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PROPOSTA

 Ferramenta para criação, execução e manutenção

de banco de dados dinâmico e atualizado para os

objetivos visados à cadeia produtiva - software em

ambiente web.



PROPOSTA

 Numa concepção básica de estruturação, o sistema poderá ser

empregado/utilizado principalmente em pelo menos três (04)

diferentes situações:

 Pelo produtor rural: no manejo de plantios de ervais em sua propriedade,

boas práticas de produção e o monitoramento/acompanhamento de suas

atividades relacionadas a gestão dos mesmos.

 Pela indústria ervateira: como um software complementar de gestão

operacional e de interesses logísticos. (Dados complementares de gestão de

empresas não poderão ser repassados), permitindo assim o cadastro de seus

fornecedores, localização, áreas de produção, gestão de boas práticas de

fabricação, etc.

 Pelo poder público: como banco de dados do setor para subsidio às

ações de politicas públicas, divulgação de estatísticas e previsões de mercado,

além de planejamento das atividades de fomento, fiscalização, controle e

desenvolvimento.



PROPOSTA – NÍVEIS DE ACESSO

Por se objetivar um banco de dados dinâmico, com execução e alimentação em 
tempo real do mesmo, o sistema deverá prever diferentes níveis de acesso:

 Usuário Produtor –acesso ao cadastro de sua propriedade.

 Usuário viveirista - tem acesso ao cadastro de seu empreendimento..

 Usuário Beneficiador – tem acesso ao cadastro de seu empreendimento, 
podendo efetuar cadastro de usuário produtor (seus fornecedores) sob 
autorização do mesmo.

 Usuário Institucional – agentes públicos federais, estaduais e/ou municipais e 
instituições com estes conveniadas, que atuarão na atividade. 
 Usuário administrador municipal – usuário administrador com acesso irrestrito ás 

informações de todo o banco de dados no âmbito de seu município.

 Usuário administrador estadual – usuário administrador com acesso irrestrito ás 
informações de todo o banco de dados no âmbito de seu estado.

 Usuário administrador federal – usuário administrador com acesso irrestrito ás 
informações de todo o banco de dados.

 Usuário cidadão – qualquer pessoa que tiver interesse em visualizar dados 
estatísticos relacionados a cadeia produtiva. Não precisará ser cadastrado. 
Trata-se de acesso á pagina do sistema onde poderá solicitar relatórios 
relativos às informações constantes no banco de dados. Terá acesso apenas 
às informações gerais, carregadas em forma arquivo xml (planilhas).



PROPOSTA – INFORMAÇÕES MÍNIMAS

 Propriedade (usuário produtor):

o Código da Propriedade (gerado automaticamente);

o Código da propriedade em sistemas já existentes (se houver): CAR,

IBAMA, etc,

o Identificação do Proprietário/Responsável;

 Identificação demais produtores (+18) relacionados a propriedade;

o Endereço da Propriedade;

o Área do Erval;

o Cultivar plantada;

o Tipo de manejo (Sombreado, pleno sol, nativa; Uso de cobertura do solo;

Controle de pragas/doenças; Tipo de poda de colheita) e Dados de produção (Mês

de colheita; Volume produzido de folhas verdes, etc);

o Coordenadas Geográficas do erval existente na propriedade (Imagens

Google maps, ou outra imagem satélite de uso livre)



PROPOSTA – INFORMAÇÕES MÍNIMAS

 Produtor (usuário produtor):

o Identificação (CPF) com endereço, e-mail e telefone;

o Código da(s) propriedade(s);

o Recebe orientação técnica (sim/não);

 Se sim: Identificação do técnico c/ n° de registro profissional;

 Obs.: um usuário produtor pode ser também usuário 

viveirista;



PROPOSTA – INFORMAÇÕES MÍNIMAS

 Propriedade (usuário viveirista):

o Código da Propriedade (gerado automaticamente);

o Se Instalado em propriedade já registrada para usuário produtor:

 Código da Propriedade;

 Código da propriedade em sistemas já existentes (se houver);

o Ano de instalação da Atividde;

o Identificação da pessoa Jurídica;

o Identificação do(s) proprietário(s) (Pessoa Física);

o Registro MAPA/RENASEN;

o Registro CREA;

o Responsável Técnico (Formação; Identificação; Nº ART;)

o Material de propagação utilizado:

 Sementes (se adquirida ou de produção própria de ACS, PS, PSM ou PC)

 Clonagem;

o Produção:

 Tipo de Embalagem utilizada (Tubete; Sacos Plásticos, Outras);

 Mudas Produzidas/Variedade/Ano;

 Mudas Comercializadas/variedade/Ano;



PROPOSTA – INFORMAÇÕES MÍNIMAS

 Indústria (usuário Beneficiador):

o Identificação do empreendimento e seu Regime Fiscal;

o Alvará Sanitário (Número; Data de emissão / Validade);

o Licença Ambiental (Número / Órgão Emissor;, Data de Emissão / Validade)

o Declaração Anual da Atividade produtiva:

 Matéria prima utilizada:

 Folha verde

 Pré-Processada

 Processada (Extrato/Principio Ativo/outro)

 Produto Final;

 Volume (ton) Produzido por produto (Moída – Padrão Chimarrão; Moída – Cancheada;

Padrão chá; Extrato (pó); Outros, específicar.)

 Volume (Litros) Produzido por produto (Extrato (liquído); Bebida);

 Volume Comercializado/exportado;

 Especificar quantidades comercializadas no mercado interno dos produtos

 Especificar quantidades exportadas dos produtos;



PROPOSTA – REGISTRO ARVORE SUPERIOR/MATRIZ

 Cadastro de Árvores Superiores/Matrizes;

 Código da Árvore (gerado automaticamente);

 Localização (Endereço, Propriedade, Coord. geo);

 Variedade;

 Idade estimada (anos);

 Caracterização;
 Folha:

 Floração:

 Produção Estimada/anual (folha verde):

 Sanidade;

 Análise Sensorial;

 Propagação vegetativa;

 Comprovada/em teste/ não testada;


