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Relatório de Vistoria Técnica 

Autorização de Utilização de Matéria Prima Florestal – AUMPF 

RENOVAÇÃO 
Relatório de Vistoria Técnica - RVT nº: 72/CODEF/2020 
Processo nº: 1801/1556/2012  

Interessado: José Mário de Resende/ João Terra Neto 

Responsável Técnico: Luiz Rogério de Oliveira 

Endereço: Lote 88-R, Linha 145, Gleba Corumbiara, Setor 12; 

Área da Propriedade (ha): 1.579,5371 Área de Reserva Legal: 812,6432 

Área Total do Projeto (ha): 285,5046 Área Efetiva do Projeto (ha) de resíduos: 
190,3364 

Data da vistoria: 16/09/2020 

 

 
1 RELATÓRIO 

1.1 Informações gerais 

As informações foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Jessica 

Rodrigues Leitão e Natanael de Lima Melo lotados na Coordenadoria de 

Desenvolvimento Florestal- CODEF. 

 O objetivo da inspeção técnica foi identificar in loco informações técnicas 

referente ao pedido de renovação da vegetação referentes à renovação do aproveitamento 

de biomassa lenhosa da AUMPF n°40/2019.  

Conforme consulta ao Saldo DOF em 31/08/2020 o saldo a ser renovado 

correspondia a 22.200,1178ST. 

 

1.2 Informações técnicas 

Foi solicitado a Renovação da AUTEX nº040/2019 com validade 03/09/2020 

conforme o Memorando nº 400/2020/SEDAM-ERGASVHA (fl.499) e requerida vistoria in 

loco para comprovação da volumetria autorizada na AUTEX . 

Conforme o laudo técnico de constatação (fls.452-469) elaborado pelo 

responsável técnico enviado a esta coordenadoria, para obtenção da liberação da AUTEX 

foi utilizado um polígono autorizado para supressão vegetal de (190,3364 hectares) ao 

qual selecionou-se uma área de 35x357m (12.500 m²) donde foram instaladas 45 
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unidades amostrais. Nas unidades amostrais todo material lenhoso com diâmetro maior 

que 5cm foi seccionado, empilhado e mensurado conforme figuras 01 e 02. 

 

 
  Fig. 01: empilhamento do material lenhoso do projeto.           Fig. 02: empilhamento do material lenhoso do projeto 
 

      
  Fig. 03: conforme vistoria consta o material enleirado.            Fig. 04: conforme vistoria consta o material enleirado. 
 
 

2. DA VISTORIA IN LOCO 

 

Após a apresentação do projeto enviado pelo responsável técnico, foi 

realizada vistoria por parte desta secretaria, do ERGA de VILHENA-RO na data de 

03/10/2018 (fls.473-476), ao qual relataram a medição de 14 pilhas de um total de 47 
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pilhas existentes, sendo favoráveis a emissão da AUMPF, este relatório continha no 

anexo fotográfico imagens que comprovam o empilhamento do material lenhoso. 

No ano de 2020, foi solicitado a renovação da AUTEX 040/2019, porém a 

equipe designada a proceder a vistoria in loco ao chegarem ao local se depararam com 

um material enleirado distribuído pela área, onde não houveram condições de 

dimensionamentos das mesmas conforme o (anexo fotográfico). 

 

3 CONCLUSÃO  

  O projeto apresentado visa obter Renovação da Autorização de Utilização 

de Matéria Prima Florestal – AUMPF de uma área de 190,3364 ha com volume de 

22,200,1178 mst conforme saldo DOF. 

Ao vistoriar a área foi observado que os dados técnicos não coincidem entre 

campo e o projeto, portanto a renovação da AUTEX 040/2019 está INDEFERIDA.  

Para liberação da AUMPF pede-se ao responsável que protocole novo 

projeto referente ao material lenhoso existente na área, com o empilhamento deste, e 

proceda o pagamento de taxa de vistoria a esta secretaria, após isso, seja agendado nova 

vistoria para constatação do que foi apresentado.  

 É o relatório. 

S.M.J. 
 

Porto Velho/RO, 29 de Setembro de 2020. 

RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA 

 

 
Natanael de Lima Melo 

Engenheiro Florestal 
CODEF/ SEDAM 

 
 

Jessica Rodrigues Leitão 
Engenheira Florestal 

CODEF/SEDAM 
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Anexo Fotográfico 

 

 
Fig 01: Enleiramento do material lenhoso  

Fig 02: Enleiramento do material lenhoso 

 
Fig 03: Percurso na área suprimida  

 
Fig 04: Trator enleirando o material 

 
Fig. 05: Equipe de Vistoria da SEDAM 

 

 
Fig. 06: Área Suprimida 

 


