
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
RELATÓRIO

Relatório de Vistoria Técnica Florestal  

Levantamento Circunstanciado - LC

Relatório de Vistoria Técnica - RVT nº: 019/CODEF/2022
Processo nº: 0028.535610/2021-54  
Interessado: Adélio Gomes de Almeida
Responsável Técnico: João Paulo Sousa de Morais.
Endereço: Lote 11, Gleba 94-A, P.A. Nova Colina  - município de Governador Jorge Teixeira - RO
Área da Propriedade (ha): 53,7408 Área de Reserva Legal: 9,8597
Área Total do Projeto (ha): 5,1546 Área Efe�va do Projeto (ha): 5,1546
Volume total (m³): 573,9866 Volume médio (m³)/ha: 
Data da vistoria: 12/02/2022
Iden�ficador parabotânico (Se houver):

 

1. RELATÓRIO

1.1. Informações gerais

As informações foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Fabiane Lima Cantanhêde Machado, Felipe Rocha de Barros e
Marcelo dos Santos da Silva lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal – CODEF

A vistoria obje�vava iden�ficar e monitorar in loco informações do projeto de Levantamento Circunstanciado qual aguarda a
emissão de Autorização para Exploração Florestal - AUTEX.

 

1.2. Do procedimento em campo e variáveis de interesse

Na área do empreendimento, o procedimento padrão é o caminhamento no projeto com finalidade de amostrar os indivíduos
florestais, obtendo as seguintes informações:

I - N° da Árvore;

II - Nome vulgar da Espécie;

III - Circunferência a Altura do Peito - CAP (cm) a 1,3m;

IV - Altura Comercial (m);

V - Coordenadas das árvores.

Para as iden�ficações das espécies florestais, a SEDAM/RO solicita a equipe de levantamento do inventário (100%) para auxiliar na
iden�ficação, que neste projeto foi o próprio eng. florestal.

Para variável dendrométrica diâmetro, no levantamento u�liza-se a Circunferência a Altura do Peito – CAP a 1,3m do solo. Essa
mensuração de forma direta com fita métrica, que deverá ser sempre no local correto, em cada árvore, pois contribui para a diminuição dos erros
sistemá�cos, os quais são di�ceis de serem quan�ficados, que incluem a presença de sapopemas, cupinzeiros e cipós.

A Altura Comercial (comumente denominada de Hc) é es�mada, ou seja, de forma expedita, sendo uma alterna�va muito
empregada para manejos florestais na Amazônia.  Neste procedimento o operador (mateiro) se apoia em sua habilidade pessoal, a fim de obter
es�ma�vas a olho desarmado e sem nenhum instrumento específico.

No que tange ao posicionamento geográfico, são levantadas no sistema de coordenadas decimais determinadas pelo aparelho
receptor do sistema GPS/Glonass, e auxiliadas com celular para registro fotográfico das placas.

 

2. ANÁLISE TÉCNICA

2.1. Caracterís�ca da vegetação

A presente vistoria obje�vava constatar os indivíduos des�nados ao abate, bem como, iden�ficar a formação florestal do polígono
que indica uma floresta plantada (Regeneração Natural Conduzida) com espaçamento indefinido em consórcio com pastagem conforme declarado
e conforme iden�ficado em vistoria.

Quais as caracterís�cas �pológicas da vegetação do empreendimento?

Conforme informamos que do projeto, o Pinho Cuiabano (Schyzolobium amazonicum) possui idade de aproximadamente 20 anos
sem espaçamento uniforme definido na realização do plan�o. Trata-se de uma área com presença de gramíneas (capim).

Quais espécies florestais foram iden�ficadas no projeto?

Pinho Cuiabano (Schyzolobium amazonicum) e gramíneas (capim).

Existem espécies florestais com caracterís�ca de sucessão ecológica primária (pioneiras)?

Em campo iden�ficamos a espécie florestal Pinho Cuiabano (Schyzolobium amazonicum), as mesmas des�nadas ao abate.



O Pinho Cuiabano (Schizolobium amazonicum) ou a espécie solicitada encontrados no trajeto tratam de floresta plantada
(Regeneração Natural Conduzida) com espaçamento indefinido?

A Formação florestal do polígono que indica uma floresta plantada (Regeneração Natural),  foi conduzida com pouco trato
silvicultural e mudas a lance,  por isso o fato do espaçamento ser indefinido no meio da Pastagem.

O Pinho Cuiabano (Schizolobium amazonicum) ou a espécie solicitada encontrados no trajeto está em área de pastagens?

A área é u�lizada atualmente pelo proprietário para execução da a�vidade da pecuária extensiva e agricultura conforme Relatório
fotográfico.

Detectado presença de animais na Área do Levantamento Circunstanciado?

Sim. Presença a�vidade da pecuária conforme Relatório fotográfico.

Quais outras caracterís�cas relevantes?

A floresta plantada encontra-se em meio a Pastagem, ou seja na área Consolidada.

 

2.2. Comparação dos dados

No projeto, percorremos toda área onde levantamos informações de 20 (vinte) indivíduos florestais aferindo CAP, altura comercial e
marcando os pontos de coordenadas.

Essa vistoria teve como obje�vo constatar se os indivíduos para o abate estavam de fato na área devido ao tempo de protocolo do
projeto, onde o mesmo já teria uma vistoria prévia APTA realizada há 03 anos atrás, portanto a equipe realizou uma nova vistoria e foi
constatado que de fato os indivíduos para o abate estão no polígono da área pleiteada.

 

2.3. Listagem de pendências

Não houve divergências significa�vas.

 

3. CONCLUSÃO

As informações constatadas e  levantadas em campo estão de acordo com dados técnicos do projeto, ou seja, Vistoria APTA;

É o relatório.

S.M.J.

 

4. FOTOS DA VISTORIA TÉCNICA

           
Foto 01: Equipe Técnica                                                         Foto 02: Espécie florestal
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 Foto 05: Consórcio com capim                                               Foto 06: Mensuração Florestal
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Foto 09: Mensuração                                                  Foto 10: LC                              

 
 

5. CARTA IMAGEM

 



 

6. RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA

Porto Velho/RO, 16 de março de 2022.

Fabiane Lima Cantanhêde Machado 
Mat. 300.156.195 

CODEF/SEDAM
 

Felipe Barros da Rocha
Mat. 300.156.237

CODEF/SEDAM
 

Marcelo dos Santos da Silva
300.168.169

CODEF/SEDAM
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