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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
RELATÓRIO

Relatório de Vistoria Técnica de Pré-Exploração

Autorização de Supressão Vegetal -ASV

Relatório de Vistoria Técnica - RVT nº: 53/CODEF/2022
Processo nº: 1801/01974/2021  (0028.551603/2021-08)  
Interessado: Rovema Energia S/A
Responsável Técnico: Luiz Evaristo de Almeida Junior 
Endereço:   Lote 250-B S/N Linha 01 Setor Kernit, Gleba 25 - município de Espigão D'Oeste - RO
Área da Propriedade (ha): Área de Reserva Legal: 
Área Total do Projeto (ha): 6,6 Área Efe�va do Projeto (ha): 6,6
Coordenadas da placa: 
Data da vistoria: 26/03/2022
Iden�ficador parabotânico (Se houver): 

 

1. VERIFICADORES

1.1 Abertura de picadas de orientação Sim Não

Abertura das faixas (picadas)          - -
Colocação de placas indica�vas X -
Picadas internas das unidades de trabalho para orientação do IF 100% - -
Distância máxima de 50 m entre picadas - -
Marcações com placas no início e término - -
1.2 Inventário Florestal 100% ou amostral Sim Não
Iden�ficação de árvores proibida de corte - -
Coerência entre o campo e mapa X -
1.4 Microzoneamento Sim Não
Iden�ficação de cipoais - -
Variações topográficas X -
Corpo d’água e Áreas de Preservação Permanente - APP X  

 

2. RELATÓRIO

2.1. Informações gerais

As informações ora apresentadas foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Felipe Rocha de Barros, Fabiane Lima Cantanhêde
Machado e o Engenheiro Agrônomo Uílian Amorim Ferreira, todos lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal – CODEF.

O obje�vo da inspeção técnica foi iden�ficar in loco informações técnicas da vegetação referente ao Projeto de Autorização de Supressão
Vegetal – ASV 0028.551603/2021-08.

Nesta a�vidade, o Engenheiro Florestal e Responsável técnico do projeto, Luiz Evaristo de Almeida Junior acompanhou a vistoria técnica.

2.2. Informações técnicas

O projeto apresentado visa obter a Autorização de Supressão Vegetal – ASV de uma área de 6,6 ha para implantação de uma Central
Geradora Hidrelétrica - CGH que necessita da formação de pequeno represamento de água para sua operacionalização.

Na vistoria técnica, foram observadas as seguintes informações:

Uma parte da área a ser suprimida é nas margens de um córrego denominado Rio Preto;

Durante o caminhamento passamos próximo da área em que vai ser construída a casa de força e os canais de adução;

Não foi possível o caminhamento e grande parte da área de supressão pelo fato do terreno ser bastante íngreme em vários trechos e
muita vegetação já em regeneração avançada assim dificultando a vistoria, também pelo mo�vo de não ter outro acesso alterna�vo.

A supressão visa à implantação de CGH;

A vegetação é �picamente caracterizada como floresta ombrófila aberta com indivíduos de médio e grande porte em formação que
podem ser classificados como vegetação secundária e boa parte possui área de pastagem e capoeira;

Haverá intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, contudo conforme a Lei Federal  N° 12.651/2012, no ar�go 8° diz que a
intervenção ou supressão de vegetação na�va em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de u�lidade pública, de interesse
social ou de baixo impacto previstos nesta Lei. O empreendimento trata-se de interesse público e social.

A reposição florestal será calculada de acordo norma�va correlacionada.

 

3. LISTAGEM DE PENDÊNCIAS

Não foram constatadas pendências na área vistoriada.

 

4. CONCLUSÃO
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Desta forma, as informações levantadas campo os dados técnicos coincidem entre campo e o projeto, ou seja, Vistoria APTA.

É o relatório.

S.M.J.

 

APÊNDICE I – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

        
Foto 01: Equipe de vistoria                                                                      Foto 02: Equipe de vistoria 

    
Foto 03: área da supressão                                                                          Foto 04: área da supressão

    
Foto 05: área da supressão                                                                           Foto 06: área da supressão
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Foto 07: área da supressão                                                                           Foto 08: área da supressão

 

Foto 09: Área da supressão

APÊNDICE II – CARTA IMAGEM
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RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA

Porto Velho/RO, 08 de Abril de 2022

 
Felipe Rocha de Barros

Mat. 300.156.237
CODEF/SEDAM

 
Fabiane Lima Cantanhêde Machado

Mat.300.156.195
CODEF/SEDAM

 
Uílian Amorim Ferreira

Mat.300.130.701 
SEDAM/CODEF

 

Documento assinado eletronicamente por UILIAN AMORIM FERREIRA, Técnico(a), em 08/04/2022, às 12:09, 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 Felipe Rocha de Barros, Analista, em 08/04/2022, às 12:18, 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 FABIANE LIMA CANTANHÊDE MACHADO, Analista, em 08/04/2022, às 12:23, 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 0027942610 e o código CRC F3980D35.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0028.551603/2021-08 SEI nº 0027942610
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