
TR – Relatório Final de Atividades PMFS Maior Impacto de Colheita versão 2020.1          1 de 5  

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 

CATEGORIA: PMFS DE MAIOR IMPACTO DE COLHEITA 

 
Este Termo de Referência visa orientar a elaboração dos Relatórios de Atividades Parciais e 

Final dos PMFS de Maior Impacto de Colheita a serem apresentados pelos empreendedores ao 

IPAAM após o licenciamento da atividade. 

 O Relatório de Atividade deverá ser elaborado por técnico habilitado, devidamente 

cadastrado no IPAAM, devendo constar no documento - nome, assinatura, registro no respectivo 

Conselho Profissional e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Este documento deverá ser 

apresentado de forma objetiva, na forma impressa (processos físicos) e digital, ilustrado por plantas, 

quadros, gráficos e tabelas, quando se fizer necessário. 

Dependendo das características técnicas, ambientais e locacionais do empreendimento, o 

IPAAM poderá solicitar as informações complementares que julgar necessárias para avaliação do 

projeto.  

 
ROTEIRO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADE: 
 
Página inicial: será considerada a primeira página do Relatório de Atividades e deverá conter 
as seguintes informações: 
 
I. Título do Relatório:  
 
Descrever se o Relatório é Parcial ou Final (Pós-Exploratório). 
 
II. Período Referente ao Relatório:  
 
Descrever a qual período se refere o mesmo, isto é, se é Relatório Parcial (1°, 2° ou 3°) ou 
Final de Atividades (Pós-Exploratório). Deverá ser apresentada de forma clara a data de 
referência de início e final do relatório, devendo ser considerado para o 1° Relatório de 
Atividades como data inicial a data de recebimento da L.O. e data final 120 (cento e vinte) dias 
após este recebimento, sendo o 2° Relatório referente ao 2° quadrimestre após a liberação da 
L.O. e assim sucessivamente. 
 
Páginas seguintes: 
 
I RELATÓRIO DE ATIVIDADE 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
- Requerente:  
 
Descrever o nome do Detentor do PMFS. 
 
- Responsável pela elaboração:  
 
Descrever o nome do Eng.° Responsável pela elaboração do PMFS e POA (CPF e ART). 
 
- Responsável pela execução:  
Descrever o nome do Eng.° Responsável pela execução do PMFS e do Relatório de Atividade 
(CPF e ART). 
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2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE MANEJO FLORESTAL 

 
- Identificação:  
 
Descrever o N° da L.O., N° da ACOF, Número do POA e Ano do POA 

 
- Número do protocolo do PMFS:  
 
Descrever o n° do processo junto a este OEMA referente ao PMFS  
 
- Área de Manejo Florestal (ha):  
 
Descrever a área total e de efetiva colheita da AMF e área da Unidade de Produção Anual 
(UPA) 
 
3. DADOS DA(S) PROPRIEDADE(S) 
 
- Nome da propriedade:  
 
Descrever a denominação do imóvel descrito na documentação e de como é conhecido na 
região, se for mais de um, informar o nome de todos 

 
- Localização:  
 
Descrever o endereço do empreendimento 

 
- Município:  
 
Descrever todos os Municípios em que o empreendimento se localiza 

 
4. APRESENTAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE AO RELATÓRIO 

 
Descrever a qual período se refere o mesmo, isto é, se é Relatório Parcial (1°, 2° ou 3°) ou 
Final de Atividades (Pós-Exploratório). Deverá ser apresentada de forma clara a data de 
referência de início e final do relatório, devendo ser considerado para o 1° Relatório de 
Atividades como data inicial a data de recebimento da L.O. e data final 120 (cento e vinte) dias 
após este recebimento, sendo o 2° Relatório referente ao 2° quadrimestre após a liberação da 
L.O. e assim sucessivamente. 
 
4. RESUMO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS E EXECUTADAS NO POA 

 
4.1 Atividades pré-colheita florestal:  
 
Descrever as atividades realizadas após o Licenciamento da atividade, por exemplo, 
demarcação de estradas e pátios, abertura de estradas e pátios, construção do acampamento, 
tratos silviculturais. 
 
ATIVIDADE NÃO PREVISTA PREVISTA PARCIALMENTE EXECUTADA EXECUTADA N° UPA/ANO 

Infra-estrutura 
de 
Acampamento           

Abertura de 
Picadas de 
Orientação 
para a abertura 
de estradas e 
pátios           
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Infra-estrutura 
de Pátios           

Infra-estrutura 
de Estradas           

Tratos 
Silviculturais           

Segurança no 
Trabalho           
Treinamentos           
Outras           

 
4.2 Atividades de colheita florestal:  
 
Descrever as atividades realizadas, por exemplo, derrubada, traçamento, arraste e controle de 
origem da madeira. 
 
