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ANEXO II B 

Questionário de Avaliação de Impacto 

Período Safra 2017/18  

Período de referência: entre 01/08/2017 até 31/07/2018 

Data de Referência: 31/07/2018 

 

BLOCO DE REFERÊNCIA  
 
Estas perguntas não deverão ser feitas ao entrevistado. Deverá ser disponibilizada para o entrevistador uma 
planilha com a condição experimental de cada propriedade e o respectivo nome e CPF do representante da 
propriedade no Projeto ABC.  

 

 

1.  Grupos de pesquisa?  

 

☐ Controle 

☐ Capacitados 

☐ Capacitados + ATeG 

 

2. CPF e nome do participante do Projeto ABC Cerrado?  

 

1. CPF  
1. Nome  

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
1. Mesmo CPF do Participante do ABC Cerrado (item 0.2.1)?      sim (ir para o bloco 2)    não 

1. CPF  

1. Nome do entrevistado(a)  1. Sexo  F         M 

1.  Data de nascimento  
1. Correio eletrônico do entrevistado (email) 

(campo não obrigatório) : 
_____________________________ 

1. O entrevistado(a) reside na propriedade:  Não       Sim         Apenas parte do tempo 

1. Vínculo com a propriedade 

 Proprietário (dono) (ir para o item 2.2) 

 Cônjuge (ir para o item 2.1.2) 

 Técnico/Administrador (ir para o item 2.1.2) 

 Parente do Proprietário (ir para o item 2.1.2) 

 Encarregado (ir para o item 2.1.2) 

 Trabalhador temporário (ir para o item 2.1.2) 
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 IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DA PROPRIEDADE PARTICIPANTE DO 
PROJETO ABC  

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 

1. Mesmo CPF do item 0.2.1?      sim (ir para o item 2.2)    não 

1.  Informar o CPF do proprietário 
1.  Não soube informar (ir para 

o item 2.1.3)        Sim 
1. CPF________________ 

1. Nome do Proprietário(a)  
1. Se

xo 
 F         M 

1. Data de nascimento 
 Não soube informar (ir para o item 2.1.6) 
 Sim 

1. Data de Nascimento: ___/___/_____ 

1. Correio eletrônico da propriedade/proprietário (email): (campo não obrigatório) 

________________________________ 

1. O proprietário(a) reside na propriedade:  Não       Sim         Apenas parte do tempo 

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 

1. UF  1. Município  
1. Logradouro  
1. Nome da propriedade  

1. A propriedade possui telefone de contato 
 Não (ir para o item (2.2.6)       Sim, informar:    

1. Fixo:(___)__________    
2. Cel: (___)__________ 

1. A produção agropecuária é a principal fonte de renda da propriedade?    1.  Não       

2.  Sim  

3.  Não 
soube 
responder 

1. A propriedade participa de alguma cooperativa?    1.  Não (vá para o item 
2.2.9)       

2.  Sim.  

1. Para que a propriedade usa a cooperativa (assinale todas as alternativas cabíveis)?  

1.  comercialização - toda produção    
2.  comercialização - parte da produção              
3.  produção – compra de insumos 
4.  produção – assistência técnica 
5.  produção – acesso à máquina agrícola      
6.  Outro. Qual __________  

1. O proprietário(a) participa de alguma associação de 
produtores?     

1.  Não      Sim 
2. Sim.Qual 

tipo:___________ 

1. Há quanto tempo o(a) proprietário(a) explora esta propriedade? 

1. ______anos (ex. 0.5 ano; 1,5 ano, etc.) 

 

 

1.  

2. IDENTIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES EXPLORADAS NO BRASIL 

1.  

1. Quantas propriedades explora no Brasil em 
31/08/2018 (incluindo a propriedade visitada)? 

 

Quantidade ____________ 

(colocar entre 1 a 5 propriedades) 

1. Descrição das outras propriedades exploradas no Brasil 

 1. P
ropriedade 

1. P
ropriedade 

1. P
ropriedade 

1. P
ropriedade 

1. P
ropriedade 
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Visitada 2 3 4 5 

  

Sabe informar as 
características da 
propriedade?  

 Não 

 Sim 

Sabe informar as 
características da 
propriedade?  

 Não 

 Sim 

Sabe informar as 
características da 
propriedade?  

 Não 

 Sim 

Sabe informar as 
características da 
propriedade?  

 Não 

 Sim 

UF      
Município      
Adquiriu a 
propriedade entre 
01/08/16 e 31/07/17 

  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não  Sim  Não 

Área vizinha?  
 
 Sim  Não  
(Pergunta obrigatória) 

 
 Sim  Não     
(Pergunta obrigatória) 

 
 Sim  Não 
(Pergunta obrigatória)   

 
 Sim  Não 
(Pergunta obrigatória)  

Nome propriedade      
Área (há)      

Tipo de propriedade 1.  

1.  
Pr
óp
ria 

 Arrendada 

1.  
Pr
óp
ria 

 Arrendada 

1.  
Pr
óp
ria 

 Arrendada 

1.  
Pr
óp
ria 

 Arrendada 

Qual a principal 
atividade? 

1.  
Cri
aç
ão 
de 
ani
ma
is 

2.  
Ex
tra
çã
o 
ve
get
al  

3.  
Pa
ra 
pr
od
uç
ão 
de 
lav
ou
ras 

4.  
Flo
res
ta 

 Arrenda para terceiros 

1.  
Cri
aç
ão 
de 
ani
ma
is 

2.  
Ext
raç
ão 
ve
get
al  

3.  
Pa
ra 
pr
od
uç
ão 
de 
lav
ou
ras 

4.  
Flo
res
ta 

 Arrenda para terceiros 

1.  
Cri
aç
ão 
de 
ani
ma
is 

2.  
Ex
tra
çã
o 
ve
get
al  

3.  
Pa
ra 
pr
od
uç
ão 
de 
lav
ou
ras 

4.  
Flo
res
ta 

 Arrenda para terceiros 

1.  
Cri
aç
ão 
de 
ani
ma
is 

2.  
Ext
raç
ão 
ve
get
al  

3.  
Pa
ra 
pr
od
uç
ão 
de 
lav
ou
ras 

4.  
Flo
res
ta 

 Arrenda para terceiros 

1.  
Cri
aç
ão 
de 
ani
ma
is 

2.  
Ex
tra
çã
o 
ve
get
al  

3.  
Pa
ra 
pr
od
uç
ão 
de 
lav
ou
ras 

4.  
Flo
res
ta 

 Arrenda para terceiros 
 

 

 

1.  ÁREA TOTAL (Informar valores da área do imóvel e outras anexas) 

(Qual era a área da propriedade em 31/07/2018?) 

1. Área de terras arrendadas para terceiros (área sem governança do proprietário)  
1. Área de terras em parceria e/ou comodato (área sem governança do proprietário)  
1. Área de terras arrendadas de terceiros que fazem fronteira com a propriedade  
1. Área de terras próprias incluindo RL e APP (Não considerar as áreas de propriedade 

do produtor em poder de terceiros (arrendamento, parceria ou cessão) e considerar 
área vizinha adquira no período de referência preenchida no item 3) 

 

1. 4.1 ÁREA TOTAL EXPLORADA COM CULTURAS (soma dos itens 4.1.3 + 
4.1.4)  
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5.  DISTRIBUIÇÃO DO USO DO SOLO DA PROPRIEDADE EM 01/07/2017 A 
31/08/2018 

Hectares 

1.  RESERVA LEGAL + APP (SHAPE – RL_APP)  

Obs: a informação da área arrendada de terceiros estará presente neste quadro, mas não está 
presente no croqui, uma vez que a área arrendada não é visualizada no CAR ou no Mapa de 
Georeferenciamento do produtor. 

 

  

1. ÁREA COM LAVOURAS PERMANENTES  

  

1.Área com agricultura convencional  

1. Área com agricultura em plantio direto  

1. 5.1.2.2 ÁREA COM LAVOURAS TEMPORÁRIAS (soma dos itens 5.1.2.2.1 + 5.1.2.2.2)  

  

1. Área com pastagens SEM intervenção   

1. Área com pastagens COM intervenção (somente gradagem e semeadura)   

1. Área com pastagens onde houve outro tipo de intervenção ALÉM de gradagem e 
semeadura (Análise de solo, aplicação de calcário aplicação de gesso agrícola, aração, 
subsolagem, adubação de plantio, adubação de manutenção) - considerar toda a área 
de pastagem que recebeu um ou mais tipo de intervenção além de gradagem e 
semeadura. 

 

1. 5.1.2.3 ÁREA COM PASTAGENS (soma dos itens 5.1.2.3.1 + 5.1.2.3.2 +  5.1.2.3.3)  

  

1.ÁREA DE FLORESTAS PLANTADAS (SILVICULTURA)  

  

1. Lavoura-Pecuária  

1.Lavoura-Floresta  

1.Pecuária-Floresta  

1.Lavoura-Pecuária Floresta  

1. 5.1.2.5 ÁREA COM INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF) (soma 
dos itens 5.1.2.5.1 + 5.1.2.5.2 + 5.1.2.5.3 +  5.1.2.5.4)  

  

1. 5.1.2 ÁREA EXPLORADA (SHAPE - AREA_EXPLORADA) (soma dos itens 
5.1.2.1 + 5.1.2.2 + 5.1.2.3 + 5.1.2.4 + 5.1.2.5) 

2. Obs: a informação da área arrendada de terceiros estará presente neste quadro, mas 
não está presente no croqui, uma vez que a área arrendada não é visualizada no CAR ou 
no Mapa de Georeferenciamento do produtor. 

