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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
RELATÓRIO

Relatório de Vistoria Técnica de Constatação

Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, Plano Operacional Anual – POA

Relatório de Vistoria Técnica - RVT nº: 60/CODEF/2022
Processo nº: 0028.531983/2021-
56 (1801/01884/2021) CEPROF:

Interessado: Rio Madeiras Eireli EPP
Responsável Técnico: Renata Sigoli  CREA: 7277 D/RO
Endereço: Lote 150B, Gleba 28, Castro Alves, Setor Ribeirão Grande PF Corumbiara
Área da Propriedade (ha): 62,5495 Área total de Reserva Legal:  
Área Total do Projeto (ha): 57,2800 Área Efe�va do Projeto (ha): 57,2800
Volume total (m³): 1.429,4121 Volume médio (m³)/ha:  
Coordenadas da placa: -11° 13' 10" S, -60° 54' 9" O
Data da vistoria: 09/04/2022
Iden�ficador parabotânico: Edvaldo dos Santos 

1. RELATÓRIO

1.1. Informações gerais

As informações ora apresentadas foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Dariane da Rocha Benante, Natanael
de Lima Melo e Paulo Roberto Pereira de Souza, lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal – CODEF.

A vistoria obje�vou constatar in loco indícios de exploração florestal, considerando que conforme consta na Análise nº
307/2021/SEDAM-CODEFANALISTA (0022231872) foi encontrado um projeto de PMFS no banco de dados desta coordenadoria na
referida área no nome de Severino José Roberto - Processo nº 1801/00342/2017, possuindo a Autorização n°92/17 (pg
80 0023444100) emi�da em 26/06/2017 e válida até 25/06/2018. 

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

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

1.2. Metodologias aplicadas

Inicialmente foram coletadas informações do PMFS, como Shape da propriedade, Shape da área de manejo florestal
sendo elaborada uma carta imagem, e inserido no aplica�vo Avenza para orientação e localização em campo. De posse dessas
informações a equipe dirigiu-se até a propriedade, onde se realizou a vistoria de Constatação do PMFS. No que tange ao
posicionamento geográfico, são levantadas no sistema de coordenada Graus Decimais (SIRGAS 2000).

Nesta a�vidade, a responsável do projeto: Renata Sigoli, CREA: 7277 D/RO, acompanhou a vistoria técnica, conforme
Decreto Estadual n. 23.481/2018 junto com o iden�ficador Edvaldo dos Santos.

1.3. Informações Colhidas

A equipe técnica responsável pela vistoria de constatação, foi orientada a verificar se havia indícios de exploração
florestal na Área de Manejo Florestal - AMF.

De posse das informações, ao chegar no local do manejo florestal, a equipe constatou a presença de um marco
geográfico registrando um limite entre os lotes, demonstrado nas imagens a seguir:
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Em campo foi constatado indivíduos plaqueteados no trajeto percorrido dentro da AMF do projeto, conforme
demonstrado nas imagens abaixo:
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Foi percorrido o limite entre os dois projetos para verificação dos sinais de exploração florestal, onde foi possível
iden�ficar que a exploração florestal do projeto em nome de Severino José Roberto respeitou a delimitação do marco geográfico da
propriedade que pertence ao senhor Adriano Renato Diehl e que está cadastrado em nome da empresa Rio Madeiras EIRELI. 

  

2. PARECER FINAL DA VISTORIA

Considerando que foi realizada uma vistoria amostral, conforme preconiza o Decreto Estadual n. 23.481/2018 que
dispõe sobre procedimentos dos Planos de Manejo Florestal Sustentável nas florestas primi�vas do Estado, em seu Ar�go 27, com o
obje�vo de constatar in loco indícios de exploração florestal, considerando a existência do projeto de PMFS no banco de dados desta
coordenadoria na referida área no nome de Severino José Roberto - Processo nº 1801/00342/2017, possuindo a Autorização
n°92/17 (pg 80 0023444100) emi�da em 26/06/2017 e válida até 25/06/2018. 

A equipe técnica conclui que não há indícios de exploração na área onde a equipe técnica percorreu que pertence ao
senhor Adriano Renato Diehl e está cadastrado em nome da empresa Rio Madeiras EIRELI, e que a sobreposição que está ocorrendo
é resultante do deslocamento das coordenadas u�lizadas no cadastro do projeto em nome de Severino José Roberto que deverá ser
re�ficada.

É o relatório.

S.M.J

3. RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA

Porto Velho/RO,  19 de abril de 2022.

 
Paulo Roberto Pereira de Souza

Mat. 300.155.730
CODEF/SEDAM

 
Natanael de Lima Melo

Mat. 300.155.724
CODEF/SEDAM
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Dariane da Rocha Benante

Mat. 300.173.103 
SEDAM/CODEF

Documento assinado eletronicamente por Natanael de Lima Melo, Analista, em 19/04/2022, às 13:33, 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.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Pereira de Souza, Analista, em 20/04/2022, às 11:16, 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 20/04/2022, às 11:19, 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 0028159031 e o código
CRC D25F345A.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0028.531983/2021-56 SEI nº 0028159031

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://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

