onde sairá o transporte do público
participante do dia de campo/ visita técnica até a chegada à unidade. Apresente o percentual de
estrada pavimentada no trajeto proposto.*
ATENÇÃO: na aba DOCUMENTOS, submeta arquivos de apoio para sua descrição acima (mapas do trajeto, por exemplo)
[arquivos .pdf, .jpeg, .giff, etc]
Sugestão de fornecedores
[aluguel de transporte (obrigatoriamente com seguro), alimentação, aluguel de mesas, cadeiras e
tendas]
Custo estimado (para dias de campo) R$ x.xxx,xx
EVENTO 2 - Tipo/Nome do evento*
Data* (dd/mm/aaaa)
Tecnologia*
(espeficique a tecnologia escolhida)

Público esperado
(quantidade - mínimo 10/ máximo 40)
Perfil do público esperado
(indique o número de participantes segundo os tipos a seguir)

( ) Produtores rurais elegíveis pelo Projeto
( ) Técnico agrícola registrado no Portal
( ) Outros. Indique: ___________________________

Descreva o roteiro de acesso à propriedade, com pontos de referência, destacando os meios de
transporte, as condições de acesso rodoviário durante o ano (ex: como é o acesso durante os períodos
de chuva e seca), indicando as coordenadas geográficas do local de onde sairá o transporte do público
participante do dia de campo/ visita técnica até a chegada à unidade. Apresente o percentual de
estrada pavimentada no trajeto proposto.*
ATENÇÃO: Na aba DOCUMENTOS, submeta arquivos de apoio para sua descrição acima (mapas do trajeto, por exemplo)
[arquivos .pdf, .jpeg, .giff, etc]
Sugestão de fornecedores
[aluguel de transporte (obrigatoriamente com seguro), alimentação, aluguel de mesas, cadeiras e
tendas]
Custo estimado (para dias de campo) R$ x.xxx,xx
EVENTO 3 - Tipo/Nome do evento*
Data* (dd/mm/aaaa)
Tecnologia*
(espeficique a tecnologia escolhida)
Público esperado
(quantidade - mínimo 10/ máximo 40)
Perfil do público esperado
(indique o número de participantes segundo os tipos a seguir)

( ) Produtores rurais elegíveis pelo Projeto
( ) Técnico agrícola registrado no Portal
( ) Outros. Indique: ___________________________

Descreva o roteiro de acesso à propriedade, com pontos de referência, destacando os meios de
transporte, as condições de acesso rodoviário durante o ano (ex: como é o acesso durante os períodos
de chuva e seca), indicando as coordenadas geográficas do local de onde sairá o transporte do público
participante do dia de campo/ visita técnica até a chegada à unidade. Apresente o percentual de
estrada pavimentada no trajeto proposto.*
ATENÇÃO: Na aba DOCUMENTOS, submeta arquivos de apoio para sua descrição acima (mapas do trajeto, por exemplo)
[arquivos .pdf, .jpeg, .giff, etc]
Sugestão de fornecedores
[aluguel de transporte (obrigatoriamente com seguro), alimentação, aluguel de mesas, cadeiras e
tendas]
Custo estimado (para dias de campo) R$ x.xxx,xx

