
Atividades JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.

Assinatura do contrato

Visitas da União Química (a serem confirmadas)

Contratação da equipe de campo

Prospecção de áreas para plantio

Visitas, diagnósticos e monitoramentos das áreas

Construção de cercas

Preparo de áreas para o plantio  
(roçar, coroar, abrir berços, podar)

Controle de formigas cortadeiras

Controle de espécies exóticas invasoras

Plantio de adubação verde

Plantio das 100.000 mudas

Replantio das 10.000 mudas

Preparo das áreas para o replantio  
(roçar, coroar, abrir berço, podar)
Manutenção das áreas de plantio  
(roçada, coroamento, arrumar cercas)

Medidas de prevenção de incêndios (Aceiros)

Relatórios Técnicos-fotográficos

Cronograma | 2022 
(Período 11 meses)

Plantando 
OFuturo#



Atividades JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.

Assinatura do contrato

Visitas da União Química (a serem confirmadas)

Contratação da equipe de campo

Prospecção de áreas para plantio

Visitas, diagnósticos e monitoramentos das áreas

Construção de cercas

Preparo de áreas para o plantio  
(roçar, coroar, abrir berços, podar)

Controle de formigas cortadeiras

Controle de espécies exóticas invasoras

Plantio de adubação verde

Plantio das 100.000 mudas

Replantio das 10.000 mudas

Preparo das áreas para o replantio  
(roçar, coroar, abrir berço, podar)
Manutenção das áreas de plantio  
(roçada, coroamento, arrumar cercas)

Medidas de prevenção de incêndios (Aceiros)

Relatórios Técnicos-fotográficos

Cronograma | 2023 
(Período 12 meses)

Plantando 
OFuturo#



Atividades JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.

Assinatura do contrato

Visitas da União Química (a serem confirmadas)

Contratação da equipe de campo

Prospecção de áreas para plantio

Visitas, diagnósticos e monitoramentos das áreas

Construção de cercas

Preparo de áreas para o plantio  
(roçar, coroar, abrir berços, podar)

Controle de formigas cortadeiras

Controle de espécies exóticas invasoras

Plantio de adubação verde

Plantio das 100.000 mudas

Replantio das 10.000 mudas

Preparo das áreas para o replantio  
(roçar, coroar, abrir berço, podar)
Manutenção das áreas de plantio  
(roçada, coroamento, arrumar cercas)

Medidas de prevenção de incêndios (Aceiros)

Relatórios Técnicos-fotográficos

Cronograma | 2024
(Período 08 meses)

Plantando 
OFuturo#


