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PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA 
NOME DA PROPRIEDADE 

MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO XXX 
MUNICÍPIO DE XXXXX 

                                               _____________________________ 
Eng.ºAgr.º XXXXX 

CREA-PR Nº XXXXX 
ART DE ELABORAÇÃO Nº XXXXXX 

XXXXX, XXX DE XXXX DE XXXXX 

Projeto Conservacionista da Faz foi elaborado 
por solicitação do proprietário Sr: para ser 
apresentação  à Secretaria de Estado da 
Agricultura  e Abastecimento –SEAB -  para 
efeitos de cumprimento  à Lei 8.014/84 ETC. 



DO PROFISSIONAL
Nome:

Formação profissional: Engenheiro Agrônomo

No do registro profissional/visto: CREA-PR. 

No  A.R.T. (s) de projeto e execussão: 

Endereço completo: 

Rua/ no :

Municipio/UF/CEP:

Telefone/fax: 

E-mail:

I. IDENTIFICAÇÃO



DO PROPRIETÁRO 

Nome:

RG; ??????            

CPF: ?????

Endereço: 

Rua e No :

Municipio:

CEP:

Telefone:

E-mail:



PROPRIEDADE OBJETO DO PLANEJAMENTO 

Nome da propriedade: Fazenda Figueira Branca

Localização da propriedade: (localidade, roteiro, distância da sede do municipio, 

etc.)

Lote/gleba: 

Nº do INCRA: ??????

Nº da matrícula: ??????

Área total: ??????

Área cultivada:

Coordenadas geográficas: (Latitude, longitude e altitude média)

Confrontantes: (ao Norte com??, ao Sul ??, a Leste ?? E a Oeste ??)

Micro, meso e macro bacia hidrográfica ao qual pertence: (Rio Verde, 

Pitanguí, Tibagí)



TIMBRE OU LOGOMARCA DA EMPRESA OU PROPFISSIONAL 

PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA 

OBJETIVO 
Controlar a erosão hídrica e reverter o processo de degradação dos recursos naturais renováveis 
da xxxxx, com alternativas tecnológicas que aumentem a produção e produtividade das 
explorações agrícolas, a renda do agricultor e promova a sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. 

ROTEIRO DE ACESSO: 
Da cidade de xxx pela Rodovia/Estrada xx em direção a xxx, após percorrer xx km entrar à xxx 
para se chegar à sede da propriedade. xxxxxx 

HIDROGRAFIA E REGIME HÍDRICO 
A área da xxx situa-se na Mesobacia Hidrográfica do Rio xx da Bacia Hidrográfica do Rio xxxx, e pelo CONAMA, 
está enquadrada na Classe 2 para adequação de uso segundo Resolução Nº 024/2006/ SEMA. Registros do 
IAPAR (ou outras fontes) apontam chuva de 50 mm em período de 1/2 hora. 



Hidrografia de Ponta Grossa. Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 2011.



HISTÓRICO DE USO DAS ÁREAS

Cultura Ha Gleba Ano1 Ano 2 Ano 3 Obs:

RELATO HISTÓRICO DO PRODUTOR
Espécie (vegetal/animal) Sistema de cultivo



II. DIAGNÓSTICO DA PROPRIEDADE

Textura Impedimento químico

Profundidade efetiva Posição na rampa

Permeabilidade mm/h Práticas que adota

Qualidade estrutural do solo (VESS) Tipo de erosão presente

Impedimento físico ( Outros fatores limitantes (clima, etc.)

Transição entre camadas Declividade

1. Meio físico



Estradas rurais que passam pela propriedade 

A propriedade como parte da bacia hidrográfica 
(posição na paisagem)

-Influência na concentração e condução de águas pluviais: 
(destinação do acúmulo gerado pelas estradas rurais, canais escoadouros, etc.)

-Entrada e saída de água na propriedade: (por estradas mal alocadas ou pela 

posição na paisagem)

-Integração sistema terraços e estradas rurais: (realocação em formato não 

prejudicial, terraceamento com visão sistêmica, caixas de retenção, etc.)



