Associação Ecovida de Certificação Participativa - CNPJ-04.371.122/0001-45
Rua Francisco Hipólito Rolim, 317 – Sala 03, Três Cachoeiras-RS CEP: 95580-000
Fone: (51) 3667-1516

PLANO DE MANEJO ORGÂNICO OU PLANO DE MANEJO PARA A CONVERSÃO AO SISTEMA
ORGÂNICO DE PRODUÇÃO PRIMARIA
1. CADASTRO DOS ENTES, DA UNIDADE DE PRODUÇÃO E ESCOPO(s)
1.1 -Tipo de Plano: ( ) Novo Plano de Manejo

(X) Atualização do Plano de Manejo

1.2 - Escopo: (X) Produção Primária Vegetal

( ) Insumos/sementes ( ) Produção Primária Animal

1.3 - Núcleo: Litoral Catarinense
1.4 - Grupo: Harmonia da Terra
1.5 - Unidade produção
1.5.1 - Nome da Unidade de produção: Assentamento Comuna Amarildo de Souza
1.5.1 - Endereço - linha/Vila: Estrada Geral Rio Miguem SC 435, km 8, s/n, Bairro Rio Miguel
1.5.2 - Município: Águas Mornas
1.5.5- Georreferenciamento: Latitude: 27º44.523’ S

1.5.3- Estado: Santa Catarina
Longitude: 48º56,711’O

1.6 – Responsáveis pela Unidade de Produção
1.6.1 – Primeiro Titular
1.6.1.1 – Nome completo sem abreviaturas:
Eziquiel Evandro Porsch
1.6.4.2 - CPF: 085.305.799-09

1.6.4.2 - CPF: 085.305.799-09

1.6.4.4 - Data nascimento: 04/07/1994

1.6.4.4 - Data nascimento: 04/07/1994

1.6.4.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.4.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não
1.6.2 – Segundo Titular:
1.6.2.1 – Nome completo sem abreviaturas:
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Bárbara Santos Ventura
1.6.4.2 - CPF: 068.797.699-50

1.6.4.3 – RG: 4724909

1.6.4.4 - Data nascimento: 23/03/1990

1.6.4.5 – Telefone: (48) 9 9686-1771

1.6.4.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com e bazinhasv@hotmail.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.2 - Município: Águas Mornas

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.4 - CEP: 88150 000

1.6.4.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não

1.6.3 – Outros integrantes do grupo familiar ou da Unidade de produção
1.6.3.1 – Nomes completos sem abreviaturas:
Valdemir dos Reis Fiuza
1.6.2.2 - CPF: 036.874.215-62

1.6.2.3 – RG: 154110808-8

1.6.2.4 - Data nascimento: 26/05/1987

1.6.2.5 – Telefone:(48) 9 9621-2762

1.6.2.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.2 - Município: Águas Mornas

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.4 - CEP: 88150 000

1.6.2.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não
Fabio Coimbra Ferraz
1.6.3.2 - CPF: 368.895.348.75

1.6.3.3 – RG: 7645950

1.6.3.4 - Data nascimento: 06/04/1987

1.6.3.5 – Telefone: (48) 9 9645-9729

1.6.3.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.2 - Município: Águas Mornas

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.4 - CEP: 88150 000

1.6.3.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não
Daltro Silva Caxias de Souza
1.6.4.2 - CPF: 991.915.390-72

1.6.4.3 – RG: 7321833

1.6.4.4 - Data nascimento: 28/05/1978

1.6.4.5 – Telefone: (48) 9 8472-5026
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1.6.4.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.2 - Município: Águas Mornas

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.4 - CEP: 88150 000

1.6.4.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não
Raimundo Pereira dos Santos
1.6.4.2 - CPF: 114.144.212-49

1.6.4.3 – RG: 3088448

1.6.4.4 - Data nascimento: 28/04/1964

1.6.4.5 – Telefone: (48) 9 9914-7904

1.6.4.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.2 - Município: Águas Mornas