 

1.ÁREA DESTINADA A OUTRAS FINALIDADES   

1. ÁREA DE TERRA TOTAL (5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 = 4.1.3 + 4.1.4)  - SHAPE DO 
PERÍMETRO_PROP)  

1. ÁREA COM TECNOLOGIA ABC (SHAPE TEC_ABC – soma dos itens 5.1.2.2.2 + 
5.1.2.3.3 + 5.1.2.4 + 5.1.2.5)   

 

 

1. Possui em sua propriedade área de vegetação nativa para 
abertura dentro da legislação ambiental? 

1.  Não (ir para o 
item 5.5) 

2.  Não sei (ir para 
o item 5.5) 

3.  Sim 

4.  

1.  Qual é a área? 
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___________hectares 

1. Pretende realizar a abertura de área de vegetação nativa para a 
exploração agrícola na propriedade nos próximos 5 anos? 

1.  Não (ir para o 
item 5.5)  
 Não sei (ir para o item 
5.5) 

2.  Sim 

1. Qual é o tipo de cultura que 
pretende implantar? (marque 
quantas necessárias) 

1.  Lavoura temporária      

2.  Lavoura permanente     

3.  Pastagens     

4.  Silvicultura                    

5.  Área de integração       

6.  Outras 

1. Qual é a área de vegetação nativa em sua propriedade 
que foi convertida para a exploração agrícola nos 
últimos 5 anos? 

 
 Sim 
 Não (ir para o item 5.6)  
 Não sei (ir para o item 5.6)  

 

1. _______hectares  

1. Nos próximos 5 anos, você tem programada a compra 
de imóvel rural para exploração agrícola? 

1.  Não (ir para o bloco 6)     

2.  Não sim (ir para o bloco 6)     

3.  Sim 

1. Nessa propriedade há áreas de vegetação nativa que 
devem ser aproveitadas para exploração agrícola? 

1.  Não (ir para o bloco 6)     

2.  Não conhece a área (ir 
para o bloco 6)     

3.     

1.  Sim, qual é a área? 
___________hectares 

 

 

 

1.  VALOR DO IMÓVEL em 31/07/2017 

1. Sabe informar o valor médio do hectare da sua 
propriedade? 

1.  Não sei (ir para o item  
6.2)     

2.  Não quis responder (ir 
para o item  6.2)    

3. Sim  

1.Qual é o valor médio do hectare da sua propriedade? 
(porteira fechada incluindo os implementos agrícola e animais) 1.R$ 

1. Sabe informar o valor médio do hectare na região? 

1.  Não sei (ir para o item  
6.3)     

2.  Não quis responder (ir 
para o item   6.3)    

 Sim  

1.Qual é o valor médio do hectare na região? R$ 

1. Sabe informar o valor médio do hectare da terra nua de 
sua propriedade? 

1.  Não sei (ir para o item 
6.4)     

2.  Não quis responder (ir 
para o item 6.4)    

 Sim 
1.Qual é o valor médio do hectare da terra nua de sua 
propriedade? 

R$ 
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1. Sabe informar o valor médio do hectare da terra nua para 
compra na região? 

1.  Não sei (ir para o bloco 
7)     

2.  Não quis responder (ir 
para o bloco 7)    

 Sim 
1.Qual é o valor médio do hectare da terra nua para compra na 
região? 

R$ 
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 CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE EXPLORADA 

1. A propriedade possui moradias em 
31/07/2017? 

1. Não (ir para o item 7.3)       Sim 

2. 

1. quantas: ___________ 

1. Número de moradias destinadas a 
funcionários: 

1.______ 

1. A propriedade possui energia 
elétrica? 

1. Não (ir para item 7.5)       Sim 

1. Onde é utilizada a energia elétrica? 

1.  Na(s) moradia(s) – monofásica 
2.  Na(s) moradia(s) - trifásica 
3.  Na atividade agropecuária – monofásica 
4.  Na atividade agropecuária – trifásica 

1. Quais destas práticas agrícolas foram utilizadas na propriedade entre 01/08/2017 e 31/07/2018?  
(marque quantas necessárias) 

1.  

2. Boas Práticas de conservação de água e solo 

1.  Plantio em nível / Uso de terraços 
2.  Proteção/conservação de encostas 
3.  Proteção de nascentes 
4.  Práticas de conservação de estradas e carreadores  
5.  Recuperação de mata ciliar 
6.  Estabilização de voçorocas (valas) 

3.  

4. Boas Práticas de Manejo Agropecuário 

7.  Aplicação de inoculantes (fixação biológica de Nitrogênio) 
8.  Análise de solo 
9.  Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
10.  Rotação de culturas  
11.  Adubação verde (utilização de plantas para adubação orgânica - solo) 
12.  Pousio ou descanso de solos 
13.  Drenagem de solos 
14.  Utiliza leguminosa em consorciação nas pastagens 
15.  Esterqueira 
16.  Utilização do esterco para adubação orgânica do solo 
17.  Utilização de composto para adubação orgânica (compostagem)  
18.  Uso de lavouras para reforma/renovação/recuperação de pastagens 
19.  Quebra-vento ou cordão 
20.  Manejo florestal 

5.  

6. Atividades relacionadas as queimadas 

21.  Queimada para abertura de novas áreas 
22.  Queimada para limpeza de pasto 
23.  Aceiro 

1. NOS ÚLTIMOS 5 ANOS realizou análise 
de solo em áreas de exploração agrícola  

 
1.  Não (ir para o item 7.7) 

2.   Sim 

 

1. Quantas vezes realizou análise de solo 
NOS ÚLTIMOS 5 ANOS em: 

1. Lavoras temporárias  ___vezes 

2. Lavouras permanentes? __ vezes 

3. Pastagem?   ___ vezes 

4. Floresta plantada?  ___ vezes 

1. NOS ÚLTIMOS 5 ANOS qual foi a área de 
pastagem SEM nenhum tipo de 
intervenção 

1._____ha 

1. NOS ÚLTIMOS 5 ANOS qual foi a área de 
pastagem em que houve SOMENTE 
processo de gradagem e/ou nova 
semeadura  

1._____ha 
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1. NOS ÚLTIMOS 5 ANOS qual foi a área de 
pastagem onde houve outro tipo de 
intervenções ALÉM do processo de 
gradagem e semeadura  

1._____ha (se área for igual a zero ir para o item 7.10) 

1. Considerando a área 
respondida no item 7.9, quais 
intervenções foram essas? 
(marque quantas necessárias) 

1.  aplicação de calcário ou gesso 
2.  adubação no plantio 
3.  adubação de manutenção 
4.  subsolagem 
5.  arado 
6.  outros 

 

 

1. Utilizou agrotóxicos para o controle de pragas ou 
doenças em VEGETAIS entre 01/08/2017 e 31/07/2018? 

1. Não (ir para o item 7.17)              Sim 

1. Quais tipos de agrotóxicos utilizou? 

1.  Fungicida         
2.  Herbicida           
3.  Inseticida        
4.  Outros (nematicidas, acaricida, etc.) 

1. Qual foi o modo de aplicação do agrotóxico? 

1.  Pulverizador Costal                      
2.  Pulverizador estacionário ou tracionado por tratores ou animais          
3.  Pulverizado por aeronaves          
4.  Pulverizado por outras formas 

1. Quem aplicou o agrotóxico utilizou equipamento de proteção individual? (não considere 
equipamentos improvisados) 

1.  Não 

2.  Sim, mas não utilizou todos os equipamentos exigidos 

3.  Sim, utilizou todos os equipamentos (chapéu, capuz, óculos, protetor facial, máscara, roupa 
protetora, avental, capa, luva e bota) 

4.  Sim, aplicação com tratores com cabine protetora 

1. Quem aplicou o agrotóxico recebeu algum 
treinamento específico com certificação?     

1.  
Não  

 Sim 
1. Qual foi o destino das embalagens vazias de agrotóxicos? (selecionar todas as necessárias) 

1.  Largadas no campo  

2.  Reaproveitadas 

3.  Queimadas ou enterradas 

4.  Depósito de lixo comum 

5.  Devolvidas ao comerciante, recolhidas pela Prefeitura, depósito apropriado para aguardar o 
recolhimento ou sindicatos 

6.  Outro destino 

1. Houve casos de pessoas intoxicadas por agrotóxicos na propriedade?  

1.  Não (ir para o item 7.17)       Sim 

1. Buscou atendimento no serviço de saúde?        Não       Sim 

1. Foram adotadas outras alternativas utilizadas para o controle de pragas ou doenças em VEGETAIS?  
1.         (Lavouras, pastagens, florestas, produtos de viveiros, produtos estocados ou armazenados) (selecionar todas 

as necessárias) 

1.  Controle biológico                                                   Queima de resíduos agrícolas e de restos 
de culturas     

2.  Outros (uso de repelentes, caldas, iscas, etc.)       Não utiliza outras alternativas 
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1. A propriedade possui área irrigada entre 
01/08/2017 e 31/07/2018 

1. Não (ir para o bloco 7.21)        Sim 

1. Informe a área irrigada no(s) respectivo(s) método(s) utilizado(s) (em hectares) 

1. Sistema de irrigação por 
superfície:   

1.                           

