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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 

  
RELATÓRIO

 

Relatório de Vistoria Técnica de Pré-Exploração

Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS

Plano Operacional Anual – POA

Relatório de Vistoria Técnica - RVT nº: 109/CODEF/2021  
Processo nº:  1801/04542/2014 (0028.322256/2021-08) CEPROF:
Proprietário: Ulysses Tadeu Assayag
Detentor: Ulysses Tadeu Assayag
Responsável Técnico: Fábio José Morgado Ferreira    CREA: 5057 / D-RO
Endereço: Lote 04 Gleba Tucumã, Setor PF Alto Madeira
Município: Porto Velho – RO
Área da propriedade (ha): 107,1175  Área da Reserva Legal(ha): 67,5679
Área Total do Projeto (ha): 66,5123 Área de Efe�vo manejo florestal (ha): 66,5123
Volume total (m³): 1.525,4846 Volume médio (m³)/ha: 22,9353
Coordenadas da placa: -8.645273 -63.713371
Data da vistoria: 31/07/2021
Iden�ficador Parabotânico: Sidomar Dias da Gama

 

1. CHECAGEM DOS VERIFICADORES

1.1 Delimitações das AMF e UPA Sim Não

Abertura das faixas (picadas) X -
Colocação de placas indica�vas X -
Placas de iden�ficação da(s) UPA(S) e da(s) unidade(s) de trabalho X -
Picadas de iden�ficação de delimitação UPA e UT X -
1.2 Abertura de picadas de orientação Sim Não
Picadas internas das unidades de trabalho para orientação do IF 100% X -
Distância máxima de 50 m entre picadas X -
Marcações com placas no início e término X -
Marcações de comprimento a 25m no máximo X -
1.3 Inventário Florestal 100% Sim Não
Iden�ficação e plaqueteamento das árvores X -
Iden�ficação de árvores matrizes (Portas Sementes) X -
Iden�ficação de árvores corte futuro X -
Iden�ficação de árvores remanescentes X -
DAP mínimo 50 cm do diâmetro comercial por espécies X -
Registro do estado �sico e da classe de qualidade do fuste X -
Coerência entre o campo e mapa X X
1.4 Microzoneamento Sim Não
Iden�ficação de cipoais, variações topográficas, corpo d’água e Áreas de Preservação Permanente - APP X -
1.5 Corte e Cipós Sim Não
Quando necessário, um ano antes do abate das árvores selecionadas para exploração: - X
Cortados um ano antes da exploração. - X
Decomposto na época da exploração - X

 

2. RELATÓRIO

2.1 Informações gerais

As informações ora apresentadas foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Felipe Rocha de Barros, Paulo Roberto Pereira de
Souza e Mayra Costa dos Reis ambos lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal/ CODEF/SEDAM do Município de Porto Velho.

A vistoria obje�vava iden�ficar e monitorar in loco informações do projeto de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS que aguarda
a emissão de Autorização para Exploração Florestal - AUTEX.

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 estão de acordo com os critérios técnicos exigidos pela SEDAM e representam as condições
reais do imóvel rural.

2.2 Do procedimento em campo e variáveis de interesse

Na área do empreendimento, o procedimento padrão é o caminhamento no projeto com finalidade de amostrar inúmeras essências
florestais, obtendo as seguintes informações:

N° da Faixa (picada);
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N° da Árvore;

Nome vulgar da Espécie;

Circunferência a Altura do Peito - CAP (cm) a 1,3m;

Altura Comercial (m);

Des�nação (Se houver); e

Coordenadas das árvores.

Para as iden�ficações das espécies florestais, a SEDAM/RO solicita a equipe de levantamento do inventário censitário para auxiliar na
iden�ficação, que neste projeto foi realizado por um iden�ficador Parabotânico Sidomar Dias da Gama.

