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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
RELATÓRIO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDO DE DETERMINAÇÃO DE COEFICIENTE DE RENDIMENTO
VOLUMÉTRICO nº 018/2022

 

1. INTRODUÇÃO

Com o advindo da Resolução Conama nº 411/2009, que dispõe sobre procedimentos para
inspeção de indústrias consumidoras ou transformadoras de produtos e subprodutos florestais
madeireiros de origem na�va, bem como os respec�vos padrões de nomenclatura e coeficientes de
rendimento volumétricos, inclusive, carvão vegetal e resíduos de serraria, alterada pela Resolução
Conama nº 474/2016, alterado pela Resolução Conama 484/2018, os empreendimentos madeireiros que
nos resultados de suas a�vidades não atendem aos coeficientes de rendimentos volumétricos
estabelecidos pela resolução em referencia, e que pretendem alterar os seus índices de conversão,
devem apresentar estudos de rendimentos volumétricos dos seus produtos gerados.

O empreendimento MADEIREIRA TAMARINO LTDA , vem exercendo suas a�vidades no
setor industrial madeireiro, produzindo produtos que são des�nados, principalmente, outros estados do
País. No sen�do de se adequar as normas ambientais, apresentou o Estudo de Coeficiente de
Rendimento Volumétrico – CRV, Processo nº 1801/03611/2019, para algumas espécies florestais que são
processadas pela empresa, jus�ficando que o rendimento ob�do pelo seu processo produ�vo é maior do
que o estabelecido em regulamento. No presente estudo, foram estabelecidos rendimentos volumétricos
para as 02 (duas) espécies florestais relacionadas.

Como responsável pela gestão florestal no Estado de Rondônia, a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, que é o órgão responsável pela análise, vistoria e aprovação
desses estudos, realizou no dia 07/02/2022 acompanhamento industrial das informações apresentadas
no projeto, produzindo os resultados descritos neste relatório de acompanhamento, visando à
customização dos coeficientes de rendimento volumétrico aprovados no sistema DOF.

2. OBJETIVO

Fornecer as informações alcançadas no estudo protocolado na SEDAM/RO e no
acompanhamento pelo órgão ambiental, que possa subsidiar uma análise sa�sfatória quanto ao
Coeficiente de Rendimento Volumétrico – CRV, determinado para o empreendimento MADEIREIRA
TAMARINO LTDA .

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A empresa MADEIREIRA TAMARINO LTDA , tem como principal a�vidade a Serraria com
desdobramento de madeiras.

3.1. Informações gerais

Razão social: MADEIREIRA TAMARINO LTDA;

CNPJ: 04.496.658/0001-97;

Inscrição Estadual: 0000000988316;

CEPROF: 491;
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CTF: 32038;

Licença de Operação: 140850;

Coordenadas geográficas: 09° 17’ 20.4” S 063° 28’ 04.9” W;

Endereço: Linha 631, S/N. Bairro: Projeto Triunfo Município: Candeias do Jamari/RO;

CEP: 76.860-890;

Telefone: (69) 3233-1011;

E-mail: madtamarino@uol.com.br

3.2. Máquinas e equipamentos

Os maquinários e equipamentos que a empresa u�liza atualmente estão relacionados no
Quadro 01, abaixo:

QUADRO 01: Relação de máquinas e equipamentos levantados no processo de
acompanhamento:

Descrição Marca Potência
(CV) Quant. Ano

Pá
Carregadeira Komatsu wa 200 01 2014

Cilindro Schiffer 0,5 cv 01 2016
Guincho de
arraste - 05 cv 01 1980

Plana Omil 200 65 cv 01 2002
Plana Ambros 35 cv 01 2002
Afiadeira Schiffer 1 cv 01 2014
Fita 1,30m Mends 75 cv 01 1980
Destopadeira Schiffer 10 cv 01 2004
Carrinho
porta toras - - 01 1980

Alinhadeira Eletromec 30 cv 01 2009
Exaustor  12 e 20 cv 02 2005
Mul� Eletromec 35 cv 01 2006

3.3. Produtos gerados pelo empreendimento

As madeiras serradas são os principais produtos gerados pela empresa MADEIREIRA
TAMARINO LTDA , e são ob�dos por um processo de fabricação que se inicia com a preparação das toras
que são seccionadas em comprimentos pré-estabelecidos. Em seguida são dimensionadas obtendo-se o
comprimento e os diâmetros, e após os processos de desdobro das toras se obtêm os seguintes
produtos: pranchas, pranchões, vigas, vigotas, caibros, tábuas e sarrafos, cons�tuídos de peças cortadas
longitudinalmente por meio de serra.