 Sulcos _____ha 
 Outros por superfície 
(corrugação, faixa) _____ha 

1. Sistema de irrigação por aspersão:                                        
 Autopropelido / carretel enrolador
 _____ha 
 Pivô central _____ha 
 Aspersão convencional 
(portátil,semiportátil, fixo, canhão hidráulico, 
malha) _____ha 

1. Sistema de irrigação localizada:                               
 Gotejamento _____ha 
 Microaspersão _____ha 
 Outros métodos de irrigação 
localizada (xique-xique, potejamento, etc. )
 _____ha 

1. Outros Sistema:                                                                      
 Subsuperficial _____ha 
 Molhação (com mangueiras, baldes, 
regadores, etc.) _____ha 

1. Irriga pastagens existentes na propriedade? 1. Não       Sim 

1. Tem disponibilidade permanente de água (o ano todo) 
na propriedade? 

1. Não       Sim 

 

 

 

 PASTAGENS (considerar o período entre 01/08/2017 e 31/07/2018) 

1. Fez rotação de pastagem? 1.  Não        Sim 

1. A formação de pastagem utilizou 
maquinários? 

1.  Não        Sim 

1. Recebeu orientação técnica para formação 
de pastagem? 

1.  Não        Sim 

1. Teve problemas de área com pastagem 
degrada na propriedade? 

1.  Não (ir para o bloco 9)       

2.  Sim 

1. Quanto da área de pastagem _____% 

 

 

 

 

 CARACTERIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS COM FINS COMERCIAIS 

1. Existia criação de animais na propriedade entre 
01/08/2017 e 31/07/2018  
(marque quantas necessárias) 

1.  Não existia criação animal (ir 
para o bloco 12) 

 Sim 
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1.  Criação de bovinos 
2.  Criação de búfalos 
3.  Criação de equinos 
4.  Criação de asininos (jumentos) 
5.  Criação de muares (burros e mulas) 
6.  Criação de suínos 
7.  Criação de caprinos 
8.  Criação de ovinos 
9.  Criação de galinhas, galos, frangas ou 

pintos 
10.  Criação de patos, gansos, marrecos, 

perdizes ou faisões 

1.  Criação de perus 
2.  Criação de avestruzes  
3.  Criação de codornas 
4.  Criação de coelhos 
5.  Criação de rã 
6.  Criação de bicho-da-seda 
7.  Criação de abelhas 
8.  Aquicultura (peixes, camarões e moluscos) 
9.  Minhoca 

 

1. Existiam na propriedade, criação de animais em parceira com 
integradoras (indústria)? (Entre 01/08/2017 e 31/07/2018) 

1.  Não (ir 
para o item 9.5)       
Sim 

1. Quais foram os animais integrados à indústria (Entre 01/08/2017 e 31/07/2018) (marque a principal) 

1.   Suínos   Frangos e frangas    Perus      Bicho-da-seda 

1. Quais foram os tipos de despesas da produção pagas parcialmente ou totalmente pelo integrador? 
(Entre 01/08/2017 e 31/07/2018) (marque quantas necessárias) 

1.   Nenhum tipo de despesa paga      
2.   Animal para engorda ou produção                
3.   Ração            
4.   Produto veterinário          
5.   Energia elétrica     
6.   Combustível            
7.   Assistência Técnica        
8.   Outras despesas (Especifique) _______________________________ 

1. Onde faz o tratamento do esterco dos animais da propriedade (Entre 01/08/2017 e 31/07/2018)? 
(marque a principal) 

1.  Não faz tratamento do esterco dos animais       

2.  Lagoa anaeróbica      

3.  Esterqueiras            

4.  Biodigestor                

5.  Composteira    

6.  Outra forma (Especifique)  _______________________________ 

1. Fez controle de doenças ou parasitas nos animais da 
propriedade? (Entre 01/08/2017 e 31/07/2018) 

 Não       Sim 
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 BOVINOS 
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1. Possui bovinos na propriedade em 
31/07/2017? 

1.  

 Não (ir para o item 10.4)      Sim 
2.  

1.1. Quantidade de bovinos na propriedade em 
31/07/2017?     

3. Cabeças 
  
2. Efetivo de bovinos por faixa etária: 
4.  

Idade  Cab. Valor médio unitário 
De menos 12 meses Bezerros   

De menos 12 meses Bezerras   

Entre 12 meses e 24 meses Novilhos   

Entre 12 meses e 24 meses Novilhas   

Acima de 24 meses a 36 meses (garrotes) Bois:   

Acima de 24 meses a 36 meses (garrotes) Vacas:   

Acima de 36 meses  Reprodutores   

Acima de 36 meses  Matrizes   

Acima de 36 meses Trabalho   

5.  

 
3. Bovinos entre 31/07/2017 e 01/08/2018 (data 

de referência para os itens de 10.4 a 10.19) 
6.  

 

4. Qual foi a finalidade principal da criação 
(marque quantas necessárias)? 

4.1. Corte - cria  
4.2. Corte – recria 
4.3. Corte - engorda 
4.4. Leite 
 

 
5. Fez confinamento? 

 

 Não (ir para o item 10.6) 

 Sim          
7.  

Qtde. animais foram confinados na 
propriedade?  Cabeças 
Qtde. animais foram confinados em uma 
unidade especializada fora da propriedade?

  Cabeças 
 
 
 
 
 
 

 

6. Fez suplementação alimentar? 
6.1. Não              
6.2. Sim, sal mineral/proteinado                   
6.3. Sim, ração, grãos, silagem          
6.4. Sim, subprodutos agroindustriais 

 
8. 

7. Utilizou pastos comuns ou alugados fora da 
propriedade? 

 Não (ir para o item 10.8) 
 Sim  
9. 

10.  

Quantos bovinos utilizaram estes pastos?
  Cabeças 

 
8. Fez inseminação artificial nas vacas na 

propriedade? 

 
 Não (ir para o item 10.9) 
 Sim  
11. 

12.  

Quantas vacas foram inseminadas?  Cabeças 

1.  

2. 

1. Compras realizadas de gado de corte   
         Não teve (ir para o item 10.13)   Sim  

 
Idade  Cab. Valor médio unitário 

De menos 12 meses Bezerros   

De menos 12 meses Bezerras   

Entre 12 meses e 24 meses Novilhos   

Entre 12 meses e 24 meses Novilhas   

Acima de 24 meses a 36 meses (garrotes) Bois:   

Acima de 24 meses a 36 meses (garrotes) Vacas:   

Acima de 36 meses  Reprodutores   

Acima de 36 meses  Matrizes   

Acima de 36 meses Trabalho   

3. 

2. Compras realizadas de gado de leite     
4.  Não teve (ir para o item 10.14)   Sim  

5.  

Idade  Cab. Valor médio unitário 
De menos 12 meses Bezerros:   

De menos 12 meses Bezerras   

Entre 12 meses e 24 meses Novilhos   

Entre 12 meses e 24 meses Novilhas   

Acima de 24 meses a 36 meses (garrotes) Bois:   

Acima de 24 meses a 36 meses (garrotes) Vacas:   

Acima de 36 meses  Reprodutores   

Acima de 36 meses  Matrizes   

Acima de 36 meses Trabalho   

6. 

3. Vendas realizadas de gado de corte    
 Não teve (ir para o item 10.15)   Sim  

7.  

Idade Unidade (cab. ou arroba) Qtde. Valor médio 
unitário 

Matrizes    
Reprodutores    
Animais com menos 12 meses    
Animais entre 12 meses e 24 meses    
Animais machos com mais de 24 meses para o abate  
  
Animais fêmeas com mais de 24 meses para o abate  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Peso médio dos animais vendidos vivos para o 
abate (assinale a principal) 

 Não teve 
 Menos de 30 arrobas (menos de 450 kg) 
 De 30 a menos de 40 arrobas (De 450 kg a menos de 
600 kg) 
 De 40 e mais arrobas (De 600 kg e mais) 

8. 

5. Abatidos na propriedade:       

 
 Não (ir para o item 10.17) 
 Sim  
9. 

10.  

Quantidade de cabeças abatidas na propriedade:  

Valor Total R$ abatidos na propriedade  
 
 
 
 
 

6. Vendas realizadas de gado de leite 
11.  Não teve (ir para o item 10.18)   Sim  

12.  

Idade Unidade (cab. ou arroba) Qtde. Valor médio 
unitário 

Matrizes    

Reprodutores    

Animais com menos 12 meses    

Animais entre 12 meses e 24 meses    

Animais machos com mais de 24 meses para o abate  
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13. 

9. Fez transferência de embriões nas vacas na 
propriedade? 

 
 Não (ir para o item 10.10) 
 Sim  
14. 

15.  

Quantas vacas receberam embriões? 
 Cabeças 

 
10. Nascidos      

 
 Não teve (ir para o item 10.11) 
 Sim  
16. 

17.  

Quantos nascidos?  Cabeças 
18.  

19.  

11. Vitimados    
20.  

 Não teve (ir para o item 10.12) 
 Sim  
21.    

De menos de 1 ano  Cabeças 
De 1 ano e mais  Cabeças 

  

Animais fêmeas com mais de 24 meses para o abate  
  

13.  