Para variável dendrométrica diâmetro, no levantamento u�liza-se a Circunferência a Altura do Peito – CAP a 1,3 m do solo. Essa
mensuração de forma direta com fita métrica, que deverá ser sempre no local correto, em cada árvore, pois contribui para a diminuição dos erros
sistemá�cos, os quais são di�ceis de serem quan�ficados, que incluem a presença de sapopemas, cupinzeiros e cipós.

Depois do diâmetro, outra importante variável da árvore é a altura. O �po de Altura u�lizada em florestas tropicais é a altura Comercial
(comumente denominada de Hc) que é definida como parte do fuste que pode u�lizar para venda. Esta é es�mada, ou seja, de forma expedita, sendo
uma alterna�va muito empregada para manejos florestais na Amazônia.  Neste procedimento o operador (mateiro) se apoia em sua habilidade pessoal,
a fim de obter es�ma�vas a olho desarmado e sem nenhum instrumento específico, em campo os vistoriadores da SEDAM/RO conferem a altura que é
declarada pelo operador podendo re�fica-la, ou não,  caso corroborem com a diferença destas.

No que tange ao posicionamento geográfico, são levantadas no sistema de coordenada decimal, determinadas pelo aparelho receptor do
sistema GPS/Glonass, e auxiliadas com celular para registro fotográfico das placas.

Nesta a�vidade , o Engenheiro Florestal do projeto Fábio José Morgado Ferreira, CREA:5057 / D-RO  acompanhou a vistoria técnica,
conforme Decreto Estadual n. 23.481/2018.

3. ANÁLISE TÉCNICA

No manejo, foram levantados os dados de 35 (trinta e cinco) indivíduos florestais de forma aleatória, referente a circunferência e altura,
no entanto, considerando que não foi possível iden�ficar a numeração de árvore e faixa nas placas, não foi posssível realizar o compara�vo entre campo
e projeto.

3.1 Das espécies florestais

Considerando que não foi possível iden�ficar a numeração de árvore e faixa nas placas, não foi posssível realizar o compara�vo entre
campo e projeto.

3.2 Das placas

As placas em sua grande maioria estavam apagadas e de dificil iden�ficação, conforme relatório fotográfico.

3.3 Da Circunferência a Altura do Peito – CAP (cm)

Considerando que não foi possível iden�ficar a numeração de árvore e faixa nas placas, não foi posssível realizar o compara�vo entre
campo e projeto, referente a variante dendrométrica.

3.4 Da Altura comercial (m)

Considerando que não foi possível iden�ficar a numeração de árvore e faixa nas placas, não foi posssível realizar o compara�vo entre
campo e projeto, referente a variante de altura.

3.6 Do volume comercial (m³)

Ao chegarmos no local do PMFS, as placas em sua grande maioria estavam apagadas e de dificil iden�ficação, conforme relatório
fotográfico em anexo, o que impossibilitou a iden�ficação dos indivíduos, além disso, a equipe técnica responsável pelo proeto de PMFS, não havia
levado placas novas, e nem caneta para iden�ficar no momento os indivíduos. Sendo assim, não foi posssível realizar o compara�vo entre campo e
projeto.

4. LISTAGEM DE PENDÊNCIAS

4.1. Realizar o plaqueteamento de todo o projeto, e solicitar nova vistoria de constatação.

5. RECOMENDAÇÕES GERAIS

5.1. Conforme o Art. 15 do Decreto Estadual n° 23.401/2018 todo projeto deve ter Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, registrada
junto ao respec�vo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, dos responsáveis pela elaboração e pela execução;

5.2. Evitar obstrução de cursos d’água, água empoçada, vegetação morta em represamentos;

5.3. Proteção com Áreas de Preservação Permanentes - APP;

5.4. Fazer limpezas de bueiros e evitar entulhos laterais e danos às remanescentes, controle de erosão, abertura de aceiros se for o caso;

5.5. Manter limpo à área do acampamento e unidade de trabalho (lixo);

5.6. Manutenção de estradas, pontes, pá�o de estocagem, após as a�vidades de exploração;

5.7. Alocar placas nos tocos e iden�ficação das seções da tora na cadeia de custódia;

5.8. Altura de corte (mínima), não excedendo 30 cm;

5.9. Obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI bem como realizar treinamento da equipe em segurança e primeiros
socorros e das a�vidades de exploração com o obje�vo de minimizar as perdas na produção;

