
MODELO DE TERMO DE ABERTURA PARA LIVRO DE 
ACOMPANHAMENTO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO - UP 

TERMO DE ABERTURA    

O presente livro, composto por (___) páginas numeradas de 001 à (___), estabelecido nesta data por  

mim, Eng. Agr.___________________, Responsável Técnico portador da Carteira de Habilitação 

para Emissão de CFO/CFOC n.º___________,  está vinculado às atividades da Unidade de 

Produção inscrita junto à ADAPAR sob o n.º (_______________) em (___/___/______), localizada 

na propriedade rural denominada (________________________).  

  (Município), ___ de __________ de 20__. 

_________________________________   ______________________________ 
Assinatura do Responsável Técnico - RT     Assinatura do Responsável pela UP    

DEVERÁ SER ANEXADO/COLADO NAS PÁGINAS INICIAIS DO LIVRO: 
- croqui da propriedade com destaque para a área de produção, individualizando talhões, e 

variedades; 
- cópia da ficha de inscrição realizada no sistema SISE/CFO. 

________________________________________________________________________________ 
Nas páginas sequenciais a serem preenchidas pelo Responsável Técnico – RT desta Unidade de 

Produção deverão estar contidas, no mínimo, as seguintes informações, para fundamentar a emissão 
do CFO: 

DADOS DA CULTURA 
- espécie; 

- variedade/cultivar; 
- área plantada por variedade/cultivar; 

- origem das sementes, mudas ou porta-enxerto; 

DADOS DO MONITORAMENTO DE PRAGAS 
- anotações das principais ocorrências fitossanitárias; 
- ações de prevenção e método de controle adotado; 

- resultados das análises laboratoriais realizadas; 
- tratamentos fitossanitários com fins quarentenários realizados para a praga, 

indicando agrotóxicos utilizados, dose, data da aplicação e período de carência; 

DADOS DE PRODUÇÃO 
- dados da colheita e manejo pós-colheita. 

- estimativa da produção;

LIVRO Nº: __________   



SUGESTÃO DE PADRÃO DE ANOTAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO LIVRO DE ACOMPANHAMENTO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO 
(UP) 

Data 

Dados de Origem da Semente/Muda/Porta Enxerto 

Estimativa 
produção 

Ocorrências Fitossanitárias Métodos de Controle Adotados/Tratamentos 
Fitossanitários 

Colheita Obs 

Espécie Variedade/cultivar Área plantada por 
cultivar/variedade 

Monitoramento 
pragas/doenças 

Análises 
Laboratoriais 

Agrotóxico Dosagem Data de 
Aplicação 

Período 
de 

Carência 

Quantidade/ 
Volume 

Manejo 
Pós-

Colheita 

OBS: Utilizar preferencialmente livro ata formato 210mm x 311mm; (tamanho grande); a tabela preferencialmente deverá ocupar duas páginas 
do livro de cada vez, de forma que ela se inicie numa página e continue na outra ao lado, a fim de que haja espaço suficiente em cada campo 
para preenchimento dos dados, como representado na figura abaixo: 




