
07/06/2021 SEI/ABC - 0018273741 - Relatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20354186&in… 1/5

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 
  

RELATÓRIO
RELATÓRIO DE VISTORIA PÓS-EXPLORATÓRIO DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVÉL – PMFS PARA ENCERRAMENTO

Relatório de Vistoria n. 057/CODEF/2021
Interessado: Oswaldo Nicolle�
Detentor/Explorador: Oswaldo Nicolle�
Responsável Técnico: Rafael Silvio de Oliveira
Denominação: Fazenda Nicomar PF Jaru Ouro Preto, Gleba Bom Futuro, Theobroma-RO
Área da Propriedade (ha): 3.000,3239 Área Reserva Legal (ha):

Área Total da UPA 1(ha): Área Efe�va da UPA
1(ha): 698,6074 ha

Coordenadas da placa: 10°11’6.048’’ 62°34’36.982’’
Data da vistoria: 22/04/2021

VISTORIA DE PÓS-EXPLORATÓRIO
1-Infraestruturas Sim Não
Estradas primárias: largura de 6 m em estradas primárias X -
Estradas secundárias: largura de 4 m em estradas secundárias X -
Presença de bueiros e pontes X -
Máximo de 1% da área de estradas secundárias na unidade de trabalho - -
Danos em árvores remanescentes - X
Medidas de Controle a Erosão X -
Obstrução de cursos d’água, água empoçada e vegetação morta em represamentos - X
Pá�os de estocagem: X -
Profundidade de sulcos (tráfego de máquinas). X -
Pá�os de dimensões aproximadas de 25 x 20 metros em áreas. De 20 x 30 m³ de exploração por ha (no máximo 0,75% da
área da unidade de trabalho)

X -

2-Corte/Abate de árvores   
Abate de árvores selecionadas para exploração X -
Direcionamento de queda a fim de preservar árvores remanescente, o�mizar arraste e aproveitar clareiras naturais X -
Numeração das toras X  
Treinamento do Pessoal X -
Plaqueteamento de tocos. X -
Altura de corte mínima X -
Árvores rachadas - -
Árvores derrubadas e ocas (abandonadas no campo) - X
Desperdícios de copas - X
Danos nas árvores remanescentes - X
3-Arraste   
Transporte primário das toras (do local de abate aos pá�os de estocagem ou esplanada) X -
Área de percurso de no máximo 5% da área da unidade de trabalho - -
No máximo 15 árvores arrastadas por picada principal - -
Nunca atravessar ou obstruir cursos d’água ou drenos naturais X -
Danos á vegetação remanescentes - X
Largura das picadas em função da máquina de arraste X -
Toras perdidas (esquecidas)  X
4– Monitoramentos das a�vidades   
Plano de controle e ajuste das a�vidades - -
Clareza da exposição do técnico responsável e dos trabalhadores de campo X -
5-Tratos Silviculturas   
Anelamento de concorrentes ás remanescentes - X
Corte de cipós das remanescentes X -
Subs�tuição de áreas de cipoais por regeneração natural - -
6- Proteção Florestal   
Proteção contra invasão X -
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Proteção contra fogo, aceiros onde necessários - -
Proteção contra caça e pesca ilegal - -
Proteção do meio ambiente em geral: Lixo, Latas, marmitas de alumínio na unidade de trabalho. X -
7 – Monitoramento do desenvolvimento da floresta   
Verificar Coerência entre planejamento e executado X  
Conferir fichas de campo - -
8 - Medidas de Redução de Impactos   
Medidas de Controle a erosão - -
Limpeza de Bueiros X -
Localização de estaleiros em áreas adequadas - -
Localização adequada de Estradas Secundárias X -
Exploração de árvores fora APP X -
Corte de cipós das árvores selecionadas para o abate X -

 

1. RELATO DE VISTORIA TÉCNICA

As informações ora apresentadas foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Amanda Oliveira
Desmaret, Henrique Marinho de Oliveira Bernardino, e a Assessora Técnica Ambiental Izabel Alves Azevedo lotados na
Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal – CODEF.

A vistoria �nha como obje�vo iden�ficar e monitorar a exploração ocorrida in loco do Plano de Manejo
Florestal Sustentável – PMFS, com obje�vo de encerrar as a�vidades da Unidade de Produção Anual – UPA “01”.

1.1. Do Procedimento em campo e variáveis de interesse

Neste projeto florestal, o procedimento é o caminhamento dentre a Unidade de Produção Anual, com
finalidade de amostrar essências florestais, obtendo os seguintes dados:

1.     N° da Faixa (picada);

2.   N° da Árvore ou Tocos;

3.  Diâmetro médio da cepa (toco em cm);

4.    Nome vulgar da Espécie;

5.  Circunferência a Altura do Peito – CAP 1,3m do solo (m);

6.  Des�nação (categoria); e

7.  Coordenadas UTM;

8. Infla estruturas florestais construídas para exploração.

Para as iden�ficações das espécies florestais, essa Secretaria solicitou a equipe de levantamento do
inventário censitário para auxiliar na iden�ficação, que neste manejo foi realizado por um iden�ficador Parabotânico
(Mateiro) o Sr. iden�ficador Edson.

No que tange ao posicionamento geográfico, são levantadas no sistema de coordenada UTM (Universal
Transversa de Mercator), determinadas pelo aparelho receptor do sistema GPS e Glonass, e auxiliadas com celular para
registro fotográfico das placas.

Por trata-se de uma inspeção com obje�vo o encerramento da UPA, percorremos o projeto de forma
aleatório, sempre na proximidade de estradas e ramais de arraste levantando dados referentes aos tocos, árvores sem
exploração e pá�os.

1.2. Da análise do resultado

Foi observado que havia carreadores an�gos, explanadas já em regeneração com vegetação acima de
3 metros, não foram encontradas picadas abertas, por ser um processo an�go e a exploração ter sido encerrada há um
tempo considerável.

Na área explorada, foram observados alguns indivíduos florestais com plaquetas e tocos colhidos. Porém,
a equipe de vistoria não realizou uma comparação das variáveis dendrométricas, como CAP e diâmetro de toco, pois
cada variável é mensurada a alturas diferentes e somada a presença de sapopemas dificultando a avaliação.

 

2. DA CONCLUSÃO

Deste modo, ao ponto dos aspectos técnicos, CONCLUÍMOS que as informações coletadas em campo,
estão de acordo com a metodologia descrita no Inventário Censitário do PMFS/POA apresentada ao órgão ambiental
competente.
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Conclui-se que a UPA 01 pode ser encerrada.

É o relatório.

S.M.J.

Porto Velho/RO, 07 de junho de 2021.

 

Amanda Oliveira Desmaret

Assessora Especial de Desenvolvimento Florestal

CODEF/ SEDAM

 

Henrique Marinho de Oliveira Bernardino

Gerente de Desenvolvimento Florestal

CODEF/SEDAM

 

 

Izabel Alves Azevedo

Assessora Técnica Ambiental

CODEF/SEDAM

 

APÊNDICE I – Fotografias da vistoria técnica
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APÊNDICE II – mapa vistoria
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Documento assinado eletronicamente por Henrique Marinho de Oliveira Bernardino, Analista, em 07/06/2021, às
10:51, 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 AMANDA OLIVEIRA DESMARET, Analista, em 07/06/2021, às 10:52,
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 Izabel Alves Azevedo, Assessor(a), em 07/06/2021, às 11:36, 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.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0018273741 e o código CRC 1B8F7946.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0028.232157/2021-27 SEI nº 0018273741
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