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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 
  

RELATÓRIO
RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA DE CONSTATAÇÃO EM EMPREENDIMENTO MADEIREIRO

 
 
1. Obje�vo
Comprovar se as instalações �sicas, maquinários e equipamentos do atual empreendimento V. K.

Indústria e Comércio de Madeiras Ltda - EPP, CNPJ 39.826.104/0001-02, localizado na Estrada Linha São Paulo, s/n,
km 04, Município de Espigão do Oeste, Coordenadas UTM -11,52289 S/-61,04473 W, obje�vando comprovar se a
estrutura �sica de produção da empresa corresponde com a mesma estrutura e capacidade instalada do an�go
empreendimento Madeireira Bela Vista Ltda - EPP, para fins de transferência do estudo do Coeficiente de Rendimento
Volumétrico – CRV de conversão de madeiras em toras/torete para madeiras serrada, já aprovado para o an�go
estabelecimento, mo�vado pela mudança da Razão Social e CNPJ, solicitada por meio do protocolo nº
1801/07117/2021, datado de 16/06/2021.

 

2. Caracterização do empreendimento
O empreendimento V. K. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda - EPP, CNPJ 39.826.104/0001-02,

iniciou sua produção no ano de 2021 e tem como principal a�vidade a fabricação de madeiras serradas, exploração
de madeiras por meio de projetos de exploração florestal, comércio atacadista de madeiras e produtos derivados,
comércio varejista de madeiras e artefatos.

 

3. Da vistoria
Em atendimento a solicitação protocolada sob nº 1801/07117/2021, datado de 16/06/2021, fls. 270 e

271 dos autos. No dia 14/07/2021, uma equipe formada por técnicos da CODEF/SEDAM, realizaram vistoria na
empresa em questão, obje�vando constatar se a empresa não modificou a estrutura �sica do empreendimento em
relação ao an�go quanto aos equipamentos e sua organização referente à capacidade de produção de transformação
(desdobro) de madeiras em toras para madeiras serradas. Para essa constatação, foi u�lizado como referencia o
estudo do CRV já aprovado para o an�go empreendimento. No decorrer da vistoria, ficou constatado, que a empresa
está com suas a�vidades paralisadas, aguardando a liberação do novo pá�o, porém licenciado de acordo com a
Licença de Operação nº 15241, emi�da em 29/06/2021, com data de vencimento para 05/07/2025. A capacidade
instalada da empresa é composta por 01 carro porta-toras, 01 serra-fita, 01 serra circular (alinhadeira), 01 serra
circular (destopadeira), 01 conjunto de afiação, 01 compressor, 01 guincho de toras, 01 esteira de porta-pó
vinculada a serra-fita, 02 carros porta madeira serrada, uma Plaina 4 Faces e uma pá carregadeira. Estes
equipamentos estão representados pelo relatório fotográfico abaixo. Cabe lembrar, que não foi realizado o
levantamento das madeiras armazenadas no pá�o da empresa, pois, esse não era o obje�vo da vistoria.
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                                                                      Foto 01: Vista total da estrutura da área de produção do empreendimento.

 

                                                                       Foto 02: Vista interna da área de produção do empreendimento.
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                                                                       Foto 03: Vista do carro porta-tora.  
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                                                                       Foto 04: Vista da serra-fita.

                                                                       Foto 05: Vista do guincho de toras.

 

                                                                       Foto 06: Vista da serra circular (alinhadeira).
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                                                                        Foto 07: Vista do carro porta madeira serrada.

 

                                                                        Foto 08: Vista da serra circular (destopadeira).
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                                                                               Foto 09: Vista do compressor.
 

                                                                        Foto 10: Vista da esteira porta-pó vinculada a serra-fita.
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                                                                        Foto 11: Vista da pá carregadeira

 

                                                                        Foto 12: Conjunto de afiação e desempeno de serra-fita.
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4. Conclusão
Diante dos fatos relatados, é o nosso entendimento, que o empreendimento V. K. Indústria e Comércio

de Madeiras Ltda - EPP, CNPJ 39.826.104/0001-02, localizado na Estrada Linha São Paulo, s/n, km 04, Município de
Espigão do Oeste, manteve a mesma estrutura �sica referente à sua capacidade instalada de produção para a
conversão de madeira em tora para madeira serrada após a mudança da Razão Social e CNPJ. Portanto, está apto para
a transferência dos Índices de Conversão - IC aprovados para a an�ga empresa Madeireira Bela Vista Ltda EPP para o
atual empreendimento.  

      

                                                                                           

 Porto Velho, 26 de agosto de 2021.
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