A madeira serrada é classificada, por suas dimensões, de acordo com o especificado no
QUADRO 02.

QUADRO 02: Classificação da madeira serrada:

Nome da peça Dimensões

Espessura (cm) Largura (cm)
Bloco, Quadrado ou Filé * >12,0         >12,0

Pranchão    >7,0         >20,0
Prancha 4,0 – 7,0         >20,0

Viga       > 4,0 11,0 – 20,0
Vigota 4,0 – 11,0  8,0 – 10,9
Caibro 4,0 – 8,0    4,0 – 7,9
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Tábua 1,0 – 3,9   2,0 - 10,0
Sarrafo 2,0 – 3,9  2,0 – 10,0

3.4 Resíduos

Nas operações de desdobro das toras, além dos produtos gerados já mencionados e
relacionados, também são produzidos resíduos que incluem serragem grossa: lascas, aparas, grânulos,
maravalhas, cavacos e costaneiras e a serragem fina: pó de serra com diferentes tamanhos de par�culas.

Os resíduos da serragem grossa e fina são des�nados para fins energé�cos pela empresa,
onde são enviados para empreendimentos que u�lizam estes, como olarias e cerâmicas.

4. ESPÉCIES ESTUDADAS

QUADRO 03: Relação das espécies apresentadas no estudo e acompanhadas na vistoria:

Espécie Nome Cien�fico

Cedromara Cedrelinga cateeniformis
Jarana Lecythis lurida

5. CUBAGEM DAS TORAS PROCESSADAS

Todas as toras das espécies estudadas foram cubadas, u�lizando-se o método geométrico,
empregando-se a fórmula de Smalian:

V = [(db².π/ 4) + (dt². π/ 4)] / 2 . L

Onde:

V = volume em m3

L = Comprimento da tora em metro (ob�do a par�r da média do maior e menor
comprimento da tora).

db = Diâmetro da base da tora em metro (ob�do a par�r da média do maior e menor
diâmetro na seção - em cruz).

dt = Diâmetro do topo da tora em metro (ob�do a par�r da média do maior e menor
diâmetro na seção - em cruz).

5.1.  Planilha volumétrica por tora e espécie do acompanhamento

QUADRO 04: Cubagem das toras por espécie aprovadas:

Nº Espécie Nº da tora Volume m³

1
Cedromara

1 3,9907
2 2 3,3540
3 3 1,9358

TOTAL 9,2804
1

Jarana
1 1,5771

2 2 2,1143
3 3 1,1659

TOTAL 4,8573

5.2. Planilhas volumétricas por espécie, tora e total da madeira serrada do acompanhamento

Fórmula: V = E x L x C

Onde:

V= Volume em m3

E = Espessura (m)

L = Largura (m)
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C = Comprimento (m)

 

QUADRO 05: Volume das madeiras serradas por espécie, tora aprovadas:

Nº Espécie Nº da tora Volume m³

1
Cedromara

1 2,4571
2 2 2,5191
3 3 1,3393

TOTAL 6,316
1

Jarana
1 1,2176

2 2 1,1092
3 3 0,5173

TOTAL 2,844

6. DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE RENDIMENTO VOLUMÉTRICO POR TORA E MÉDIO DAS
AMOSTRAS DO ACOMPANHAMENTO

Foram determinados os CRV% para as duas espécies estudadas ob�dos através da seguinte
relação:

CRV% = Vms .100

                Vtr

Onde:

CRV= Coeficiente de Rendimento Volumétrico

Vml =Volume de madeira laminada

Vms= Volume da madeira serrada

Vtr = Volume da tora

 

Os CRVs foram determinados pela relação:

CRV = 100/CRV%

6.1. Planilhas de Coeficientes de Rendimentos Volumétricos por tora, médio e espécie do
acompanhamento aprovadas

QUADRO 06: CRV % e CRV

Nº
Nº
da

tora
Espécie

Volume
tora
(m³)

 Volume
Mad.

Serrada
(m³)

Rendimento 

 Resíduo % CRV

1 1
Cedromara

3,9907 2,4571 1,5336 61,5713 1,6241
2 2 3,3540 2,5191 0,8349 75,1073 1,3314
3 3 1,9358 1,3393 0,5965 69,1867 1,4454

MÉDIA 3,0935 2,1052 0,9883 68,6218 1,4572
TOTAL 9,2804 6,3155 2,9649   

QUADRO 07: CRV % e CRV

Nº
Nº
da

tora
Espécie

Volume
tora
(m³)

 Volume
Mad.