Delimitação das microbacias hidrográficas (dos Rios Verde e Cará-Cará) que fazem parte da FESCON. 
Ponta Grossa, 2011.



Drenagem da parte superior ao divisor de águas, onde a água direciona-se ao Rio Verde. Ponta 
Grossa, 2011.



Direcionamento das águas que entram no sistema hidrográfico da FESCON. Ponta Grossa, 2011.



Imagem da área da FESCON indicando com linhas vermelhas as atuais estradas presentes.



Imagem da área da FESCON, indicando com linhas vermelhas as atuais estradas presentes.



Imagem da área da FESCON, indicando com linhas verde as curvas de nível.



Imagem da área da FESCON, indicando com linhas vermelhas as futura estradas 
conforme as curvas de nível.



Imagem da área da FESCON, indicando com linhas vermelhas as futuras estradas cnforme as 
curvas de nível representadas com linhas verdes.



Distribuição dos pontos amostrados n área da Fescon.



Uso dos solos da área de trabalho na Fescon



I

Classificação dos solos baseada no sistema de capacidade de uso, adaptada de Lepsch (1983).



 Análise do conflito de uso das terras baseado no sistema de capacidade de uso e na 
legislação ambiental vigente.



CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS



Cultura Área ha Percentual da 
propriedade

Culturas anuais

Culturas perenes (café, frutas, etc.)

Pastagem nativa

Pastagem plantada

Silvicultura

Floresta natural

Olericultura

Área inaproveitável (pedregosa, 
encharcada)

100%

LEVANTAMENTO DO USO ATUAL DAS TERRAS



Cultura Área ha Percentual da 
propriedade

Áreas de preservação permanente

Área de reserva legal

 LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DE APP 
(Lei fed. 12.651 de 25 de maio de 2012. Novo código florestal)

MAPA DE USO ATUAL DO SOLO:
Indicar as áreas ocupadas com explorações anuais, perenes, área de preservação permanente, reserva legal, 
estradas, carreadores, nascentes, lagoas, rios, bueiros, pontes, cercas, construções, etc.



Discriminação Existente ha Reposição ha

Reserva Legal 

Preservação permanente

Outros

Total

VEGETAÇÃO EXISTENTE X NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO 
Remanescente Florestal, Reserva Legal e Permanente da xxxx 

Fonte: Observação in loco e xxxxxxx 

CRIAÇÕES COMERCIAIS DE ANIMAIS
 Animais existentes na xxxx. 

Espécies animais No de cabeças Idade

Vacas leiteiras 13 3 anos

Terneiras 5 1 ano

Novilhas 3 2 anos
Fonte: Informações do proprietário e levantamento  realizado a campo 



MEIO ECONÔMICO E SOCIAL

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRICULTOR (descrever a capacidade de investimento) 

INFRA-ESTRUTURA  DISPONÍVEL NA PROPRIEDADE

Maquina/implemento Quantidade Estado conservação

Trator (cv) 2 Bom

Arado de disco 1 Regular

Grade niveladora 1 Regular

Arado Terraceador 1 Bom

Terraceador tipo busa ? Bom

Infraestrutura para as ações

Informações fornecidas por:



a) SISTEMA DE TRABALHO:

Descrever  como as atividades são realizadas, se os trabalhos realizados na 
propriedade são feitos pelos familiares, por empregados ou mão de obra 
contratada. 

b) ORGANIZAÇÃO:

O proprietário é cooperado da ????, onde efetua compra de insumos e a 
vendas dos produtos agropecuários, e, de onde recebe assistência técnica. 

