
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
  

RELATÓRIO

Relatório de Vistoria Técnica de Pré-Exploração

Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS

Plano Operacional Anual – POA

Relatório de Vistoria Técnica - RVT nº: 64/CODEF/2020

Processo nº: 1801.01573.2020 CEPROF:

Interessado: Vilso Felix

Detentor: Vilso Felix

Responsável Técnico: Anderson Roberto Linzmeier CREA: 250028675-4 SC Visto: 6048
D/RO

Endereço:  Lote 38, Gleba 19, Setor Burareiro  Cacaulândia-RO

Área da Propriedade (ha): 119,8851 Área total de Reserva Legal: 43,9967

Área Total do Projeto (ha): 35,9967 Área Efetiva do Projeto (ha): 35,9967

Volume total (m³): 987,384 Volume médio (m³)/ha: 24,9228

Coordenadas da placa: S 10°28’39”, W 62°56’7”

Data da vistoria: 19/08/2020

Identificador parabotânico: Sidney

 

1 CHECAGEM DOS VERIFICADORES

1.1 Delimitações das AMF e UPA Sim Não
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Abertura das faixas (picadas) X -

Colocação de placas indicativas X -

Placas de identificação da(s) UPA(S) e da(s) unidade(s) de
trabalho - X

Picadas de identificação de delimitação UPA e UT - X

1.2 Abertura de picadas de orientação Sim Não

Picadas internas das unidades de trabalho para orientação do IF
100% X X

Distância máxima de 50 m entre picadas - X

Marcações com placas no início e término X -

Marcações de comprimento a 25m no máximo X -

1.3 Inventário Florestal 100% Sim Não

Identificação e plaqueteamento das árvores X -

Identificação de árvores matrizes (Portas Sementes) - X

Identificação de árvores corte futuro - X

Identificação de árvores remanescentes - X

DAP mínimo 50 cm do diâmetro comercial por espécies X -

Registro do estado físico e da classe de qualidade do fuste - X

Coerência entre o campo e mapa X -

1.4 Microzoneamento Sim Não

Identificação de cipoais, variações topográficas, corpo d’água e
Áreas de Preservação Permanente - APP X -

1.5 Corte e Cipós Sim Não
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Quando necessário, um ano antes do abate das árvores
selecionadas para exploração: - X

Cortados um ano antes da exploração. X -

Decomposto na época da exploração - X

 

2 RELATÓRIO

2.1 Informações gerais

As informações ora apresentadas foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Jessica
Rodrigues, Leitão Natanael de Lima Melo e Assessora Especial Bruna Lemos Ferreira
lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal/Floresta Plantada. A vistoria objetivava
identificar e monitorar in loco informações do projeto de Plano de Manejo Florestal Sustentável
-PMFS em nome de Vilso Felix que aguarda a emissão de Autorização para Exploração
Florestal - AUTEX.

A vistoria técnica fundamenta-se no Decreto Estadual n. 23.481/2018 que dispõe sobre
procedimentos dos Planos de Manejo Florestal Sustentável nas florestas primitivas do Estado,
no seu Artigo 27 que traz:

Art. 27. As áreas de manejo florestal serão obrigatoriamente submetidas à vistoria técnica
prévia, com o objetivo de verificar em campo, de forma amostral, se as informações prestadas no
PMFS estão de acordo com os critérios técnicos exigidos pela SEDAM e representam as
condições reais do imóvel rural.

2.2 Do procedimento em campo e variáveis de interesse

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

N° da Faixa (picada);
N° da Árvore;
Nome vulgar da Espécie;
Circunferência a Altura do Peito - CAP (cm) a 1,3m;
Altura Comercial (m);
Destinação (Se houver); e
Coordenadas das árvores.

Para as identificações das espécies florestais, a SEDAM/RO solicita a equipe de levantamento
do inventário censitário para auxiliar na identificação, que neste projeto foi realizado por um
identificador Parabotânico (Mateiro).

Para variável dendrométrica diâmetro, no levantamento utiliza-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 sistemáticos,
os quais são difíceis de serem quantificados, que incluem a presença de sapopemas,
cupinzeiros e cipós.

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

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

No projeto, percorremos parte das faixas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 13 onde levantamos
informações de 30 (Trinta) indivíduos florestais (Apêndice I), que são analisados a seguir.

Aos dados para comparação foram obtidos do CD-R do processo, com a confrontação das
informações suscitaram as divergências listadas nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 a seguir.

 

3. Das espécies florestais

Dos indivíduos florestais levantados com distintos nomes vulgares que ao compará-los geraram
as seguintes divergências.