7. Produção de leite:      
14.   Não teve (ir para o bloco 11)   Sim  

 Tempo médio que as vacas permanecem 
em lactação  Dias 
 Porcentagem de vacas em lactação no 
mês  % 
 Quantidade média de leite produzido por 
mês  Litros 
 Quantidade média de leite vendido por 
mês  Litros 
 Preço médio de venda do litro leite  
 R$ 
 Quantidade média de Leite cru 
beneficiado na propriedade  
 Litros 
 Receita média mensal com a venda de 
derivados do leite  Valor total 

15. 

  
8. Utilizou ordenha mecânica? 
 Não              Sim 
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 OUTROS ANIMAIS  
 
1. Possui outros animais    Não (ir para o bloco 12)             Sim 

1. Tipo de 
animal 

1. nº 
de 

Efetivo 
(em 

31/07/20
17) 

1. Comprados (entre (entre 
01/08/2017 e 31/07/2018) 

1. Vendidos 

(entre 01/08/2017 e 31/07/2018) 

1. U
nidad

e 

1. Valor 
(R
$)* 

1. U
nidad

e 

1. Valor 
(R
$)* 

      

      

      

      

 

1.*preço médio por unidade 

 

 

 

 1. CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO VEGETAL COM FINS COMERCIAIS 

1.  

1. Quais atividades foram desenvolvidas na propriedade entre 01/08/2017 e 31/07/2018 (marque quantas 
necessárias) 

2.  

1.1.  Não teve (ir para o item 15)  
1.2.  Lavoura Temporária 
1.3.  Lavoura Permanente 
1.4.  Horticultura 
1.5.  Floricultura 
1.6.  Efetivos da Silvicultura 
1.7.  Produtos da Silvicultura 

1. Existia produção vegetal integrada à indústria ou produzida por contrato entre 01/08/2017 e 
31/07/2018  Não (ir para o item 13)   Sim  

1.  

Que produção vegetal foi integrada à indústria ou produzida por contrato? (marque quantas necessárias) 

 
1.  Fumo 
2.  Soja 
3.  Milho 
4.  Cana-de-açúcar 
5.  Café 
6.  Laranja 
7.  Madeira 
8.  Outro tipo de produção vegetal 

 

1. Existia despesas pagas parcialmente ou totalmente pelo integrador entre 01/08/2017 e 31/07/2018   
 Não (ir para o item 13)   Sim  



15 

 

1.  

2. Quais foram os tipos de despesas pagas parcialmente ou totalmente pelo integrador? (marque 
quantas necessárias) 

3.  

1.  Calcário e corretivo 
2.  Adubo e fertilizante 
3.  Agrotóxico 
4.  Sementes e mudas 
5.  Energia elétrica  
6.  Combustível 
7.  Assistência técnica 
8.  Outras despesas (especifique) _____________________________ 

 

 

 LAVOURA TEMPORÁRIA E PERMANENTE (Entre 01/08/2017 e 31/07/2018) 

 

 

Quadro Códigos UND PRODUÇÃO: [01] Kg [02] Und.  [03] Litros [04] Saca 30kg [05] Saca 50kg   [06] pés [07] Sacas de 60 kg   [08] 
Dúzia [09] Paneiro ou rasa [10] m3 [11] Tora  

 

Caso a unidade de produção informada pelo entrevistado não esteja na lista acima, o entrevistador deve fazer a conversão 
para uma das unidades. 

 

Descrição de produtos (utilize o quadro acima para responder as questões 13 e 14)  

 

1. Houve produção de lavoura temporária e/ou permanente entre 01/08/2017 

e 31/07/2018 

2.  Não (ir para o bloco 14)   Sim 

 

2. Quantos tipos de produtos foram produzidos entre 01/08/2017 e 

31/07/2018 

___produtos 

 

 

 1.Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 Produto 5 
1. Nome do 

produto      

1. Área total 
ocupada para 
plantio (ha) 

     

1. Unidade de 
produção [código]      

1. Quantidade 
produzida no 
sistema 
convencional de 
agricultura 

     

1. Quantidade 
produzida no 
sistema de plantio 
direto 
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1. Quantidade 
produzida no 
sistema de 
integração (ILPF) 

     

1. Quantidade 
consumida na 
própria 
propriedade 

     

1. Quantidade 
armazenada 
destinada a venda 
futura 

     

1. Quantidade 
vendida      

1. Preço médio 
unitário do 
produto vendido 
(R$) 
(condicional: se 0 
for diferente de 
zero) 

     

1. Porcentagem 
da venda que foi 
feita direta pelo 
produtor 

(condicional: se 0 for diferente de 
zero) 

     

1.  
Porcentagem da 
venda que foi feita 
pela 
associação/coope
rativa/outro 

 (condicional: se 0 for diferente de 
zero) 

     

1.  Utilizou 
irrigação 

 Não 
 Sim 

 Não 
 Sim 

 Não 
 Sim 

 Não 
 Sim 

 Não 
 Sim 

1.  Principal 
mês do plantio      

1.  Principal 
mês da colheita      

 

 

 

 

 SILVICULTURA 

 

 

3. Existiu efetivo de silvicultura com mais de 500 pés entre 01/08/2017 e 

31/07/2018 

3. Não (ir para o item 15)  Sim 

 

4. Quantos tipos de produtos foram produzidos entre 01/08/2017 e 

31/07/2018 

___produtos 
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 1.Produto 1 Produto 2 Produto 3 
1. Nome do produto:    
1. Área total ocupada para plantio 

(ha)    

1. Pés existentes    
1. Unidade de produção [código]    
1. Quantidade vendida    
1. Quantidade consumida na 

propriedade    

1. Quantidade armazenada 
destinada a venda futura    

1. Preço médio unitário do 
produto vendido (condicional: se 0 for 
diferente de zero) 

   

1. Porcentagem da venda que foi 
feita direta pelo produtor 

(condicional: se 0 for diferente de zero) 
   

1.  Porcentagem da vende que foi 
feita pela 
associação/cooperativa/outro 

(condicional: se 0 for diferente de zero) 

   

1. Pés plantados    

1. Possui viveiro de mudas?  Não 
 Sim  

 Não 
 Sim  

 Não 
 Sim  

1. Realiza controle de resíduos?  Não 
 Sim  

 Não 
 Sim  

 Não 
 Sim  

1. Utilizou irrigação (inclusive 
gel)? 

 Não 
 Sim  

 Não 
 Sim  

 Não 
 Sim  
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 TRATORES, IMPLEMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE UTILIZAÇÃO PARA A 
PRODUÇÃO 

1. Quantos tratores, implementos, máquinas e veículos o proprietário possui em 31/07/2017?   
1.  

2.  Não possui (ir para o item 15.5)  

3.  Possui 

 Quantidade 

1. Tratores com menos de 100 CV?          
1. Tratores de 100 CV e mais  
1. Arados (fuçador ou de disco)           

1. Grades ou enxadas rotativas  

1. Roçadeiras               

1. Semedeiras ou plantadeiras            

1. Colhedeiras            

1. Pulverizadores ou atomizadores               

1. Adubadeiras ou distribuidoras de calcário               

1. Ceifadeiras (picadeiras de forragens)              

1. Esiladeira               

1. Niveladora           

1. Motosserras               

1. Caminhões            

1. Utilitários          

1. Automóveis         

1. Reboques               

1. Aviões ou aeronaves de uso agrícola              

 

 

 

5. Houve compra de equipamentos agrícolas zero km nos últimos 3 anos?  

 

4.  Não (ir para o bloco 15.3)  

5.  Sim  

 

 Quantidade 

1. Tratores com menos 100 CV  

1. Tratores de 100 CV e mais  

1. Semeadeiras ou plantadeiras  

1. Colheitadeiras       
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6. Houve compra de equipamentos agrícolas zero km em 2017? 

 

6.  Não (ir para o bloco 15.4)  

7.  Sim  

 

 

 Quantidade 

1. Caminhões  

1. Utilitários  

1. Automóveis  

 

 

 1. O proprietário pretende comprar tratores, implementos, máquinas e veículos nos 
próximos 3 anos? 

 
1.  Não (ir para o bloco 16)  

2.  Sim  

 Quantidade   
1. Tratores com menos de 100 

CV?         Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Tratores de 100 CV e mais?  Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Arados (fuçador ou de disco)              Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Grades ou enxadas rotativas  Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Roçadeiras               Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Semedeiras ou plantadeiras            Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Colhedeiras            Fonte de recurso?    financiamento    próprio 
1. Pulverizadores ou 

atomizadores               Fonte de recurso?    financiamento    próprio 
1. Adubadeiras ou distribuidoras 

de calcário               Fonte de recurso?    financiamento    próprio 
1. Ceifadeiras (picadeiras de 

forragens)              Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Esiladeira               Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Niveladora           Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Motosserras               Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Caminhões            Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Utilitários          Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Automóveis         Fonte de recurso?    financiamento    próprio 

1. Reboques               Fonte de recurso?    financiamento    próprio 
1. Aviões ou aeronaves de uso 

agrícola              Fonte de recurso?    financiamento    próprio 
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TRABALHADORES NA PROPRIEDADE  
 
16.1 Possuía trabalhadores na propriedade entre 01/08/2017 e 31/07/2018 
1.  

 Não (ir para o bloco 17) 
 Sim 

CATEGORIA No.  