MEIO ECONÔMICO E SOCIAL

LEVANTAMENTO DO MEIO SOCIAL 
Abordar de forma descritiva temas como:



ANÁLISE DE CONFLITOS NO USO ATUAL DAS TERRAS

Considerando:

-Aptidão agrícola:
 (relevo, fertilidade, drenagem superficial e sub-superficial) 

-Capacidade de uso individual das glebas:
 (sistema de cultivo, nível tecnológico)

-Sistemas de cultivo:

 (Sistema semeadura direta, semeadura direto, preparo reduzido, integração lavoura pecuária, 
sistema convencional)

-Nivel tecnológico: 

(nivel técnico do produtor, capacidade cognitiva, etc,)

-Capacidade de investimento:

 (Estrutura física, mecânica e econômica do produtor)

-Legislação vigente: (avaliar as condições em conformidade com a legislação)



CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

Mapear os tipos de solo da propriedade, citar suas principais características, 
segundo parâmetros estabelecidos pelo SBCS da Embrapa, como:

-Classificação do solo;

-Classe de profundidade do solo;

-Grupo textural;

-Classe de drenagem;

-Relêvo;

-Pedregosidade;

-Capacidade de uso;

-Outros parâmetros relevantes.



DECLIVIDADE:
Usar para delimitar as glebas.

CAPACIDADE DE USO:
Mapear as classes de solos presentes da propriedadepela capacidade de uso. 
Considerar; condições ambientais, limitações climáticas, limitações  do solo (relevo, 
fertilidade, excesso ou falta de água), e limitação por erosão ou risco dela, etc.

DADOS PLUVIOMÉTRICOS:
Mencionar com indicação de fonte oficial: 
Regime pluviométrico da região, que serão utilizadas para calculo das obras de 
controle do escorrimento superficial de águas pluviais;
Considerar chuva máxima diária ocorrida em período superior a 10 anos.
  



PLANO TÉCNICO
 (Considerar a Resolução Estadual SEAB no 172, de 03/09/2010, com informações sobre:

CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS E PRÁTICAS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO
Descrição das práticas: (justificadas com base em literatura técnica)

-Descompactação por escarificação mecânica;

-Aração profunda com arado de discos ou aivecas;

-Uso de rotação de culturas com vista a produção de raízes e biomassa aérea;

-Uso de espécies vegetais para fechar janelas;

-Cultivo de espécies descompactadoras (biológica);

-Cultivo em faixas;

-Adoção de cultivo em sistema semeadura direta;

-Cultivo consorciado ou em sobre-semeadura;



PLANO TÉCNICO

UP Área ha Especificação das práticas Observações

01

02

03

04

05

06

07

08

Tabela no: Práticas de manejo de solos e controle do escorrimento superficial para a XX, em função das Classes 
de Relevo e Tipos de Solos (Unidade de Paisagem obtido pelo mapa de uso atual.

Áreas ou talhões que necessitam de duas ou mais práticas, devem ter suas descrições e fundamentação técnica 
de forma individual para cada operação.

Caracterização das obras e práticas de manejo e conservação



PROJETO TÉCNICO DAS OBRAS

Obras de engenharia:

-Devem conter caracterização;

-Possuir especificações técnicas;

-Conter a descrição de intervalos ou distâncias entre práticas para cada área;

-Esboço, desenho ou esquema informando dimensionamento e tipo;

-Possuir fontes bibliográficas que respaldam as técnicas.  



MAPA DA SITUAÇÃO PLANEJADA
Especificações:

-Constituir mapa consoante ao da capacidade de uso;

-Com redistribuição das atividades agropecuárias;

-Com delimitação das áreas de reserva legal e preservação permanente;

-Com as obras de engenharia planejadas, etc.

