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Conteúdo mínimo

• PROJETO
• Identificação do Proponente do Projeto

• Identificação do Responsável técnico
• Nome, email e telefone

• Identificação do Projeto de Prateleira

• Identificação da propriedade monitorada
• Nome da Propriedade

• Nome do Proprietário

• Nº do CAR



Conteúdo mínimo

• COMPROMISSÁRIO
• Apresentar as seguintes informações. No caso de monitoramento conjunto, informar 

a área total monitorada.

• Informar a metodologia utilizada, incluindo o tempo decorrido entre a conclusão da 
implantação do projeto e o último monitoramento

• Informar se houve alguma alteração em relação às ações previstas no projeto e no 
SARE e/ou a necessidade de medidas corretivas

• Apresentar o número de parcelas alocadas
• Imagem com a localização dos polígonos monitorados e das parcelas
• Tabela com resultados obtidos no monitoramento – valor médio e por parcela

SARE Compromissário
Motivação do 

SARE
Área do 

SARE (ha) Número/ano do TCRA
Emissor do TCRA

(qual a Agência CETESB ou 
Regional CFB)



Conteúdo mínimo

• RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:
• Situação atual de todas as parcelas, indicando na legenda da foto a qual 

parcela pertence

• Comparação com fotos do diagnóstico (antes da implantação do projeto), 
preferencialmente do mesmo ângulo

• Incluir fotos aéreas (drone) sempre que possível

• Cuidado ao ampliar as imagens para que não fiquem distorcidas

• Descartar fotos tremidas ou desfocadas

• Observar as orientações do “Guia prático para captação de imagem em 
campo”



Onde salvar o Relatório de Monitoramento

• Aba Anexos do Monitoramento no próprio SARE:



Onde salvar as Parcelas

• Aba Parcelas do Monitoramento no próprio SARE:



Parcelas no Monitoramento Conjunto
• No caso de Monitoramento Conjunto, a alocação das parcelas pode não seguir a localização

dos SAREs. Nesse caso:

1. Deixar sem preenchimento a Aba Parcelas do Monitoramento

2. Na Aba Anexos do Monitoramento, salvar arquivo em formato shapefile (zipado) contendo a 
localização das parcelas:

Localização das parcelasLocalização das parcelas.zip



Guia prático para 
CAPTAÇÃO DE IMAGEM 

em campo

Elaboração: Gabriela Grizzo/SIMA
(adaptado)
