Serrada
(m³)

Rendimento 

 Resíduo % CRV
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1 1 Jarana 1,5771 1,2176 0,3595 77,2042 1,2953
2 2 2,1143 1,1092 1,0051 52,4629 1,9061
3 3 1,1659 0,5173 0,6486 44,3693 2,2538

MÉDIA 1,6191 0,9480 0,6711 58,0122 1,7237
TOTAL 4,8573 2,8441 2,0132  

7. RESULTADOS DOS COEFICIENTES DE RENDIMENTOS VOLUMÉTRICOS DO ESTUDO E DO
ACOMPANHAMENTO.

7.1 Resultados médios dos Coeficientes de Rendimentos Volumétricos por espécie

Os dados constantes dos Quadros 06 e 07, possibilitaram determinar os coeficientes
médios do acompanhamento, relacionados no Quadro 08.

QUADRO 08: Dados compara�vos dos CRV% e seus Índices de Conversão - IC médios para
as 02 (duas) espécies estudadas e vistoriadas:

Espécie CRV %
estudo

(1)

Fator de
conversão

(1)

CRV %
acompanhamento

(2)

Fator de
conversão

CRV (2)
Nome
cien�fico

Nome
Vulgar

Cedrelinga
cateeniformis Cedromara 60,02% 1,6662 68,62% 1,4572

Lecythis
lurida Jarana 58,17% 1,7192 58,01% 1,7238

 
(1) Dados do CRVs apresentados pela empresa.
(2) Dados do CRVs acompanhados pela SEDAM.

8. CONCLUSÃO

Analisando os resultados dos Coeficientes de Rendimentos Volumétricos dos trabalhos de
acompanhamento realizado pelos técnicos da SEDAM/RO, em relação aos mesmos resultados
apresentados pelo estudo do empreendimento, observamos que os dados se aproximam dentro de uma
margem de erro recomendada de 10% para mais ou para menos para as espécies aprovadas. O
rendimento apresentado por algumas toras considerados altos se deve a qualidade das
mesmas estocadas no pá�o no período da vistoria e aos produtos desdobrado (madeira serrada) em
forma de pranchões, vigas, ripas e peças com comprimento inferior a 1 (um) metro, o que favorece um
rendimento rela�vo maior. Esse rendimento também pode ser explicado se considerarmos que o número
de amostras foi inferior a intensidade amostral u�lizada no estudo que geraram influencia direta nos
resultados.

Para o acompanhamento, foram selecionadas 03 (três) amostras para cada espécie
estudada, número inferior a intensidade amostral u�lizada no estudo. Os resultados da vistoria de
acompanhamento não servem como referencia esta�s�ca, sendo apenas uma referencia compara�va de
rendimento para a aprovação do estudo. Do total de espécies estudadas e apresentadas de acordo com
o estudo dos coeficientes de rendimento volumétrico da referida empresa e acompanhadas no decorrer
da vistoria, resultou na aprovação das espécies relacionadas no Quadro 09 abaixo.

Entendendo que o obje�vo do acompanhamento foi constatar que o empreendimento
possui capacidade instalada, cadeia produ�va e demais informações condizentes com os dados
apresentados no estudo, é o nosso entendimento que a empresa está adequada aos quesitos
protocolados na SEDAM/RO. Diante dessa concepção, somos favoráveis a aprovação dos Coeficientes de
Rendimentos Volumétricos do estudo, com os resultados conforme o Quadro 09 abaixo:

Quadro 09: Coeficientes de Rendimento Volumétrico – CRV % e seus Índices de Conversão
- IC médios para as 02 (duas) espécies estudadas, vistoriadas e aprovadas:

Espécie Nome Cien�fico CRV % (estudo) I C (estudo)

Cedromara Cedrelinga cateeniformis 60,02% 1,6662
Jarana Lecythis lurida 58,17% 1,7192
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Porto Velho, 04 de março de 2022.

 
Equipe Responsável pela vistoria:

 
 

Antônio Rodrigues Cardoso
Assessor Especial de Desenvolvimento Florestal

Eng. Florestal - Analista Ambiental
CODEF/ SEDAM

 

Dariane da Rocha Benante
Engenheira Florestal – Assessora de Análise e Instrução Processual I

CODEF/SEDAM

 

Sara Elisabeth Araújo do Nascimento
Assessora de Desenvolvimento Florestal

CODEF/SEDAM
 
 

ANEXO I

 

           Relatório fotográfico das a�vidades do acompanhamento
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Documento assinado eletronicamente por Antonio Rodrigues Cardoso, Analista, em 04/03/2022, às
12:32, 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 DARIANE DA ROCHA BENANTE, Analista, em 04/03/2022,
às 12:35, 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 07/03/2022, às 12:11, 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 0024271142 e o código CRC 94F873D3.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0028.418441/2021-99 SEI nº 0024271142
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