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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 
  

RELATÓRIO

Relatório de Vistoria Técnica Florestal  

Levantamento Circunstanciado - LC

Relatório de Vistoria Técnica - RVT nº: 221/CODEF/2021
Processo nº: 0028.390549/2021-18 (1801/01391/2021)  
Interessado: Paulo Luiz Mozzer
Responsável Técnico: Hebert Machado Focheza�o
Endereço:  Lote 197 – Gleba Burareiro
Área da Propriedade (ha): 495,0114 Área de Reserva Legal: 
Área Total do Projeto (ha): 30,6454 Área Efe�va do Projeto (ha): 
Volume total (m³): 316,5746 Volume médio (m³)/ha: 
Data da vistoria: 18/12/2021
Iden�ficador parabotânico (Se houver):

 

1. RELATÓRIO

1.1. Informações gerais

As informações foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Dariane da Rocha Benante, Mayra Costa dos Reis, Felipe Rocha de Barros e
a Assessora de Desenvolvimento Florestal Sara Elisabeth Araújo do Nascimento 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
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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 informado projeto, o Pinho Cuiabano (Schyzolobium amazonicum) possui idade de aproximadamente 17 anos, sem espaçamento
uniforme definido na realização do plan�o por se tratar de uma regeneração natural em meio a Pastagem.

Quais espécies florestais foram iden�ficadas no projeto?

Pinho Cuiabano (Schyzolobium amazonicum) e gramíneas (capim). Havia também restos de vegetação (galhos e folhas secas) em
decomposição, da espécie Cacau (Theobroma cacao) (conforme fotos abaixo), que anteriormente era consorciada com o Pinho-cuiabano, no qual o
Responsável técnico que acompanhou a vistoria informou que o proprietário optou por realizar a re�rada, ficando somente gramíneas e o pinho-cuiabano.
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Restos de vegetação (galhos e folhas secas) em decomposição, da espécie Cacau (Theobroma cacao)
 

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

Em campo iden�ficamos a espécie florestal Pinho Cuiabano (Schyzolobium amazonicum) com caracterís�cas dendrométrica .

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 Conduzida), sem espaçamento definido, possuindo
tratos silviculturais, na área onde percorremos.

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

Sim, a área é u�lizada atualmente pelo proprietário para execução da a�vidade da pecuária extensiva 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?

Conforme relatório fotográfico, a área é delimitada.

 

2.2. Comparação dos dados
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No projeto, percorremos parte da área, conforme trajeto exposto na carta imagem no item 6, onde levantamos as informações de 10 (dez)
indivíduos florestais de pinho-cuiabano, aferindo CAP, altura comercial e marcando os pontos de coordenadas. É importante informar que foram levantados
apenas a quan�dade de 10 indivíduos in loco pela dificuldade de encontrá-los, tendo em vista a pouca distribuição dos mesmos na área onde percorremos.
Foi-nos informado posteriormente pelo Engenheiro que acompanhou a vistoria, que na lateral onde adentramos inicialmente na área, havia uma maior
distribuição dos indivíduos. Fato este que não foi comprovado, tendo em vista que não retornamos no local indicado pelo mesmo.

No projeto apresentado a área possui 126 indivíduos (0021060082), totalizando 316,5746 m³, distribuídos em uma área de 30,6454 ha.
Diante disso e das informações repassadas, solicitamos que seja apresentado o Shapefile da distribuição das árvores no local.

Aos dados para comparação foram ob�dos do CD-R do processo (ID 0021040766), com a confrontação das informações suscitaram conforme
a item 5.

Ao confrontar os dados observaram-se na leitura da ficha de campo que houve uma diferença de 11% da volumetria dos indivíduos coletados
na vistoria em comparação com a volumetria informada no projeto. Esse valor, dentro de um contexto esta�s�co, é superior ao erro de 10% admissível em
uma amostragem aleatória simples com 95% de confiança.

 

3. CONCLUSÃO

Ao confrontar os dados observaram-se na leitura da ficha de campo que houve uma diferença de 11% da volumetria dos indivíduos coletados
na vistoria em comparação com a volumetria informada no projeto. Esse valor, dentro de um contexto esta�s�co, é superior ao erro de 10% admissível em
uma amostragem aleatória simples com 95% de confiança. 

Deste modo, ao ponto dos aspectos técnicos, concluímos que as informações coletadas em campo NÃO estão de acordo com a metodologia
descrita projeto, sendo assim, a vistoria encontra-se Indeferida, devendo ser realizada uma nova vistoria após a apresentação do Shapefile da distribuição
das árvores no local.

É o relatório.

S.M.J.

4. FOTOS DA VISTORIA TÉCNICA
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5. COMPARAÇÃO ENTRE VISTORIA E PROJETO

Item Faixa Árvore Dados Espécie CAP Altura Des�nação La�tude Longitude

1 0 121 VISTORIA Pinho Cuiabano 110 8 Sem des�nação -62,69358 -9,97071
PROJETO Pinho Cuiabano 125 14 Sem des�nação

2 0 120 VISTORIA Pinho Cuiabano 104 10 Sem des�nação -62,69366 -9,97069
PROJETO Pinho Cuiabano 112 13 Sem des�nação

3 0 119 VISTORIA Pinho Cuiabano 128 9 Sem des�nação -62,69366 -9,97059
PROJETO Pinho Cuiabano 127 13 Sem des�nação

4 0 104 VISTORIA Pinho Cuiabano 478 13 Sem des�nação -62,69919 -9,96968
PROJETO Pinho Cuiabano 478 17 Sem des�nação

5 0 106 VISTORIA Pinho Cuiabano 390 15 Sem des�nação -62,69573 -9,96905
PROJETO Pinho Cuiabano 392 16 Sem des�nação

6 0 105 VISTORIA Pinho Cuiabano 330 15 Sem des�nação -62,69555 -9,96906
PROJETO Pinho Cuiabano 331 15 Sem des�nação
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7 0 107 VISTORIA Pinho Cuiabano 240 9 Sem des�nação -62,69577 -9,96924
PROJETO Pinho Cuiabano 242 13 Sem des�nação

8 0 10 VISTORIA Pinho Cuiabano 173 19 Sem des�nação -62,69711 -9,96901
PROJETO Pinho Cuiabano 165 17 Sem des�nação

9 0 8 VISTORIA Pinho Cuiabano 268 15 Sem des�nação -62,69792 -9,96982
PROJETO Pinho Cuiabano 248 17 Sem des�nação

10 0 9 VISTORIA Pinho Cuiabano 196 20 Sem des�nação -62,6978 -9,96993
PROJETO Pinho Cuiabano 182 18 Sem des�nação

6. CARTA IMAGEM
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7. RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA

Porto Velho/RO, 23 de dezembro de 2021.

 
Dariane da Rocha Benante

300.173.103
CODEF/SEDAM

 
Mayra Costa dos Reis

300.140.185
CODEF/SEDAM

 
Felipe Rocha de Barros

300.156.237
CODEF/SEDAM

 
Sara Elisabeth Araújo do Nascimento

300.175.457
CODEF/SEDAM

 

Documento assinado eletronicamente por DARIANE DA ROCHA BENANTE, Analista, em 23/12/2021, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mayra Costa dos Reis, Analista, em 23/12/2021, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Rocha de Barros, Analista, em 23/12/2021, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por SARA ELISABETH ARAÚJO DO NASCIMENTO, Assessor(a), em 23/12/2021, às 10:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0022999442 e o código CRC 5A32D869.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0028.390549/2021-18 SEI nº 0022999442

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

