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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

  
RELATÓRIO

 

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA N° 106/2021/CODEF DE CONSTATAÇÃO EM LOTE
RURAL

                 
1. Obje�vo
Caracterizar a cobertura vegetal (fitofisionomia) de uma área localizada na comunidade

Quilombola Forte príncipe da Beira no município de Costa Marques, obje�vando a supressão da vegetação
da mesma para a construção de uma escola denominada EEEFM General Sampaio, solicitada pela
SEDUC/RO por meio do O�cio nº 8836/2021/SEDUC-ASTECINFRAOBRAS.

 

2. Caracterização do empreendimento
-Área rural localizada na comunidade Quilombola Forte príncipe da Beira no Município de Costa Marques- RO.
- Coordenadas planas:  La�tude -12,42812/Longitude -64,41987.
-Área total do imóvel: 1,47000 há.

 

3. Da vistoria
Na data de 03/08/2021, uma equipe formada por Engenheiros Florestais da Coordenadoria

de Desenvolvimento Florestal - CODEF/SEDAM, acompanhada por representantes da
SEDUC, INCRA, Prefeitura de Costa Marques e da Comunidade Quilombola, realizou uma vistoria de
constatação na área em referencia, onde ficou caracterizada que a cobertura vegetal é composta por uma
floresta na�va ombrófila aberta secundária em avançado estágio de recomposição, formada por espécies
pioneiras como Embaúba, Faveira, Caroba, Bandarra, Palmeiras, Lianas (cipós), entre outras e, de interesse
comercial como freijó, Angelim, Garapeira entre outras, que pelo desenvolvimento dos indivíduos
presentes na área, representa uma cobertura vegetal com idade superior a 20 anos. Isso pode ser
verificado pelas imagens abaixo extraídas no decorrer da vistoria, portanto, ficou comprovado que não se
trata de uma simples limpeza de vegetação, e sim, de uma supressão vegetal, sendo necessário a doção de
um procedimento de solicitação de Autorização de Supressão Vegetal - ASV junto a Coordenadoria de
Desenvolvimento Florestal - CODEF/SEDAM.

 

                                                                                             Imagens 01 e 02: Mostra uma vista geral da
cobertura florestal e do sub-bosque da área em referencia.
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                                                                                              Imagem 03 e 04: Mostra um indivíduo da espécie
Garapeira e Caroba sendo dimensionado no interior da área .
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Consideramos importante informar, que no decorrer da vistoria, foram observadas várias
pilhas de lixos no interior da área como comprovado pelas imagens abaixo, o que nos leva a acreditar, que
a comunidade local está u�lizando a área em questão para descarte de lixo domes�co, ação que está
causando poluição de diversas formas e a possível proliferação de agentes nocivos a saúde da própria
comunidade.
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                                                                                           Imagem 06 e 07: Lixos domés�cos depositados no
interior da área vistoriada.

   

 

                                                                                          Imagem 07 e 08: Prateleira e fogão em aço sem uso
depositados no interior da área.
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4. Da reunião 
Após a vistoria de constatação realizada pelos técnicos da SEDAM e expostas as

providências necessárias para a supressão da vegetação, os representantes da SEDUC juntamente com os
representantes do INCRA, SEDAM e da Prefeitura de Costa Marques, resolveram provocar uma reunião
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com a Comunidade Quilombola para explicar quais procedimentos deveriam ser adotados para a
supressão e limpeza da área des�nada a construção da escola.

Essa reunião ocorreu e ficou acordado que a melhor solução para agilizar a construção da
escola, seria uma permuta da área já des�nada para uma outra área já limpa, localizada ao lado do campo
de futebol da comunidade.

Diante desse entendimento, o Incra ficou de adotar as devidas providencias no sen�do de
permutar a área já des�nada pela nova área acordada.

 
                                                                 Imagem 09: Mostra os representantes das ins�tuições

que par�ciparam da reunião. 
 

 

                                                                  

5. Conclusão
Diante dos fatos relatados, é o nosso entendimento que a área em questão des�nada a

construção da EEEFM General Sampaio, trata-se de uma floresta na�va Ombrófila Aberta secundária em
avançado estágio de recomposição, formada por espécies pioneiras como Embaúba, Faveira, Caroba,
Bandarra, Palmeiras, Lianas (cipós), entre outras e, de interesse comercial como freijó, Angelim, Garapeira
entre outras, portanto, é necessário que a SEDUC/RO, solicite junto ao CODEF/SEDAM, uma Autorização
de Supressão Vegetal - ASV de acordo com a Portaria n° 185 de 24 de outubro de 2006. 

Considerando o que foi constatado no decorrer da vistoria a área está sendo u�lizada como
depósito de lixo domes�co pela comunidade local, recomendamos que seja des�nado um local adequado
com as devidas condições e respaldo legal para o descarte do lixo domes�co produzido pela comunidade,
e ser realizada a re�rada do lixo já depositado no interior da área ora referenciada, evitando causar
poluição e a proliferação de agentes que possam trazer problemas de saúde para a própria comunidade, já
que ficou decidido em reunião entre a Comunidade Quilombola, INCRA, SEDAM e SEDUC que seria feita a
permuta da área des�nada pelo INCRA por outra área já limpa ao lado do campo de futebol da própria
comunidade, sem a necessidade de autorização para supressão de vegetação para a limpeza da área.         
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Porto Velho, 12 de agosto de 2021.
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