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.4 - CEP: 88150 000

1.6.4.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não
Ronaldo José da Silva
1.6.4.2 - CPF: 341.766.089-00

1.6.1.3 – RG:1466633

1.6.4.4 - Data nascimento: 19/08/1958

1.6.1.5 – Telefone: ( )

1.6.4.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.2 - Município: Águas Mornas

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.4 - CEP: 88150 000

1.6.4.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não
Luiza Mayeji Calori da Silva
1.6.4.2 - CPF: 438.142.948-66

1.6.1.3 – RG: 7678368

1.6.4.4 - Data nascimento: 13/02/1996

1.6.1.5 – Telefone: (48) 9 9962-9522

1.6.4.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.2 - Município: Águas Mornas

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.4 - CEP: 88150 000

1.6.4.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não
Maria Erivânia dos Santos
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1.6.1.2 - CPF: 079.026.714-44

1.6.1.2 - CPF: 079.026.714-44

1.6.1.4 - Data nascimento: 04/08/1992

1.6.1.4 - Data nascimento: 04/08/1992

1.6.1.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não
Felipe Batista Pereira
1.6.1.2 - CPF: 070.719.035-57
1.6.1.4 - Data nascimento: 23/07/1996
1.6.1.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não
Luzia Maria Cabreira
1.6.1.2 - CPF: 653.169.169-72
1.6.1.4 - Data nascimento: 13/12/1967
1.6.1.6 - E-mail: comunaamarildo@outlook.com
1.6.1.7 - Endereço residencial: Estrada geral Rodovia sc 435, km 8, s/n
1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.1 – Bairro: Rio Miguel

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.3 - Estado: Santa Catarina

1.6.1.7.4 - Gerar certificado individual, quando da aprovação da conformidade orgânica: ( ) sim (X) Não
Obs.: Se houver outros integrantes do grupo familiar ou da Unidade de produção, anexar os mesmos dados
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2- ASPECTOS GERAIS DE GESTÃO E DO MANEJO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA
2.1 - Faça um mapa/croqui de sua unidade de produção e anexe.
Mapa:

5

6

7

8

9

2.2 –Total de áreas correspondente ao mapa acima
2.2.1 - Qual o tamanho das áreas de produção orgânica (cultivos anuais e perenes + sistemas agroflorestais +
reflorestamento + florestamento + pastagens + áreas de pousio): 9,7 hectares, dos quais 3,5 são de cultivos
anuais e perenes e os demais 6,2 correspondem as áreas de sistemas agroflorestais, reflorestamento e
pastagem) TODAS AS ÁREAS DO ASSENTAMENTO SÃO MANEJADAS DE FORMA AGROECOLÓGICA;
2.2.2 - Qual o tamanho das áreas de produção convencional (cultivos anuais e perenes + sistemas
agroflorestais + reflorestamento + florestamento + pastagens + áreas de pousio): 6 hectares