1. TRABALHADORES PERMANENTES - TOTAL (por sexo e idade) 
Não incluir 
campo 

1. Homens menores de 14 anos  
1. Homens de 14 anos ou mais  
1. Mulheres de menores de 14 anos  
1. Mulheres de 14 anos ou mais  

1. TRABALHADORES PERMANENTES – TOTAL (por escolaridade) 
Não incluir 
campo 

1. Ensino fundamental incompleto  
1. Ensino fundamental completo  
1. Ensino médio incompleto  
1. Ensino médio completo  
1. Ensino superior incompleto  
1. Ensino superior completo  
1. Pós-graduação?  

1. Do TOTAL de PERMANENTES, quantas pessoas possuem curso ou 
treinamento de qualificação profissional? 

 

1. Do TOTAL de PERMANENTES, quantas pessoas residiam na 
propriedade? 

 

1. TRABALHADORES TEMPORÁRIOS - TOTAL (por sexo e idade) 
Não incluir 
campo 

1. Homens menores de 14 anos  
1. Homens de 14 anos ou mais  
1. Mulheres de menores de 14 anos  
1. Mulheres de 14 anos ou mais  

1. TRABALHADORES PARCEIROS (meeiros, etc.) - TOTAL (por sexo e 
idade) 

Não incluir 
campo  

1. Homens menores de 14 anos  
1. Homens de 14 anos ou mais  
1. Mulheres de menores de 14 anos  
1. Mulheres de 14 anos ou mais  

 

 

 

 

 

PRODUTOR(A) E PESSOAS COM LAÇOS COM O(A) MESMO(A) QUE TRABALHARAM OU 
AJUDARAM NAS ATIVIDADES DA PROPRIEDADE entre 01/08/2017 a 31/07/2018 
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Grau de relacionamento com o 
Proprietário (a):  
1)Proprietário (a) 
2)Cônjuge ou companheiro (a) de sexo 
diferente 
3)Cônjuge ou companheiro (a) do mesmo 
sexo 
4)Filho(a) do Proprietário (a) e do cônjuge 
5)Filho(a) somente do(a) Proprietário(a) 
6)Filho(a) somente do cônjuge 
7)Genro ou nora 
8)Pai, mãe, padastro ou madastra 
9)Sogro(a) 
10)Neto(a) 
11)Bisneto(a) 
12)Irmão ou irmã 
13)Avô ou Avó 
14)Outros parentes 
15)Técnico  
16)Administrador  

 
Sexo 
1) Homem 
2) Mulher 

 
Sabe ler e escrever 
1) Não 
2) Sim 

Curso mais elevado que frequenta ou 
frequentou 
1)Nunca frequentou escola 
2)Classe de alfabetização - CA 
3)Alfabetização de jovens e adultos - AJA 
4)Antigo primário (elementar) 
5)Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 
6)Regular do ensino fundamental ou 1º 

grau 
7)Educação de jovens e adultos (EJA) do 

ensino fundamental ou do supletivo do 1º 
grau 

8)Antigo científico, clássico, etc. (médio 2º 
ciclo) 

9)Regular do ensino médio ou 2º grau 
10)Técnico de ensino médio ou do 2º grau  
11)Educação de jovens e adultos (EJA) do 

ensino médio ou do supletivo do 2º grau 
12)Superior - graduação (abre COMBO da 

graduação) 
13)Mestrado ou doutorado 
 
Concluiu este curso 
1)Não 
2)Sim 
 
Curso de qualificação profissional 
1)Não 
2)Sim 
 
 
Utiliza o conhecimento do curso na 
propriedade 
1)Não 
2)Sim 
 

 

Atividades desenvolvidas na propriedade  
1)Todas as atividades  
2)É corresponsável (divide a responsabilidade 
das decisões com outra pessoa, o que fazer, o 
que produzir, o que e como vender, etc.) 
3)Cuida da parte administrativa e financeira 
4)Comercialização da produção 
5)Cuida da produção vegetal 
6)Preparo do solo, tratos culturais ou limpeza de 
pastos 
7)Plantio ou semeadura ou colheita 
8)Cuida dos animais 
9)Ordenha de animais 
10)Faz coleta de produtos não madeireiros nas 
matas (frutos, castanhas, cocos, resinas, etc.) 
11)Pesca ou faz catação (apanha ou captura) de 
moluscos ou crustáceos 
12)Transformação ou beneficiamento de 
alimentos (preparo de doces, compotas, farinhas, 
pães, biscoitos, etc.) 
13)Afazeres domésticos (arrumar e limpar toda 
ou parte da moradia, cozinhar ou preparar 
alimentos, passar roupa, lavar roupa ou louça, 
cuidar dos filhos ou menores moradores, limpar o 
quintal ou terreno que circunda a residência), faz 
artesanatos, rendas, etc. 
14)Busca água ou recolhe a lenha 
15)Outras tarefas não relacionadas 
 
Teve alguma atividade econômica fora da 
propriedade agropecuário 
1)Não 
2)Sim - Só agropecuária 
3)Sim - Só não agropecuária 
4)Sim - Agropecuária e não agropecuária 
 
Reside na propriedade 
1)Não 
2)Sim 
 
Participa das decisões na propriedade? 
1)Não 
2)Sim 
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1.Produtor(a) e pessoas com laços com o(a) mesmo(a) que trabalharam ou 

ajudaram nas atividades da propriedade entre 01/08/2017 a 31/07/2018 

 

Não possui (ir para o bloco 18) 

 Possui 

 

 

2.Quantidade de pessoas que trabalharam ou ajudaram nas atividades da 

propriedade entre 01/08/2017 a 31/07/2018 

 

____pessoas 

 

Lista de pessoas (informar os códigos do quadro acima) 

 1ª PESSOA 
PROPRIETÁRIO 2ª PESSOA 3ª PESSOA 4ª PESSOA 5ª PESSOA 

1. Identificação da pessoa 
(nome)      

1. Grau de parentesco com 
o(a) Produtor(a)      

1. Sexo      
1. Idade      
1. Sabe ler e escrever      
1. Qual o curso mais 

elevado que frequenta ou 
frequentou? 

     

1. Concluiu este curso?      
1. Possui curso ou 

treinamento de qualificação 
profissional? 

     

1. Utiliza o conhecimento do 
curso nas atividades da 
propriedade? 

     

1. Atividades desenvolvidas 
na propriedade? (registre 
quantos códigos necessários) 

     

1. Qual a principal atividade 
desenvolvida na propriedade? 

(Registre apenas o código da atividade 
principal) 

     

1. Possui alguma atividade 
econômica fora da propriedade?      

1. Reside na propriedade?       
1. Participa da tomada de 

decisões na propriedade?      
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AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO 

1. O entrevistado (a) sabe o que é Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono?    

1.  Não (ir para o item 18.4)     

2.  Sim 

1. O entrevistado(a) teve conhecimento sobre as linhas de crédito do 
Programa ABC e suas condições? 

1. Não (ir para o item 18.4)      

2. Sim 

1. Como o entrevistado(a) tomou conhecimento do Programa ABC e acesso às informações sobre a 
linha de crédito e suas condições?  

1.            (assinalar apenas a opção principal) 

1.  Não conhece         banco       assistência técnica particular       assistência técnica 
governamental       projetista       rádio     

1.  outro produtor       televisão    jornal       internet       material impresso  SENAR   outro 
(especifique): __________________     

1. A propriedade acessou alguma linha de crédito com a finalidade de implantar alguma tecnologia 
ABC?  

 
 sim  não (ir para o item 18.4.4) 
1.  

1. Acessou Fundos Constitucionais (FCO/FNE/FNO)? 
 Não (ir para o item 18.4.2) 
 Sim 

 
1.1. Ano que acessou os Fundos Constitucionais (FCO/FNE/FNO): _________ 

 
2. Acesso Programa ABC?    
 Não (ir para o item 18.4.3) 
 Sim 

 
2.1. Ano que acessou o Programa ABC: _________ 

 
3.  Acessou Outras linhas de crédito?  
 Não (ir para o bloco 19) 
 Sim 

2.  

3.1. Ano que acessou outras linhas de crédito: _________ 

 

3.     

1. Não acessou, mas tentou 
acessar? 

1. não tentou            tentou, mas não conseguiu. 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA (ATER)  
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1. Sua propriedade recebeu ASS. TÉC.  

1. Não (ir para o item 19.2)     

2. Sim (ir para o item 19.3)  

1. Por quê você não foi atendido pela assistência técnica? 

1. não quis   não precisou   não teve dinheiro para contratar   não teve oferta   ASS. TEC. não atende sua 
necessidade 

(Após ir para o bloco 20) 

1. Sabe informar qual foi o período do último atendimento pela assistência técnica? 

 
 Não (ir para o item 19.4) 
 Sim 

 
1.1. Qual foi o período do último atendimento pela assistência técnica: 

 
____/_______ Mês/ano até ______/________ Mês/ano  

1.  