Tabela 01: Troca de espécies

ItemFaixaÁrvore Dados Espécie CAP Altura Destinação Coord. X Coord. Y

1 1 10 VISTORIA Bolao 210 17 remanescente507703189017245884406416755246

   PROJETOFARINHA-
SECA 240 18 Remanescente   

 

3. Das placas

A alocação das placas de numeração do projeto seguiu nº da faixa e nº da árvore em
sequencial. Para indivíduos com CAP>158cm (DAP>50cm), foram constatadas destinação
específica como remanescente ou Porta-semente. Para as essências florestais com CAP<158
(DAP<50cm), foram alocadas placas de Corte Futuro.

Tabela 02: Troca de placas

ItemFaixaÁrvore Dados Espécie CAP AlturaDestinação Coord. X Coord. Y

5 2 107 VISTORIA Pinho
Cuiabano 190 17 abater

 

507741154764096

 

884402136975219

   PROJETO PINHO -
CUIABANO 160 14 Porta-

Semente   

28 13 346 VISTORIA Angelim 180 16 abater 507564616821175884346216239731

   PROJETO CEDRO-
ROSA 160 14 Porta-

Semente   

 

 

 

 
     

abater
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6
241 VISTORIA

PROJETO

Breu

BREU

158

162

17

14

abater

Porta-
Semente

507736625078904884383075375778

 

 

Foi constatado um indivíduo florestal com plaqueta de abater que não constava no inventário
florestal, trata-se do indivíduo 371.

ItemFaixaÁrvore Dados Espécie CAP AlturaDestinação Coord. X Coord. Y

30 0 371
VISTORIA Paineira 170 16 abater

50757849344250988433624281556
PROJETO #N/D 0 0 #N/D

 

3. Da Circunferência a Altura do Peito – CAP (cm)

As divergências não foram significativas, pois alguns indivíduos possuem sapopemas  ou
cupinzeiro.

 

3. Da Altura comercial (m)

Por ser mensurado se forma indireta, as divergências foram poucas significativas conforme
apêndice I.

 

3. Do volume comercial (m³)

Ao computar os dados das 30 (trinta) árvores levantadas na vistoria técnica resultaram no
volume total de 115,0091m³. Já os mesmo indivíduos protocolados no projeto, resultaram no
volume de 104,0953m³, ou seja, as informações computadas resultaram na diferença de
9,49%.

Esse valor, dentro que um contexto estatístico, é inferior ao erro de 10% admissível em uma
amostragem aleatória simples com 95% de confiança.

O empreendedor necessitará realizar o romaneio dos indivíduos florestais destinados ao corte e
declarar volumetria real de cada árvore (faixa, número, diâmetro, comprimento e volume total
cubado) que representará de fato os volumes efetivamente explorados, evitando a geração de
créditos de madeira inexistentes.

 

3. Outras informações técnicas

Pede-se que o engenheiro florestal/Responsável técnico pelo projeto, encaminhe um
documento se comprometendo a revisar e replaquetear as árvores anterior a exploração.

 

4. LISTAGEM DE PENDÊNCIAS

Conforme exposto no item 3.1: Apresentar correção dos dados;
Conforme exposto no item 3.2: Apresentar correção dos dados;
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Encaminhar CD-R com a correção dos dados e novo Quadro Resumo AUTEX.

 

5. RECOMENDAÇÕES GERAIS
5. Conforme o Art. 15 do Decreto Estadual n° 23.401/2018 todo projeto deve ter

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, registrada junto ao respectivo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, dos responsáveis pela
elaboração e pela execução;

5. Evitar obstrução de cursos d’água, água empoçada, vegetação morta em
represamentos;

5. Proteção com Áreas de Preservação Permanentes - APP;
5. Fazer limpezas de bueiros e evitar entulhos laterais e danos às remanescentes,

controle de erosão, abertura de aceiros se for o caso;
5. Manter limpo à área do acampamento e unidade de trabalho (lixo);
5. Manutenção de estradas, pontes, pátio de estocagem, após as atividades de

exploração;
5. Alocar placas nos tocos e identificação das seções da tora na cadeia de custódia;
5. Altura de corte (mínima), não excedendo 30 cm;
5. Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI bem como realizar

treinamento da equipe em segurança e primeiros socorros e das atividades de
exploração com o objetivo de minimizar as perdas na produção;