CORRESPONDENTE AOS POSSEIROS JÁ EXISTENTE, ESSES NÃO PERTENCEM AO PROCESSO DE
CERTIFICAÇÃO;
2.2.3 - Qual o tamanho das áreas protegidas (APP + reserva legal + matas nativas, lagoas naturais) 113,3
hectares;
2.2.4 – Área total da Unidade de Produção (áreas de 2.2.1 + áreas de 2.2.2 + áreas de 2.2.3 + estradas e
benfeitorias) 129 hectares.
2.3 – Qual a situação da Unidade de Produção em relação à produção orgânica?
(X) Toda a Unidade de Produção já é orgânica
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2.4 - Em quanto tempo pretende realizar a conversão total da Unidade de Produção?
(X) Toda a Unidade de Produção já é orgânica
(X) Enquadra-se nas exceções, explicar: Somente deixar esclarecido que as áreas em vermelho no mapa
pertencem a posseiros que não fazem parte do processo de construção coletivo do assentamento, e que
não há contato direto entre as áreas.
2.5 – Em relação à conversão e a produção orgânica:
2.5.1 - Quais os principais problemas a enfrentar? 2.5.2 - Quais as principais soluções em relação aos
problemas relatados em 2.5.1? 2.5.3 - Quais mudanças realizará para fazer a conversão total e ou evoluir na
produção orgânica? Não se aplica. A área referida como de uso coletivo pelos assentados da Reforma Agrária,
são todas de produção com base ecológica.
2.6 - Como realiza a separação de áreas orgânicas das não orgânicas?
(X) Outro. Com relação as áreas dos vizinhos que produzem com uso de agrotóxicos, o relevo da propriedade
permite a separação e a vegetação com mata secundária em avançado estágio de regeneração atua como quebra
de vento.
2.7 - Como promove o aumento da biodiversidade na Unidade de Produção?
(X) Cultivos consorciados; (X) Rotação de culturas; (X) Recuperação/enriquecimento de APPs; (X) Corredor
ecológico ou cordão vegetativo permanente (CARACTERÍSTICO DO RELEVO); (X) Manejo do mato e alternância
de capinas; (X) Ausência de fogo; (X) Adubação verde; (X) Adubos orgânicos; (X) Diversificação da produção;
(X) Diversificação de variedades ou cultivares; (X) Plantio de flores e outros cultivos que atraem inimigos
naturais (prática menos utilizada); (X) Quebra-ventos (CARACTERÍSTICO DO RELEVO); (X) Sistemas
agroflorestais (Principalmente manejando bananas e açaí, com a pretensão de aumentar a biodiversidade dos
SAF’s); (X) Cobertura do solo.
2.8 - Que práticas são utilizadas para conservar o solo?
(X) Plantio direto; (X) Cobertura seca; (X) Cobertura verde
2.9 - Quais os principais riscos de contaminação da produção orgânica?
O maior risco é se ocorrer uma enxurrada.
2.10 – Descreva como pretende diminuir ou eliminar os riscos de contaminação da sua Unidade de Produção
(mitigação de riscos)?
Estabelecer uma distância entre o rio e a produção, além de recuperar os passivos em Área de
Preservação Permanente (APP), que são poucos.
2.11 - Quais entes da família estão envolvidos na produção (nome e grau de parentesco)?
O Assentamento é formado por oito famílias. Não há divisão de lotes, pois é um assentamento no
modelo de Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS), em que toda a área é coletiva. Além disso, fica
estabelecida no regimento interno que é proibida a utilização de agrotóxicos ou adubos sintéticos. As famílias
são: 1. Valdemir do Reis Fiuza e Maria Erivânia do Santos (Agricultores, assentados, cuidam da produção e
infraestrutura interna, Valdemir é verificador e representante das famílias no Grupo Harmonia da Terra); 2.
Fabio Coimbra Ferraz (Eng. Agrônomo, assentado, cuida da produção, logística e comercialização dos produtos
orgânicos); 3. Ronaldo José da Silva (Agricultor, assentado, cuida da produção); 4. Bárbara Santos Ventura e
Felipe Batista Pereira (agricultores, assentados, Bárbara é Eng. Agrônoma cuida da elaboração de documentos
e atuação política, vai passar a representar as famílias junto ao grupo); 5. Daltro Sousa (Agricultor, assentado,
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ingressando na universidade em serviço social); 6. Raimundo Pereira (pai) e Renato Longar (Filho)
(Agricultores, assentados); 7. Luiza Mayeji Calori e Eziquiel Evandro Porsch (Agricultores, assentados, Luisa é
professora de Artes e Eziquiel vai passar a representar as famílias junto ao grupo; 8. Luzia Cabreira
(Agricultora, Advogada e assentada).
2.12 - Há mão-de-obra que não seja da família?
(X) Não
2.14 - Incentiva e promove atividades educativas envolvendo família e/ou funcionários?
Como o Assentamento é resultado de uma conquista de luta por terra, procuramos continuar apoiando
os movimentos de luta por terra e moradia na grande Florianópolis. Entendendo que ter um pedaço de chão é
crucial para a difusão da agroecologia e promoção do aumento do cinturão verde na grande Florianópolis.
Essas comunidades também promovem espaços culturais, com confraternizações e espaços de formação o
qual as famílias assentadas buscam sempre estar inseridos.
O Assentamento também se encontra aberto para visitações da comunidade em geral. É comum a
visita de grupos de estudos ligados à UFSC, UDESC e UNISUL.
2.15 - Como se relaciona com outros produtores e com as atividades culturais?
Não há participação dos assentados em associações ou atividades culturais da região. No caso do
município de Águas Mornas. Mais há a intenção, conforme o assentamento estabeleça uma estabilidade
maior no que diz respeito à geração de renda, podendo assim organizar melhor o tempo das famílias para que
possam participar com efetividade das atividades culturais na região.
2.16 - Que tipo de controle ou anotação você realiza em sua Unidade de Produção?
(X) Agenda; (X) Caderno de campo; (computador).
2.17 - Descreva como realiza o controle dos produtos (insumos adquiridos e produtos produzidos) para fins
de rastreabilidade?
No assentamento não há uma quantidade muito grande de insumos adquiridos fora da propriedade,
mais quando é feito os mesmos são anotados nos cadernos de campo. Os produtos são comprados em
agropecuárias e as embalagens verificadas. Para fertilizantes é verificado o selo IBD.
2.18 - Qual a fonte de água utilizada?
(X) Mina ou nascente ou olho d’água da própria Unidade de Produção
2.19 - Há risco de contaminação da água utilizada?
(X) Não
2.20 - O que faz para garantir a qualidade da água?
(X) Mantem nascente própria; (X) Mantem a mata ciliar
2.21 – Descreva o destino dos resíduos gerados na Unidade de Produção (orgânico e inorgânico e
águas servidas e águas negras)?
Os resíduos orgânicos são reaproveitados, as folhas de verduras são utilizadas para alimentar as aves e
outro resíduos orgânicos são utilizados para fazer compostagem. Os resíduos inorgânicos são encaminhados a
coleta de lixo feita pela prefeitura de Águas Mornas.
Os efluentes líquidos provenientes da cozinha, da pia do banheiro, do tanque de lavar roupas e da
urina, são destinados ao círculo de bananeiras, uma técnica utilizada para destinação das ditas águas cinza. As
fezes, por sua vez, são destinadas ao processo de compostagem, separada da compostagem de alimentos e
vegetais. O composto resultante das fezes não é utilizado nas hortaliças.

3. ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
3.1 - Possui animais de estimação?
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(X) Sim, Cães e gatos
3.2 - Como são alimentados?
(X) Ração comercial não transgênica e transgênica.
(X) Arroz para os cães
3.3 – Como trata os animais em relação a doenças, ectoparasitos e endoparasitos?
Descreva: homeopatia e com o que é receitado por veterinários
3.4 – Sobre a liberdade dos animais
(X) mantem presos em abrigos apropriados e em alguns momentos ficam soltos (no caso dos cães)
(X) circulam livremente pela propriedade (no caso dos gatos)
3.5 – Os animais oferecem riscos de contaminação da produção (circulam pelas áreas de produção, ou
depositam seus dejetos nestas áreas ou mesmo estes dejetos são usados nos processos produtivos)?
(X) não
Os animais não circulam pelos locais de produção. Caso algum dos cães fuja dificilmente entram na
área de produção pois as mesmas são cercadas ou fora do ambiente de circulação dos cães. Se ocorrer algum
imprevisto e os dejetos dos animais for encontrado no local de produção o mesmo é retirado do local e
verificado qual o contato que ocorreu, assim eliminamos o componente vegetal também, não sendo
destinado para alimentação humana.
4- PRODUÇÃO PRIMÁRIA VEGETAL ORGÂNICA
4.1 - Quais produtos vegetais você produz para o mercado orgânico?
4.1.1 –Hortaliças: Abóbora, Alface, Alho poro, Agrião, Azedinha, Beterraba, Brócolis, Batata doce, Berinjela,
Cebola, Chuchu, Cenoura, Couves folha e flor, Espinafre, Jiló, Mandioca, Pepino, Pimenta, Pimentão, Quiabo,
Repolho, Rúcula, Temperos verdes, Tomates.
4.1.2 - Plantas bioativas (chás e ervas): Ora-pró-nobis, Capuchinha, Capim-limão, Hortelã, Alecrim, erva
cidreira, menta pimenta, açafrão, Gengibre.
4.1.3 - Frutas: Banana, Physalis, Laranja, Maracujá, Morango, Pêra, amora preta silvestre.
4.1.5 - Grãos: Milho, amendoim e Feijão.
4.2 – Quais os principais problemas técnicos encontrados na produção vegetal?
Murcha bacteriana no tomate e fungos (cercóspora) principalmente nas solanáceas e pulgão nas brássicas.
4.3 - Como faz para resolver os problemas descritos anteriormente?
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Priorizamos a rotação de culturas e com relação a murcha bacteriana o ideal é evitar circulação muito grande
na área, utiliza cal virgem e planta enxertada resistente à murcha. Para fungos é utilizado calda bordalesa,
quando necessário. Para pulgão é utilizado óleo de neen quando necessário.

