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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

  
RELATÓRIO

 

Relatório de Vistoria Técnica - 094 RVT/CODEF/2021

Processo nº: 1801/01433/2017

Interessado: Cauê Putrick da Silva

Detentor: Cauê Putrick da Silva

Endereço:  Lote 28, Gleba Conceição, Setor Serra Grande- Costa Marques- RO

Responsável Técnico: Cauê Putrick da Silva

Área total de Reserva Legal: 5,5339 há

Área Efe�va do Projeto (ha): 23 há

Volume Maximo permi�do de médio (m³)/ha: 300

Data da Vistoria: 16/07/2021

 

 

1. RELATÓRIO

                Informações gerais

As informações foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Marcelo dos Santos da
Silva, Antônio Rodrigues Cardoso e o Thiago Moraes de Assunção, com apoio logís�co e todos lotados
na Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal- CODEF.

A vistoria obje�vava iden�ficar e monitorar in loco informações do projeto de
Reflorestamento em nome de Cauê Putrick da Silva, cadastrado sob nº de protocolo 1801/01433/2017, o
qual aguarda a renovação da sua autorização de crédito para fins de reposição florestal.

A presente vistoria nesse Projeto teve por finalidade constatar os indivíduos des�nados ao
reflorestamento, bem como, iden�ficar a formação florestal do polígono indicado como floresta plantada
conforme declarado pelo Responsável Técnico e monitoramento das informações dadas pelo projeto.

 

2. ANÁLISE TÉCNICA

No projeto, percorremos parte da área onde levantamos informações de indivíduos
florestais aferindo CAP e altura o projeto estar de acordo com as informações dadas, visto em loco,
pouquíssimas arvores mortas, indicada no índice de mortalidade, recolhemos pontos geográficos
principalmente nas laterais do projeto, confirmando ainda, a área verde ( fotos em anexos).

Das espécies florestais

Os indivíduos florestais levantados são da espécie TECA (Tectona grandis), se tratando de
um plan�o homogêneo.

 Das placas
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A alocação das placas de numeração do projeto seguiu  nº 1 a ´x`` no total de 42 (quarenta
e duas picadas) picadas ou faixas (0018868353), com espaçamento de 1,3 m por 2,70 m , entre.

 

3. PARECER FINAL DA VISTORIA

De acordo com a Portaria 220 de 29 de julho de 2020 que Dispõe sobre a obrigatoriedade
de Reposição florestal por pessoas �sicas e jurídicas que u�lizam matéria-prima florestal oriunda de
supressão de vegetação na�va ou que detenham autorização para supressão de vegetação na�va, no Art.
9º:

Art. 9º O crédito de reposição florestal será concedido com base na es�ma�va da
produção da floresta para a rotação em curso. 

§ 1º O volume máximo para aprovação do crédito de reposição florestal será de 300 m³/ha (trezentos
metros cúbicos por hectare) ou 450mst/ha (quatrocentos e cinquenta metros stéreo por hectare) em
casos de espécies exó�cas, e de 150 m3/ha (cento e cinquenta metros cúbicos por hectare) ou 225
mst/ha (duzentos e vinte e cinco metros stéreo por hectare) quando se tratar de essência florestal
na�va.

 

4. CONCLUSÃO 

Projeto estar de acordo E apto a renovação, porem o credito já foi liberado total na sua
úl�ma autorização, porem não foi u�lizado e desta forma vem com o pedido de renovação n°
(0019603704), e na vistoria verificou-se a regeneração bem avançada com cerca de 5 metros de alturas,
como pode ser observadas no relatório fotográfico a seguir CONFORME PORTARIA!

 

5. MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

 



30/07/2021 SEI/ABC - 0019603983 - Relatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21800021&in… 3/9

 



30/07/2021 SEI/ABC - 0019603983 - Relatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21800021&in… 4/9

 



30/07/2021 SEI/ABC - 0019603983 - Relatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21800021&in… 5/9

 

 



30/07/2021 SEI/ABC - 0019603983 - Relatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21800021&in… 6/9

 



30/07/2021 SEI/ABC - 0019603983 - Relatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21800021&in… 7/9

 

 



30/07/2021 SEI/ABC - 0019603983 - Relatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21800021&in… 8/9

 

 

6. RESPONSÁVEL PELA VISTORIA 

 

 

Marcelo dos Santos da Silva
Analista

CODEF/SEDAM
 

Antônio Rodrigues Cardoso
Analista

CODEF/ SEDAM
 

Thiago Moraes de Assunção 
Analista

CODEF/ SEDAM

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DOS SANTOS DA SILVA, Analista, em
29/07/2021, às 09:34, 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
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Moraes de Assunção, Auxiliar Administra�vo, em
29/07/2021, às 10:06, 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 Antonio Rodrigues Cardoso, Analista, em 29/07/2021, às
10:33, 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 0019603983 e o código CRC E6CB7BDD.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0028.177428/2021-74 SEI nº 0019603983

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