1. Qual foi a frequência? 1. Regular    Ocasional     Raramente 

1. Qual é a origem do serviço de ATER? (assinale a principal opção) 

 Governo (Federal, Estadual ou Municipal)    
 Operação de crédito    
 Particular (Paga)    
 Vendedor de insumo        
 Própria          
 Empresas privadas de planejamento       
 Cooperativas         
 Empresas integradoras    
 Organização não-governamental – ONG     
 SENAR           
 Outra (especifique):_______________________________________    

1. Crédito - a ATER recebida teve implicação direta no acesso ao 
crédito?  

(assinale a principal opção) 

1.  Não   

2.  Sim – 
Custeio 

 Sim - Investimento 

1. Qual linha de crédito? 
(assinale a principal opção) 

 Pronaf    

 Pronamp   

 ABC      

 Fundo Constitucional   
Outro 

1. Sit
uação atual 

 em dia 

 em aberto/atraso     

 liquidado  

 não venceu 
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DESPESAS DE PRODUÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

1.Contratou algum serviço entre 01/08/2017 e 31/07/2018  Não (ir para o bloco 21)       Sim 
1. Para quais finalidades contratou os serviços e valor gasto na propriedade? 

1.Finalidade  Valor total (R$) 

1.Limpeza/abertura da área 

1.  Não 

2.  Não soube 
informar 

3.  Sim 

 

1.Implantação da lavoura 

1.  Não 

2.  Não soube 
informar 

 Sim 

 

1.Condução da lavoura 

1.  Não 

2.  Não soube 
informar 

 Sim 

 

1.Colheita da lavoura 

1.  Não 

2.  Não soube 
informar 

 Sim 

 

1.Elaboração de projetos agrícolas 

1.  Não 

2.  Não soube 
informar 

 Sim 

 

1.Assistência técnica 

1.  Não 

2.  Não soube 
informar 

 Sim 

 

1.Valor pago com a mão de obra temporária 

1.  Não 

2.  Não soube 
informar 

 Sim 

 

1.Aplicação de defensivos 

1.  Não 

2.  Não soube 
informar 

 Sim 

 

1.Outros 1 

1.  Não 

2.  Não soube 
informar 

 Sim 
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21. DESPESAS DE PRODUÇÃO COM INSUMOS (entre 01/08/2017 e 31/07/2018) 

 

 

1.Finalidade  Valor total (R$)  

1. Adubo 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Agrotóxico 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Calcários e outros corretivos de solo 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Inseminação artificial 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Silagem 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Sementes e Mudas 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Alimentação/Concentrados/ Sal mineral 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Energia elétrica e Combustível 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Embalagens e sacarias 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Medicamentos para os animais 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 
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1. Material de ordenha / Equipamentos / Maquinas 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Aluguel e(ou) Manutenção de Máq. e 
Equipamentos 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Arrendamento de terra 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Valor de salário pago com a mão de obra para 
empregados permanentes 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Despesas com outros animais (fora os bovinos) 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Seguro agrícola 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Outros 1 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1. Outros 2 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

1.  Outros 3 

1.  Não 

2.  Não 
soube informar 

 Sim 

 

 

 

 

RENDA: DA PROPRIEDADE E FORA DELA 

1. Sabe informar o Valor Bruto da Produção (VBP) obtido na 
propriedade entre 01/08/2017 e 31/07/2018 

1.  Não 
sei 

 Sim 
1. Qual foi o Valor Bruto da Produção (VBP) obtido na propriedade 

entre 01/08/2017 e 31/07/2018 
1.R$ 

 

 

 

 

Responder 22.2, 22.3 e 22.4 somente se entrevistado for o proprietário ou 

cônjuge. 
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1. Qual é aproximadamente a RENDA MENSAL do produtor obtida com 
a exploração agrícola e pecuária realizada na propriedade entre 01/08/2017 e 
31/07/2018 

1.R$ 

 

 

1. O produtor (a) e sua família teve renda de atividades 
NÃO AGRÍCOLAS na propriedade entre 01/08/2017 e 31/07/2018 

1.  Não teve (ir 
para o item 22.4) 

 Sim 
 

Atividade 
(Produto) Valor da renda anual 

1. Turismo R$  

1. Artesanato R$  

1. Transporte  R$  

1. Aluguel de máquinas R$ 

1. Outros. Especifique_______ 1. R$  

 

 

1. O produtor e da família tiveram outras rendas entre 
31/07/2017 e 01/08/2018 (contabilizar apenas da família residente 
na propriedade)? 

 Não teve (ir para o bloco 23) 

 Sim 
ATIVIDADE/ Origem da Renda (assinale quantas necessárias) 

1. Aposentado 

1. Pensionista 

1. BPC 

1. Bolsa família 

1. Salário defeso 

1. Assalariado 

1. Outro 1: _______________________________ 

 

 

 

1.  

2. REDE DE REFERÊNCIA 
1. Consulta outros produtores na escolha das culturas a 

serem implantadas na propriedade?   
 não       sim 

1. Consulta outros produtores sobre implantação e 
tecnologias de manejo para produção na propriedade? 

 não       sim 

1. Consulta outros produtores antes de vender a produção?  não       sim 
1. Poderia indicar alguns produtores de referência na região?      sim        não tenho nomes 

para indicar (ir para o item 23.5)      
1.1. Nome:___________________________       
1.2. Nome:___________________________       
1.3. Nome:___________________________       

1. Participa de eventos 
relacionados ao setor 
agropecuário? 

 não participa         sim, frequentemente       sim, esporadicamente    

1. Participa de reuniões 
de produtores 

 não participa         sim, frequentemente       sim, esporadicamente    

 



29 

 

 

 

ACESSO A INTERNET E USO DE CELULAR 

 

 

1. Com que frequência você ou algum funcionário acessa a internet para fins de negócios da 
propriedade? 

1.  

2.   Diariamente   Semanalmente   Não acessa (ir para o item 24.3) 

 
2. A internet foi utilizada para (marque quantas necessárias): 

2.1.  se comunicar com outras pessoas       
2.2.  comprar ou encomendar bens e serviços        
2.3.  transações bancarias ou financeiras 
2.4.  interagir com autoridades públicas ou órgãos do governo     
2.5.  educação e aprendizado         
2.6.  ler jornais e revistas  
2.7.  atividades de lazer       
2.8.  buscar informações ou outros serviços    

1. O propriedade possui sinal de 
celular?  

 Não (ir para o item 24.5)   Sim 

1. O celular é utilizado para: 
(marque quantas necessárias) 

1.1.  acessa a internet      
1.2.  comunica-se por SMS  
1.3.  usa aplicativos  (comunicação, 

transações bancarias, etc.) 

1.  Se a capacitação do ABC fosse a distância, você teria interesse em participar?  Não       Sim 

1. Considera que a distância seria melhor para você?  Não       Sim 

 

 

1. O produtor(a) utiliza computador para 
tarefas da propriedade?    

1. Não (ir para o item 25)      Sim 

1. Assinale em qual tarefa, ligada a produção na propriedade é utilizado o computador  
(marque quantas necessárias):  

1.  pesquisa de informações agropecuárias    
2.  gerenciamento da produção 
3.  gerenciamento financeiro   
4.  controle     
5.  nenhuma     
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INDICADORES DAS TECNOLOGIAS DO PLANO ABC 

 

 

Período de referência: entre 01/08/2017 e 31/07/2018 

Preencher questões abaixo se a área utilizada para áreas de florestas plantadas 

computada no item 5.1.2.4 for diferente de zero 

 

1. Florestas plantadas (FP)                                                                         

1. Foi realizado o planejamento técnico do Sistema de produção:  

1.   Não elaborou projeto técnico                 

2.   Elaborou e não seguiu o projeto técnico   

3.   Elaborou e seguiu parcial o projeto técnico                  

4.   Elaborou e seguiu totalmente o projeto técnico 

1. Como foi realizada a prevenção de erosão (conservação de solo):  

1.   Plantio sem medidas de prevenção de erosão  

2.   Sistema de conservação de solo apenas na área de Plantio 

3.   Sistema de conservação de solo na área de plantio e no sistema viário 

4.   Sistema de conservação de solo em toda a propriedade 

1. Qual a indicação técnica utilizada para a adubação na área de plantio:  

1.   Não fez adubação 

2.   Fez adubação com base em indicações gerais 

3.   Fez adubação com base em análise de solo da camada de 0-20 cm 

4.   Fez adubação com base em análise de solo nas camadas de 0-20 e 20-40 cm 

1. Foi planejado a construção de estradas, talhões e aceiros da propriedade:  

1.   Não planejou estradas, aceiros e talhões 

2.   Planejou estradas e talhões 

3.   Planejou estrada e aceiros 

4.   Planejou estradas, aceiros e talhões 

1. Foi realizado o controle de formigas em áreas de plantio: 

1.   Sem controle de formigas previamente 

2.   Com controle de formigas no momento do plantio em toda a área 

3.   Com controle de formigas no momento do plantio em toda a área e no entorno 

4.   Com controle formigas previamente em toda área e no entorno 

1. Como é realizado o programa de prevenção e controle de incêndios:  
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1.   Sem programa de prevenção e controle de incêndios 