4.4 – Origem das sementes e mudas:
Espécie/cultivar (listar)
Tomate carolina
Outros tomates
Banana
Todos os chás
Grãos
Mandioca
Demais hortaliças
Pera, Physalis e Maracujá
Demais frutas

Origem das sementes e mudas
(X) Própria
(X) Adquirida
(X) Própria
(X) 90 % Própria (X) 10 %
Adquirida
(X) Própria
(X) Própria
( ) Própria (X) Adquirida
(X) Própria
(X) Adquirida

Origem orgânica ou convencional
(X) Orgânica
(X) Convencional
(X) Orgânica
(X) Orgânica (X) Convencional
(X) Orgânica
(X) Orgânica
( ) Orgânica (X) Convencional
(X) Orgânica
(X) Convencional

4.5 - Com que frequência é realizado o registro das atividades feitas para produzir?
(X) Diário e (X) Semanal;
4.6 - Como você realiza o manejo do solo para melhorar a fertilidade?
(X) Calcário e cinzas de madeira;
(X) Cobertura seca e verde (Maravalha e palhada triturada);
(X) Compostagem, em menor proporção;
(X) Biofertilizante, Supermagro produzido com receita compartilhada no grupo;
(X) Uso de esterco de Perú (origem externa Certificado).
4.7 - Quais os principais problemas de manejo da fertilidade?
O solo do Assentamento é uma associação de Cambissolo com Neossolo Litólico, então é naturalmente
pobre em fertilidade. Desde a chegada dos assentados na área, há seis anos atrás, vem se utilizando técnicas
para aumentar a fertilidade, isso é feito aos poucos, conforme utilizamos cada gleba da unidade produtiva.
4.8 - Descreva as principais medidas para solucionar os problemas de fertilidade do solo?
Procuramos fazer o mínimo de revolvimento do solo e utilizar a adubação orgânica utilizando estercos
de animais, utilizando o chorume resultante do processo de compostagem de alimentos e utilização de
palhadas.
4.9 - Como controla pragas, doenças e plantas espontâneas?
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4.9.1- Pragas:
Quais ocorrem?
Lagartas

Vaquinha, tripes, pulgões,
paquinha, mosca branca e
ácaro

Quais as medidas de prevenção e/ou controle?
- são colocados várias cascas de ovos apoiadas em estacas, como
estratégia pra espantar as borboletas que acabam não pousando e
nem ovulando sobre as hortaliças, diminuindo assim a incidência de
lagartas.
- Utiliza-se também óleo de Neem, composto de óleo de Neem,
extratos vegetais e emulsionantes. A aplicação é de acordo com o
indicado para cada situação.
Utiliza-se óleo de Neem, composto de óleo de Neem, extratos
vegetais e emulsionantes. A aplicação é de acordo com o indicado
para cada situação.

