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Relatório de Implantação -PRAD  
Informações do PRAD Aprovado  

PRAD Implantação   Nº ofício de 
aprovação  

 Data ofício de 
aprovação  

 

Detentor  

Nome   
Endereço   

Município/UF   CEP  
E-mail   Telefone   

CPF/CNPJ  RG/Emissor   

Caracterização da Propriedade  

Denominação da Propriedade   
Endereço   

Bairro/localidade   
Área da propriedade (m²)     

Área do PRAD em APP  (m²)  
Área do PRAD (Área de 

Manutenção; 
Compensação) (m²)  

 

Área do PRAD em RL 1 (m²)  Área total do PRAD 
(m²)  

Coordenadas UTM 2
   

Responsável Técnico  pela Execução  

Nome   
Formação   

E-mail   Telefone   

CPF  Registro 
Profissional  

 

Nº ART  Validade da ART   
Justificativa para Apresentação do PRAD  

Descrever a motivação para apresentação do PRAD. Exemplos de justificativa: 
Cumprimento da determinação do julgamento do Processo Administrativo Ambiental -
PAA nº XX. 
Cumprimento da decisão judicial dos Autos nº XX 
Cumprimento do PRAD referente processo de licenciamento – SEI nº XX 

Atividades Realizadas na Área do PRAD  

Descrever todas as atividades realizadas na implantação do projeto, datadas –
comprovadas com registro fotográfico focalizado a partir do mesmo ponto – antes e 
depois das intervenções.  

  Ajustes do PRAD  

Descrever as atividades previstas no projeto proposto e não executadas (total ou 
parcialmente), com a devida justificativa técnica.  
Descrever as atividades adicionais realizadas na área (não previstas no projeto 

                                       
1  Reserva Legal 
2  Coordenada do centro da área a ser recuperada em SIRGAS 2000. 
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proposto), com a devida justificativa técnica. 
 

Isolamento e Sinalização  

Descrever as estratégias de proteção (ex. cercas) e sinalização (Ex. placas) executadas. 
Comprovar através de registro fotográfico 

 
 Registro Fotográfico  

Apresentar registro fotográfico da área, com fotos comparativas focalizadas do 
mesmo ponto demonstrando a área antes e depois da execução do projeto. 

 

 Irregularidades ou Problemas Ocorridos  

Descrever as irregularidades ou problemas ocorridos na área do PRAD. 
 

Próximas Atividades a Serem Realizadas (no prazo de  3 / 6 / 12 meses)  

NOS PRÓXIMOS 3 MESES 
 Descrever as atividades que deverão ser realizadas na área do PRAD no prazo de 
até 3 meses. 
 
ENTRE 3 e 6 MESES 
 Descrever as atividades que deverão ser realizadas na área do PRAD entre 3 e 6 
meses. 
 
ENRE 6 e 12 MESES 
 Descrever as atividades que deverão ser realizadas na área do PRAD entre 6 e 
12 meses. 

Técnico Responsável pela Execução do PRAD  

Nome  Data  

 
 
 

______________________________ 

Assinatura 

 
Detentor do PRAD ou Representante Legal  

Nome  Data  

 
 
 

______________________________ 

Assinatura 

 
 