2.   Com programa de prevenção e controle, com equipe treinada e sem equipamentos apropriados 

3.   Com programa de prevenção e controle, com equipe treinada e equipamentos comuns ao combate e ao uso 
diário 

4.   Com programa de prevenção e controle, com equipe, equipe treinada e equipamentos específicos 

1. Como foi realizado o controle de cupins nas áreas de plantio: 

1.   Não houve o controle 

2.   Controlou cupins no momento do plantio com aração e gradagem 

3.   Controlou cupins pouco antes do plantio com aração e gradagem 

4.   Fez amostragem anterior ao plantio e tratamento das mudas com calda cupinicida 

1. Em relação ao mercado para a produção florestal, antes de iniciar a atividade realizou 
estudo de mercado: 

1.   Não considerou o mercado 

2.   Considerou o mercado local 

3.   Considerou os mercados local e regional 

4.   Considerou os mercados local, regional e nacional 

1. Em relação a área utilizada para Floresta Plantada, qual era sua destinação anterior: 

1.   Vegetação nativa 

2.   Área de lavoura 

3.   Pastagem não degradada 

4.   Pastagem degradada 

1. Qual o critério utilizado para escolha das mudas: 

1.   Não usou nenhum critério na escolha 

2.   Usou recomendação do viveirista 

3.   Usou recomendação do vizinho bem-sucedido 

4.   Usou dados técnicos regionais 

1. Com relação procedência das mudas utilizadas para Floresta Plantada, qual era a condição 
do viveiro: 

1.   Muda de viveiro sem registro  

2.   Muda de viveiro sem registro e sem rustificação 

3.   Muda de viveiro com registro e sem rustificação 

4.   Muda de viveiro registrado e com rustificação 

1. Houve correção de acidez subsuperficial para plantio florestal: 

1.   Não fez correção 

2.   Aplicou gesso no momento da aplicação de calcário 

3.   Aplicou gesso antes da aplicação do calcário 

 

 
1. Qual foi a taxa de mortalidade de mudas no plantio: 

1.   Plantio com mortalidade acima de 10% 

2.   Plantio com mortalidade de 6-10% 

3.   Plantio com mortalidade de 3-5% 

4.   Plantio com mortalidade de 0-2% 

1. Em relação as mudas utilizadas houve proteção contra estresse hídrico: 
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1.   Sem uso de gel e sem bacia de acumulação de água 

2.   Com uso de gel e sem bacia de acumulação de água 

3.   Com uso de gel e com bacia de acumulação de água 

4.   Com uso do gel, bacia de acumulação de água e cobertura morta 

1. Realizou adubação de cobertura nas árvores: 

1.   Não fez adubação de cobertura 

2.   Fez adubação de cobertura apenas um mês após o plantio 

3.   Fez adubação de cobertura até os 18 meses 

4.   Fez adubação de coberturas até os 24 meses 

1. Como foi o método utilizado para o acompanhamento da resposta à adubação em florestas 
plantadas: 

1.   Não fez acompanhamento da resposta a adubação 

2.   Acompanhou a resposta à adubação através de análise de solos sucessivas 

3.   Acompanhou resposta à adubação através de acompanhamento visual de deficiência 

4.   Acompanhou resposta à adubação através de acompanhamento com análise foliar 

1. Como foi o método utilizado para avaliação do desenvolvimento de árvores: 

1.   Não faz avaliação das árvores 

2.   Fez avaliação esporádica das árvores 

3.   Fez avaliação sistemática das árvores 

4.   Fez avaliação sistemática das árvores e utiliza parcelas permanentes 

1. Realizou desrama em Floresta Plantada (Somente para produção de madeira serrada): 

1.   Não desrama 

2.   Desrama sem instrumentos adequados e sem definição de intensidade 

3.   Desrama com instrumentos adequados e sem definição de intensidade 

4.   Desrama com instrumento adequado e com definição de intensidade 

1. Para o arranjo espacial das mudas, quais os principais itens levados em consideração: 

1.   Considerou o objetivo da produção 

2.   Considerou o objetivo da produção e a fertilidade do solo 

3.   Considerou o objetivo da produção, a fertilidade do solo e a declividade 

4.   Considerou o objetivo da produção, a fertilidade, a declividade e a condição hídrica do local 

1. Como estabeleceu a programação do desbaste: 

1.   Não faz desbaste 

2.   Pré estabelece a programação de desbaste com base em indicações técnicas gerais 

3.   Pré estabelece a programação de desbaste com base em sistemas de simulação 

4.   Faz o desbaste com base em acompanhamento anual do desenvolvimento de plantas em parcela 
permanente 
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Preencher questões abaixo se a área utilizada integração lavoura-pecuária-

floresta (ILPF) computada no item 5.1.2.5 for diferente de zero 

 

2.  Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)                                                               

1. Foi realizado o planejamento técnico do Sistema de produção:  

1.   Não elaborou projeto técnico                 

2.   Elaborou e não seguiu o projeto técnico   

3.   Elaborou e seguiu parcial o projeto técnico                  

4.   Elaborou e seguiu totalmente o projeto técnico 

1. Como foi realizada a prevenção de erosão (conservação de solo):  

1.   Plantio sem medidas de prevenção de erosão  

2.   Sistema de conservação de solo apenas na área de Plantio 

3.   Sistema de conservação de solo na área de plantio e no sistema viário 

4.   Sistema de conservação de solo em toda a propriedade 

1. Qual a indicação técnica utilizada para a adubação na área de plantio:  

1.   Não fez adubação 

2.   Fez adubação com base em indicações gerais 

3.   Fez adubação com base em análise de solo da camada de 0-20 cm 

4.   Fez adubação com base em análise de solo nas camadas de 0-20 e 20-40 cm 

1. Foi planejado a construção de estradas, talhões e aceiros da propriedade:  

1.   Não planejou estradas, aceiros e talhões 

2.   Planejou estradas e talhões 

3.   Planejou estrada e aceiros 

4.   Planejou estradas, aceiros e talhões 

1. Foi realizado o controle de formigas em áreas de plantio:  

1.   Sem controle de formigas previamente 

2.   Com controle de formigas no momento do plantio em toda a área 

3.   Com controle de formigas no momento do plantio em toda a área e no entorno 

4.   Com controle formigas previamente em toda área e no entorno 

 
1. Como é realizado o programa de prevenção e controle de incêndios:  

1.   Sem programa de prevenção e controle de incêndios 

2.   Com programa de prevenção e controle, com equipe treinada e sem equipamentos apropriados 

3.   Com programa de prevenção e controle, com equipe treinada e equipamentos comuns ao combate e ao uso 
diário 

4.   Com programa de prevenção e controle, com equipe, equipe treinada e equipamentos específicos 

1. Como foi realizado o controle de cupins nas áreas de plantio  
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1.   Não houve o controle 

2.   Controlou cupins no momento do plantio com aração e gradagem 

3.   Controlou cupins pouco antes do plantio com aração e gradagem 

4.   Fez amostragem anterior ao plantio e tratamento das mudas com calda cupinicida 

1. Em relação a área utilizada para ILPF, qual era sua destinação anterior:  

1.   Vegetação nativa 

2.   Área de lavoura 

3.   Pastagem não degradada 

4.   Pastagem degradada 

1. Qual foi a orientação utilizada das linhas de plantio no Sistema ILPF:  

1.   Não levou em conta o sentido das linhas 

2.   Priorizou a luz em detrimento da conservação de solo e água 

3.   Priorizou a conservação do solo e água em detrimento da luz 

4.   Observou a declividade na definição do sentido das linhas 

1. Qual foi a critério utilizado para a distância entre renques de plantio:  

1.   Sem critério 

2.   Considerou a conservação de solo 

3.   Considerou a conservação de solo e a produção 

4.   Considerou a conservação de solo, a produção e o maquinário 

1. Houve a desrama em ILPF:  

1.   Não desrama 

2.   Desrama sem instrumentos adequados, sem definição de intensidade e com o objetivo único de melhorar 
qualidade da madeira 

3.    Desrama com instrumentos adequados, sem definição de intensidade e com o objetivo único de 
melhorar qualidade da madeira 

4.    Desrama com instrumento adequado, com definição de intensidade e com objetivo da melhoria da 
qualidade da madeira e entrada de luz 

1. Teve a preocupação com o controle de deriva de herbicidas não seletivos à espécie 
florestal:  

1.   Não sabe o que é deriva de herbicida 

2.   Sabe o que é deriva mas não se preocupa 

3.   Sabe o que é deriva se preocupa, mas não tem equipamento apropriado para evitá-la 

4.   Protege as plantas em relação à deriva durante a aplicação de herbicidas não seletivos 

1. Qual o Sistema de Produção utilizado no último ano agrícola:  

1.   Uma safra de grãos 

2.   Duas safras de grãos 

3.   Primeira safra de grãos e planta de cobertura no restante do ano agrícola 

4.   Primeira safra de grãos e pecuária no restante do ano (boi safrinha) 

5.   Primeira e segunda safra de grãos e pecuária no restante 

1. Qual o tipo de espécie de forrageira utilizada para a formação de pastagem em áreas com 
ILPF  

1.   Usou uma espécie de forrageira qualquer 

2.   Usou uma espécie forrageira regional 

3.   Usou uma espécie forrageira melhorada 

4.   Usou uma espécie com maior tolerância a sombra, adaptada ao sistema 

1. Qual o procedimento adotado para adubação de pastagem em áreas com ILPF:  
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1.   Não adubou a pastagem 

2.   Adubou a pastagem considerando apenas o seu desenvolvimento 

3.   Adubou a pastagem considerando o desenvolvimento e a qualidade da mesma 

4.   Adubou a pastagem de acordo com o desenvolvimento, a qualidade da mesma e considera a agricultura 
como parte do sistema 

1. Qual o critério adotado em relação ao Valor Cultural (VC) da qualidade das sementes 
utilizadas na renovação de pastagens degradadas:  