4.9.2 - Doenças:
Quais ocorrem?
Fungos (Ferrugem e
cercóspora)

Quais as medidas de prevenção e/ou controle?
- uso de calda bordalesa feita caseira
-Utiliza-se pó de argila de forma preventiva (10 a 20g por litro)

Murcha bacteriana

Cal virgem e usar variedade enxertada

Fungo e bactéria

Sanitizante Ácido perclorico certificado IBD

4.9.3 - Quais as principais ervas daninhas/plantas espontâneas que ocorrem nas áreas de cultivo?
Quais ocorrem?
Tiririca, Poáceas em geral,
Amaranthus, Beldoegra, Buva,
picão preto.

Quais as medidas de prevenção e/ou controle?
Retirada com as mãos dentro do canteiros, capinas / roçadas nas
entrelinhas e uso de palhada para amenizar o crescimento das
plantas espontâneas.
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7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA CONSTAR NO CADASTRO NACIONAL DE PRODUÇÃO ORGÂNICA
E PARA A GERAÇÃO DO CERTIFICADO
7. 1 - Produtos produzidos e comercializados pela Unidade de Produção
(Listar todos os possíveis produtos à serem comercializados ao logo dos próximos anos, conforme anteriormente descritos)

Abóbora, Alface, Alho poro, Agrião, Azedinha, Beterraba, Brócolis, Batata doce, Berinjela, Cebola, Chuchu,
Cenoura, Couves folha e flor, Espinafre, Pepino, Pimenta, Pimentão, Quiabo, Repolho, Rúcula, Temperos
verdes, Tomates. Ora-pró-nobis, Capuchinha, Capim-limão, Hortelã, Alecrim, Gengibre. Physalis, Laranja, Pêra.
Milho, amendoim e Feijão Mandioca. Açaí e Banana
Produto (especificar claramente)
1.

Alface

2. Abóbora
3. Alho Porro
4. Agrião
5. Azedinha
6. Beterraba
7. Brócolis e couve flor
8. Batata Doce
9. Berinjela
10. Cebola
11. Chuchu
12. Cenoura
13. Couves folhas
14. Espinafre
15. jiló
16. Pepino
17. Pimenta
18. Pimentão
19. Quiabo
20. Repolho
21. rúcula
22. Temperos (salsinha, cebolinha,
manjericão)
23. Tomate
24. Tomate cereja
25. Chás (Capim-limão, Hortelã, Alecrim)
26. pêra
27. Morango
28. Maracujá
29. gengibre
30. açafrão
31. amora preta silvestre
32. Physalis
33. Milho

Quantidade
anual

Unidade
(kg, pés,
dúzias, ...)

Área utilizada

4500

pés

0,01

300
300
3000
1000
300
500
300
300
300
300
300
1000
1000
100
300
50
300
100
500
3000

kg
pés
pés
pés
kg
pés
kg
kg
kg
kg
kg
maço
maço
kg
kg
kg
kg
kg
pés
pés

*
0,01
0,01
0,01
*

5000

pés

100
300
5000
200
30
150
150
100
50
50
50

kg
kg
maço
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

(em ha)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0,01
0,01
0,008
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tipo de comercialização
(Feira, supermercado, destinado
a industrialização, ...)
Venda direta (VD) e cestas de
consumidores conscientes (CCC)
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
VD, CCC e consumos próprio
consumos próprio
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