5. Acompanhamento do engenheiro florestal, orientando a exploração;
5. Não deixar toras perdidas (esquecidas, mesmo às ocadas);
5. Incentivar o aproveitamento de resíduos, evitar o desperdício de copas;
5. Delimitação da UPA e das picadas de orientação em campo;
5. O empreendedor necessitará realizar o romaneio dos indivíduos florestais destinados

ao corte e declarar volumetria real de cada árvore (faixa, número, diâmetro,
comprimento e volume total cubado) no Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais – SINAFLOR;

5. No relatório de atividades deve ser enviado o romaneio dos indivíduos florestais
explorados, com volume real de cada árvore (faixa, número, diâmetro, comprimento,
volume total cubado e espécies) em formato planilha;

5. Apresentar todas as recomendações acima nos Relatórios Semestrais;

6. PARECER FINAL DA VISTORIA

 

Após vistoria e análise das amostras coletadas, em contraponto com o IF 100%, notamos
que todos os parâmetros da parte amostral avaliados estão dentro do erro aceitável ≤ 10 %.
Deste modo, ao ponto dos aspectos técnicos, concluímos que as informações coletadas em
campo estão parcialmente de acordo com a metodologia descrita no Inventário Censitário do
PMFS/POA apresentada ao órgão ambiental competente.

Quanto a fitofisionomia, a floresta por vezes possui características de vegetação secundária (
em momento passado sofreu algum tipo de interferência seja antrópica, seja natural
como queimadas ou ventos fortes) , prova disso é a grande quantidade da espécie "Pinho
Cuiabano" (espécie heliófila). Em vários pontos por onde a equipe passou notamos aberturas de
dossel e subosque denso. 

Trata-se de um relevo íngreme com variações fitofisionômicas, nota-se uma floresta mais
densa com dossel definido. Porém próximo aos topos das áreas com maior altitude nota-se um
solo pedregoso, porém com pedras grandes, nestas áreas notamos uma totalidade de árvores
caducifólias (decíduas), as quais no momento da vistoria estavam desnudadas no que tange a
folhas. Tal fato tem forte influência no visual cartográfico, uma vez que forma áreas de floresta
sem dossel. 

Menciono que o referido PMFS possui áreas íngremes, deixando alguns pontos em dúvida em
relação à área de preservação permanente, ou mesmo a dita viabilidade ambiental, recomendo
ao analista solicitar estudo altimétrico, mesmo que seja por carta imagem (sensores
SRTM) confeccionadas pela própria COGEO, ou pelo responsável técnico.
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Portanto, o Responsável Técnico deverá fazer as correções das inconformidades e
encaminhar a Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal-CODEF. Após cumprimento
solicitamos o prosseguimento processual.

Porto Velho/RO, 21 de Setembro de 2020.

RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA

 

 

Natanael de Lima Melo

Engenheiro Florestal

CODEF/ SEDAM

 

 

Jessica Rodrigues Leitão

Engenheira Florestal

CODEF/SEDAM

 

Bruna Lemos Ferreira

Assessora Especial

FLORESTA PLANTADA/SEDAM

 

Documento assinado eletronicamente por Jessica Rodrigues Leitão,
Analista, em 22/09/2020, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.
Documento assinado eletronicamente por BRUNA LEMOS FERREIRA,
Assessor(a), em 22/09/2020, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Natanael de Lima Melo,
Analista, em 22/09/2020, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0013516521 e o código CRC 5B5C87BA.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº
0028.363772/2020-01 SEI nº 0013516521
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APÊNDICE II – FOTOS DA VISTORIA TÉCNICA 

Foto 01: Acesso ao PMFS 

 

Foto 02: Caminhada no interior do PMFS 

 
Foto 03: Afloramento rochoso no PMFS 

 
Foto 04: árvore não identificada no 

Inventário florestal 
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Foto 05: Troca de espécie e destinação 

 
Foto 06: Troca de destinação 

 
Foto 07: Indivíduo Coletado 

 
Foto 08: Indivíduo coletado 

 
       Foto 09: Placa de identificação do PMFS 
 

 
Foto 10: Indivíduo Coletado 
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Trajeto
Individuos Coletados
AMF
ATI

Sentinel-23/08/2020

Legenda

Relatório de Vistoria Prévia de Plano de Manejo Florestal - PMFS
Detentor: Vilson Felix 

Denominação: Lote 38, Gleba 19, Setor Burareiro
Municipio: Cacaulândia

100 0 100 200 300 400 m

Adendo Carta Imagem- Vilso Felix (0013516849)         SEI 0028.363772/2020-01 / pg. 10


	Relatório SEDAM-CODEF 0013516521
	Adendo fotos da vistoria técnica (0013516722)
	Adendo Carta Imagem- Vilso Felix (0013516849)