5.10. Acompanhamento do engenheiro florestal, orientando a exploração;

5.11. Não deixar toras perdidas (esquecidas, mesmo às ocadas);

5.12. Incen�var o aproveitamento de resíduos, evitar o desperdício de copas;

5.13. Delimitação da UPA e das picadas de orientação em campo;

5.14. O empreendedor necessitará realizar o romaneio dos indivíduos florestais des�nados ao corte e declarar volumetria real de cada árvore
(faixa, número, diâmetro, comprimento e volume total cubado) no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – SINAFLOR+;
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5.15. No relatório de a�vidades deve ser enviado o romaneio dos indivíduos florestais explorados, com volume real de cada árvore (faixa,
número, diâmetro, comprimento, volume total cubado e espécies) em formato planilha;

5.16. Apresentar todas as recomendações acima nos Relatórios Semestrais.
 

6. PARECER FINAL DA VISTORIA

Ao chegarmos no local do PMFS, as placas em sua grande maioria estavam apagadas e de dificil iden�ficação, conforme relatório
fotográfico em anexo, o que impossibilitou a iden�ficação dos indivíduos, além disso, a equipe técnica responsável pelo proeto de PMFS, não havia
levado placas novas, e nem caneta para iden�ficar no momento os indivíduos. Sendo assim, não foi posssível realizar o compara�vo entre campo e
projeto.

Diante disso, será necessário realizar o plaqueteamento de todo o projeto, e após a conclusão das a�vidades em campo, proceder o
pagamento de taxa de vistoria e solicitar à Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal-CODEF nova vistoria.

Após os fatos- se, considerando que não foi possível realizar o compara�vo entre campo e o projeto, a vistoria está INDEFERIDA.

É o relatório.

S.M.J.

APÊNDICE I – FOTOS DA VISTORIA TÉCNICA

    

Foto 01. Equipe responsável pela Vistoria                                                       Foto 02. Placa de iden�ficação

     

        Foto 03. Indivíduo florestal coletado, placa sem numeração                  Foto 04. Indivíduo florestal coletado, placa sem numeração
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Foto 05. Indivíduo florestal coletado, numeração falhada                Foto 06. Indivíduo florestal coletado, placa sem numeração   

      

  Foto 07. Indivíduo florestal coletado, numeração falhada                   Foto 08. Indivíduo florestal coletado, placa sem numeração  
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    Foto 09. Indivíduo florestal coletado, placa sem numeração         Foto 10. Indivíduo florestal coletado, placa sem numeração

 

APÊNDICE II - COMPARAÇÃO ENTRE VISTORIA E PROJETO

Considerando que não foi possível iden�ficar a numeração de árvore e faixa nas placas, não foi posssível realizar o compara�vo entre
campo e projeto.

APÊNDICE III – CARTA IMAGEM

 

 

RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA:

Porto Velho - RO, 20 de Agosto de 2021.

 



20/08/2021 SEI/ABC - 0019890514 - Relatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=22111995&inf… 6/6

DIEGO ENRIQUE GONÇALVES MONTEIRO 
Coordenador de Desenvolvimento Florestal 

Matricula 300.137.639 
 

FELIPE ROCHA DE BARROS

300.156.237

CODEF/ SEDAM

 

MAYRA COSTA DOS REIS

300.140.185

CODEF/SEDAM

 

PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

300.155.730

CODEF/SEDAM

Documento assinado eletronicamente por Mayra Costa dos Reis, Analista, em 20/08/2021, às 11:37, 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 Diego Enrique Gonçalves Monteiro, Coordenador(a), em 20/08/2021, às 11:38, 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 20/08/2021, às 11:43, 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 20/08/2021, às 11:48, 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 0019890514 e o código CRC 1356E653.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0028.322256/2021-08 SEI nº 0019890514
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