1.   Não sabe 

2.   VC (%) menor do que 50% 

3.   VC (%) entre 51 e 80% 

4.   VC (%) acima de 81% 

1. Para o arranjo espacial das mudas, quais os principais itens levados em consideração:  

1.   Considerou o objetivo da produção 

2.   Considerou o objetivo da produção e a fertilidade do solo 

3.   Considerou o objetivo da produção, a fertilidade do solo e a declividade 

4.   Considerou o objetivo da produção, a fertilidade, a declividade e a condição hídrica do local 

1. Como estabeleceu a programação do desbaste:  

1.   Não faz desbaste 

2.   Pré estabelece a programação de desbaste com base em indicações técnicas gerais 

3.   Pré estabelece a programação de desbaste com base em sistemas de simulação 

4.   Faz o desbaste com base em acompanhamento anual do desenvolvimento de plantas em parcela 
permanente 

 

 
1. Qual principal prática utilizada de intervenção nas áreas de pastagens:  

1.   Nenhum 

2.   Recuperação/reforma ou renovação 

3.   Reforma 

4.   Renovação 

5.   Reforma, renovação ou recuperação em plantio direto 

6.   Algum sistema de produção integrado 

1. Antes do plantio como estava a área de lavoura em relação as plantas invasoras:   

1.   Plantas invasoras presentes em toda a área 

2.   Plantas invasoras presente nas linhas de plantio  

3.   Plantas invasoras presente apenas nas entrelinhas 

4.   Toda a área sem a presença de plantas 

1. Qual o tipo de controle de plantas daninhas invasoras utilizado nas áreas de lavoura:  

1.   Não controlou 

2.   Fez dessecação prévia da área 

3.   Fez dessecação prévia da área e aplicou herbicida pós-emergente seletivo na linha de plantio 

4.   Fez controle integrado 

1. Como estava o estado de conservação do solo na área de lavoura:  
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1.   Presença de voçorocas 

2.   Erosão em sulcos 

3.   Erosão laminar 

4.   Sem sinais de erosão 

1. Como veem sendo a aplicação do uso de arado ou grade em áreas de lavoura:  

1.   Anualmente 

2.   A cada 5 anos 

3.    A cada 10 anos 

4.    Sem planejamento para revolver 

5.    Uso somente na conversão de área pastagem para lavoura 

1. Em relação a cobertura do solo na área de lavoura, qual o período de safra que a mesma é 
mantida:   

1.   Coberto somente na primeira safra 

2.   Coberto na primeira e segunda safra 

3.   Coberto o ano todo 

1. Qual o tipo de estrutura de contenção da água de enxurrada na área de lavoura:    

1.   Nenhuma 

2.   Bigode 

3.   Construção de travesseiro, camalhão 

4.   Construção de caixas de acumulo de água, barraginha, cacimba etc. 

1. Qual o tempo médio de abate de bovinos de corte:    

1.   Mais de 48 meses 

2.   De 37 a 48 meses 

3.   De 25 a 36 meses 

4.   De 19 a 24 meses 

5.   Até 18 meses 

1. Teve a prática de realizar suplementação alimentar dos animais:  

1.   Não faz 

2.   Faz nas estações secas 

3.   Faz nas estações secas e chuvosas 
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Preencher questões abaixo se a área utilizada com pastagens onde houve outro 

tipo de intervenção ALÉM de gradagem e semeadura computada no item 

5.1.2.3.3 for diferente de zero. 

 

3. Pastagem (P)                                                                      

1. Foi realizado o planejamento técnico do Sistema de produção:  

1.   Não elaborou projeto técnico                 

2.   Elaborou e não seguiu o projeto técnico   

3.   Elaborou e seguiu parcial o projeto técnico                  

4.   Elaborou e seguiu totalmente o projeto técnico 

1. Como foi realizada a prevenção de erosão (conservação de solo): 

1.   Plantio sem medidas de prevenção de erosão  

2.   Sistema de conservação de solo apenas na área de Plantio 

3.   Sistema de conservação de solo na área de plantio e no sistema viário 

4.   Sistema de conservação de solo em toda a propriedade 

1. Qual a indicação técnica utilizada para a adubação na área de plantio: 

1.   Não fez adubação 

2.   Fez adubação com base em indicações gerais 

3.   Fez adubação com base em análise de solo da camada de 0-20 cm 

4.   Fez adubação com base em análise de solo nas camadas de 0-20 e 20-40 cm 

1. Tem a prática de realizar adubação de manutenção da área de pastagem: 

1.   Nunca fez 

2.   Faz a cada cinco anos 

3.   Faz a cada três anos 

4.   Faz anualmente 

1. Qual prática de correção de solo foi empregada nas áreas de pastagens: 

1.   Nenhuma 

2.   Calagem  

3.   Calagem + Gessagem  

4.   Calagem + Gessagem + Fosfatagem 

5.   Calagem + Gessagem + Fosfatagem + Potassagem 

1. Qual o tipo de controle utilizado no manejo de pastagem: 

1.   Sem controle 

2.   Número fixo de dias que os animais permanecem na área 

3.   Controle pela alteração da carga animal 

4.   Manejo pela altura da espécie forrageira na entrada e saída dos animais 

1. Qual o critério utilizado para a escolha da forrageira na renovação de pastagem: 
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1.   Não faz renovação, embora possua pastagens degradadas 

2.   Recomendação de um revendedor 

3.    Experiência no entorno da propriedade 

4.    Aconselhamento de um técnico 

1. Qual o critério adotado em relação ao Valor Cultural (VC) da qualidade das sementes 
utilizadas na renovação de pastagens degradadas: 

1.   Não sabe 

2.   VC (%) menor do que 50% 

3.   VC (%) entre 51 e 80% 

4.   VC (%) acima de 81% 

1. Qual o tempo médio de abate de bovinos de corte: 

1.   Mais de 48 meses 

2.   De 37 a 48 meses 

3.   De 25 a 36 meses 

4.   De 19 a 24 meses 

5.   Até 18 meses 

1. Teve a prática de realizar suplementação alimentar dos animais: 

1.   Não faz 

2.   Faz nas estações secas 

3.   Faz nas estações secas e chuvosas 

1. Qual principal prática utilizada de intervenção nas áreas de pastagens: 

1.   Nenhum 

2.   Recuperação/reforma ou renovação 

3.   Reforma 

4.   Renovação 

5.   Reforma, renovação ou recuperação em plantio direto 

6.   Algum sistema de produção integrado 
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Preencher questões abaixo se a área utilizada para o Sistema de Plantio Direto 

computada no item 5.1.2.2.2 for diferente de zero. 

8.  

4. Plantio Direto (PD)                                                                    

1. Foi realizado o planejamento técnico do Sistema de produção:  

1.   Não elaborou projeto técnico                 

2.   Elaborou e não seguiu o projeto técnico   

3.   Elaborou e seguiu parcial o projeto técnico                  

4.   Elaborou e seguiu totalmente o projeto técnico 

1. Como foi realizada a prevenção de erosão (conservação de solo):  

1.   Plantio sem medidas de prevenção de erosão  

2.   Sistema de conservação de solo apenas na área de Plantio 

3.   Sistema de conservação de solo na área de plantio e no sistema viário 

4.   Sistema de conservação de solo em toda a propriedade 

1. Qual a indicação técnica utilizada para a adubação na área de plantio:  

1.   Não fez adubação 

2.   Fez adubação com base em indicações gerais 

3.   Fez adubação com base em análise de solo da camada de 0-20 cm 

4.   Fez adubação com base em análise de solo nas camadas de 0-20 e 20-40 cm 

1. Antes do plantio como estava a área de lavoura em relação as plantas invasoras: 

1.   Plantas invasoras presentes em toda a área 

2.   Plantas invasoras presente nas linhas de plantio  

3.   Plantas invasoras presente apenas nas entrelinhas 

4.   Toda a área sem a presença de plantas 

1. Qual o tipo de controle de plantas daninhas invasoras utilizado nas áreas de lavoura: 

1.   Não controlou 

2.   Fez dessecação prévia da área 

3.   Fez dessecação prévia da área e aplicou herbicida pós-emergente seletivo na linha de plantio 

4.   Fez controle integrado 

1. Como estava o estado de conservação do solo na área de lavoura: 

1.   Presença de voçorocas 

2.   Erosão em sulcos 

3.   Erosão laminar 

4.   Sem sinais de erosão 

1. Como veem sendo a aplicação do uso de arado ou grade em áreas de lavoura: 
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1.   Anualmente 

2.   A cada 5 anos 

3.    A cada 10 anos 

4.    Sem planejamento para revolver 

5.    Uso somente na conversão de área pastagem para lavoura 

1. Em relação a cobertura do solo na área de lavoura, qual o período de safra que a mesma é 
mantida: 

1.   Coberto somente na primeira safra 

2.   Coberto na primeira e segunda safra 

3.   Coberto o ano todo 

1. Qual o tipo de estrutura de contenção da água de enxurrada na área de lavoura: 

1.   Nenhuma 

2.   Bigode 

3.   Construção de travesseiro, camalhão 

4.   Construção de caixas de acumulo de água, barraginha, cacimba etc. 

 

 

 

 

2. Teve acompanhamento de técnico do SENAR? 

 

9.  Não (finalize o questionário) 

 Sim 

 

2.1. Nome do técnico do SENAR: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