PRÁTICAS COMPLEMENTARES RECOMENDADAS

Descrever:

-As vegetativas;

-As mecânicas;

-As edáficas;



III. PLANO TÉCNICO
CÁLCULO DA SEÇÃO TRANSVERSAL (Terraó em nível)

Espaçamento entre terraços: 40 m
Chuva crítica: 100 mm ou 0,10 m
Capacidade de infiltração do solo: 40 mm/h

V= A x 1, onde 
V é volume esperado em m3

A é área de drenagem em m2 (A=EH x comprimento do terraço)
Considerando apenas 1 m linear de terraço, temos A = 40 m2

1 é o escorrimento excedente.
Assim, espera-se V = 40 x 0,06, ou V = 2,4 m3 por m linear,

S = V/L onde,
S = Seccão transversal do terraço em m2

V = Volume do terraço em m3 e
L = Comprimento do terraço (considerando 1 metro linear)

S = 2,4/1 S = 2,4 x 0,2 (segurança) S = 2,8 m2

Obs: ao adotar terraceamento mecânico, especificar o tipo, a secção (m2), o espaçamento, as máquina para 
construção e manutenção, além de situar os terraços no mapa de situação desejada. 



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O profissional deve priorizar a correção do fato gerador da notificação, e 
recomendar os projetos específicos e necessários, em ordem conforme a 
capacidade de investimentos do contratante, desde que não comprometa o 
meio ambiente em estudo. 

UP Ação/atividade Gleba
talhão

Tempo de 
Duração

Inicio previsto Previsão de 
conclusão

01 Terraceamento Área 13 2 anos agosto/2015 Julho/2017

02 Rotação culturas Área 13 Permanente Setembro/2015

03

05



CONTROLE DA POLUIÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
Descrever as medidas a serem tomadas pelo proprietário para mitigar ou controlar os problemas de :

O proprietário da xxxx fica ciente que não deverá cultivar as áreas próximas aos rios, fontes ou 
minas de água. Deverá respeitar as distâncias mínimas de 30m dos rios e cursos de água e de 50m 
de raio para as minas e fontes, de acordo com a Lei Federal nº 4.771/65, artigo 2º, alteração da Lei 
nº 7.803/89. Também deverá reflorestar as áreas faltantes até compor/recompor o percentual de 20% 
de Reserva Legal. 
Fica ciente també que não deve adquirir ou usar agrotóxico (e vacinas) sem o Receituário 
Agronômico e deve respeitar a distância de 50m (no caso de utilizar equipamento tratorizado de 
barra) de fontes, cursos de água e habitações urbanas. 

Local e data 

_____________________________________________________ 
Nome e assinatura do Técnico Responsável 

CREA-PR Nº 10 



TERMO DE COMPROMISSO DO AGRICULTOR 

Eu ?? agricultor, portador do CPF nº ??, residente e domiciliado em ??, proprietário (arrendatário, 
meeiro, posseiro, etc.) da ?? Com área de xx ha, localizada na Microbacia Hidrográfica do Rio xxx, 
município de xxx, declaro que todas as informações por mim apresentadas são verdadeiras e de 
minha inteira responsabilidade. 
Firmo no presente, o compromisso de seguir fielmente o Planejamento Conservacionista de práticas a 
serem implantadas e cumprir o cronograma de execução recomendado pelo Engº Agrº xxxx. 
Declaro ainda, estar ciente que o não cumprimento deste Termo e demais recomendações nele 
contido, resulta em quebra unilateral de contrato entre Eu e o profissional XXXX e, que ainda estarei 
sujeito às penalidades contidas na Lei Estadual 8.014/84.

Assis Chateubriand, 23 de julho de 2015 

___________________________________ 
Nome e assinatura do agricultor 



ANEXOS 

1. Mapa ou croqui da situação atual 

2. Mapa ou croqui da situação desejada 

3. Demais informações que contribuam para o entendimento do projeto.

Obs.: Os projetos devem vir acompanhados das correspondentes ART de elaboração e, se for o 
caso, das ART de elaboração e execução. 



OBRIGADO



II. DIAGNÓSTICO DA PROPRIEDADE

1. Meio físico:
- Divisão de glebas pela capacidade de uso: Área da araucária, Poço do indio, Piquete;

Fonte: MARX Leandro Naves Silva



SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE USO DA TERRA

Fonte: Marx



MAPA DO LEVANTAMENTO UTILITÁRIO



MAPA DE USO DAS TERRAS 
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