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PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) 
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Vanessa Gusmão Silva 

1. TEMA Sustentabilidade  

2. SUBTEMA PRAD – Gestão da Sustentabilidade 

3. CATEGORIA DE SERVIÇO “Acesso a Serviços de Terceiros” 

4. TIPO DE SERVIÇO / 

INSTRUMENTO 
“Acesso a Serviço Tecnológico” / Consultoria Tecnológica 

5. MODALIDADE Ambos 

6. PÚBLICO ALVO MEI, ME, EPP, Produtor Rural, Artesão 

7. SETOR INDICADO AGRONEGÓCIOS, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS 

8. MACROSEGMENTO  

09. DESCRIÇÃO 

OBJETIVO: 

Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) com o objetivo de 

recuperar a cobertura vegetal de uma área degradada, garantindo a proteção do solo 

contra processos erosivos e carregamento de partículas que assoreiam rios e córregos. 

ETAPAS DO ATENDIMENTO: 

1. Visita inicial para reconhecimento da área, identificação da vegetação e registros 
fotográficos; 

2. Elaboração do PRAD, seguindo integralmente as determinações contidas no Termo de 
Referência (TR). Caso não exista um Termo de Referência (TR), seguir o roteiro abaixo, 
minimamente com seguintes dados: 
• Análise da área a ser recuperada; 
• Delimitação da área a ser recuperada; 
• Análise da vegetação ocorrente da área a recuperar; 
• Análise da topografia da área; 
• Atividades de preparo e correção do solo para plantio; 
• Seleção de espécies vegetais a serem introduzidas; 
• Aquisição/produção de mudas; 
• Atividades de plantio; 
• Atividades de manutenção dos plantios. 

3. Orientar o cliente sobre implementação das medidas contidas no PRAD; 
4. Elaboração do Relatório Final. 
ENTREGAS: 

Relatório Final em vias física e digital, contendo o Plano de Recuperação de Área 

Degradada – PRAD e ART assinada pela PST e cliente. 

10. ARGUMENTO DE 

VENDA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

PRAD elaborado, em consonância com o TR (quando houver) ou com o roteiro sugerido, 

possibilitando a implementação de ações visando a recuperação ambiental. 

11. ESTRUTURA E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

12. PREÇO MÁXIMO Conforme Tabela de Preços Sebraetec 

13. RESPONSABILIDADE 

DA EMPRESA 

DEMANDANTE 

1. Arcar com o pagamento de eventuais taxas cobradas pelos órgãos responsáveis, 
quando for o caso (exceto ART, que é de responsabilidade da PST); 

2. Participar da reunião de alinhamento do trabalho e demais reuniões previamente 
marcadas conforme cronograma; 

3. Acompanhar o prestador de serviços ou disponibilizar 1 (um) funcionário para 
acompanhar o consultor quando em visita aos espaços físicos da 
propriedade/empresa; 

4. Fornecer as informações estratégicas e técnicas necessárias ao prestador de serviço 
para o desenvolvimento do trabalho; 

5. Aprovar o Documento Final; 
6. Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae; 
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7. Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento. 

14. RESPONSABILIDADE 

DA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS 

Conforme contrato de prestação de serviços. 

15. PERFIL DESEJADO DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO 
Esta atividade é inerente a Engenheiro agrônomo ou florestal. 

16. PRÉ DIAGNÓSTICO  

17. OBSERVAÇÕES 
1. O pagamento da ART é de responsabilidade da empresa prestadora do serviço. 
2. Não inclui execução do PRAD. 

 

 