ATIVIDADE NÃO PREVISTA PREVISTA PARCIALMENTE EXECUTADA EXECUTADA N° UPA/ANO 

Manutenção de 
Infra-estrutura           

Abertura de 
Picadas de 
Orientação para 
a abertura de 
estradas e 
pátios           

Infra-estrutura 
de Pátios           

Infra-estrutura 
de Estradas           
Derrubada           
Traçamento           

Arraste das 
Toras           

Operações de 
Pátio           
Transporte           

Controle da 
Origem da 
Madeira            

Tratos 
Silviculturais           

Avaliação de 
Danos e outros 
estudos 
técnicos           

Proteção 
Florestal           

 
 
 
 
 
 



TR – Relatório Final de Atividades PMFS Maior Impacto de Colheita versão 2020.1          4 de 5  

 
 
- Atividades pós- colheita florestal:  
 
Descrever as atividades realizadas, por exemplo, carregamento, transporte, descarregamento, 
controle de origem da madeira e tratos silviculturais. 
 
ATIVIDADE NÃO PREVISTA PREVISTA PARCIALMENTE EXECUTADA EXECUTADA N° UPA/ANO 

Manutenção de 
Infra-estrutura           

Operações de 
Pátio           
Transporte           

Controle da 
Origem da 
Madeira            

Tratos 
Silviculturais           

Avaliação de 
Danos e outros 
estudos 
técnicos           

Proteção 
Florestal           

 
 
5. RESUMO DOS RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO POR UNIDADE DE TRABALHO (UT) 
 
5.1-Tabela com as seguintes informações por unidade de trabalho (UT):  
 
Descrever a área de efetiva exploração (ha), volume e número de árvores autorizado (m3 e 
m3/ha), volume e número de árvores colhidas (n e n/ha) e volume e n° de árvores romaneadas 
(m3 e m3/ha) 
 
6. RESUMO DOS RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO POR ESPÉCIE 

 
6.1-Tabela(s) com as seguintes informações por unidade de trabalho (UT): 
 
- Volume, número de árvores e respectiva identificação de cada indivíduo (número da placa e 
UT) autorizado (m³) 
 
- Volume, número de árvores e respectiva identificação de cada indivíduo (número da placa e 
UT) em pé (m³) 
 
- Volume, número de toras e respectiva identificação de cada indivíduo (número da placa e UT) 
derrubado (m³) 
 
 

Autorizado (N° ACOF) Em Pé  Derrubado 

Nome 
Vulgar 

N° de 
Ind. Vol. (m³) 

N° dos 
indivíduos 

N° de 
Ind. Vol. (m³) 

N° dos 
indivíduos 

N° de 
Ind. Vol. (m³) 

N° dos 
indivíduos 

                    
 
- Volume, número de árvores e respectiva identificação de cada indivíduo (número da placa e 
UT) derrubados e não arrastados (m³) 
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- Volume, número de toras e respectiva identificação de cada indivíduo (número da placa e UT) 
arrastadas, mas não transportadas (em pátios de estocagem) 
 
- Volume, número de toras e respectiva identificação de cada indivíduo (número da placa e UT) 
romaneado 

 

Derrubado e não Arrastado 

Arrastado (Em pátio de 
estocagem) Romaneado 

Nome 
Vulgar 

N° de 
Ind. Vol. (m³) 

N° dos 
indivíduos 

N° de 
Ind. Vol. (m³) 

N° dos 
indivíduos 

N° de 
Ind. Vol. (m³) 

N° dos 
indivíduos 

                    
 
 
 
7-RESUMO DA PRODUÇÃO DE MADEIRA EXPLORADA E TRANSPORTADA À INDÚSTRIA 

 
Descrever este item quando o PMFS estiver vinculado formalmente à indústria processadora 
da matéria-prima. 
 
- Espécie, número de árvores exploradas, número e volume de toras transportados 

 
Indústria 
processadora da 
matéria-prima Árvores exploradas Romaneado 

Nome da Indústria 

Nome 
Vulgar 

N° de 
Ind. Vol. (m³) 

N° dos 
indivíduos 

N° de 
Ind. Vol. (m³) 

N° dos 
indivíduos 

                
 
 
8. DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Este item deverá ser descrito para apresentar as micro alterações no planejamento das 
atividades, infra-estrutura e no cronograma de execução. Caso sejam necessárias alterações 
no planejamento e na infra-estrutura (localização de estradas, pátios, acampamento) estas 
deverão ser apresentadas previamente ao órgão competente, para anuência quanto à 
alteração do projeto. 
 
 

 

 

 


