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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 
  

RELATÓRIO

Relatório de Vistoria Técnica

Autorização de Supressão Vegetal -ASV

Relatório de Vistoria Técnica - RVT nº: 138/2021/CODEF
Processo nº: 0028.379866/2021-75 (1801/01279/2021)
Interessado: Hidrovias do Brasil-Vila do Conde S.A
Responsável Técnico: Alexandre dos Santos Medeiros
Endereço: Lote 782 da Quadra 1, Setor 54, Situado no Distrito de Cujubim, Município: Porto Velho - RO
Área Total da Supressão (ha):  3,93 ha  
Coordenada: -8.602467 -63.748157  
Data da vistoria: 09/09/2021
Iden�ficador parabotânico (Se houver):

 

1. RELATÓRIO

1.1. Informações gerais

Vistoria realizada em atendimento a ordem de serviço n° 10 (0020534790) que consta no processo SEI n° 0028.399793/2021-
38.

As informações foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Mayra Costa dos Reis e Antônio Rodrigues Cardoso lotados na
CODEF/ SEDAM Porto Velho-RO.

O obje�vo da inspeção foi iden�ficar in loco informações técnicas da vegetação referentes do Plano de Autorização de
Supressão Vegetal – ASV.

 

Informações técnicas

O projeto apresentado visa obter Autorização de Supressão Vegetal – ASV para instalação de apoio para embarque e
desembarque de cargas (granéis vegetais e fer�lizantes) de Porto Velho - RO.

Foi observado In loco a existência de uma estrada aberta que corta todo o empreendimento e segue até a margem do Rio
Madeira denominada Ramal do Saraiva, com largura variando de 8 a 10 metros, com parte dessa obstruída por vegetação rasteira formada
por leguminosas na�vas próximo ao Rio Madeira (fotos 13 e 14). O Responsável técnico informou que será feito o alargamento em toda
extensão da mesma, medindo ao final 18 metros de largura.

No entorno da estrada observou-se que a área é caracterizada como floresta ombrófila úmida aberta, com sub-bosque semi-
aberto e predominância de espécies pioneiras às margens da estrada, consorciada com uma vegetação remanescente e dossel variando de
6m a 20m de altura .

Observou-se também, que durante o trajeto da estrada, existe uma área já consolidada e suprimida, conforme (Foto 5 e 6), a
qual necessita de limpeza, no entanto, conforme informado pelo responsável técnico, será solicitado ao município, tendo em vista se tratar
de uma propriedade localizada na área de Zona de Urbanização Específica do Município de Porto Velho/RO, de acordo com a Lei
Complementar nº 823 de 13/08/2020, que “Ins�tui a Zona de Urbanização Específica Portuária de Porto Velho – ZUEP.

Foi constatada a existência de áreas inventariadas (unidades amostrais) onde os indivíduos foram iden�ficados por meio de
plaquetas, conforme fotos 3, 4, 9 e 10 em anexo, totalizando 22 unidades amostrais no projeto. Durante a vistoria, a equipe foi informada
que a madeira resultante da supressão da vegetação não será u�lizada para fins comerciais. Segundo o responsável técnico, a empresa
manifestou interesse em realizar a doação da madeira que será suprimida à alguma ins�tuição.

No decorrer da vistoria foram observados alguns indivíduos florestais iden�ficados com plaquetas referentes a um inventário
florestal, provavelmente, de um inventário realizado para a elaboração de um plano de manejo florestal sustentado - PMFS, realizado
anteriormente a aquisição da área pela atual empresa conforme fotos 7 e 8.

Conforme carta imagem em anexo, é possível observar que parte da vegetação a ser suprimida, encontra-se inserida na Área
de Preservação Permanente - APP do Rio Madeira, conforme Shapefile apresentado pela empresa.

É importante destacar que conforme o shapefile apresentado, parte da supressão que será realizada para alargamento da
estrada, encontra-se fora do polígono, sendo necessário apresentar um novo shapefile contemplando a área que encontra-se fora do
polígono.

Foi observada a presença de espécies florestais proibidas de corte como Hevea sp - Seringueiras e Bertholle�a excelsa -
Castanheiras no interior da área pretendida para supressão. Com isso, devem ser adotadas as devidas providências para a manutenção
desses indivíduos. Foto 15.

A vistoria foi acompanhada pelo Responsável técnico e Engenheiro Florestal do projeto Alexandre Medeiros, a advogada
Amanda Barbosa e Engenheira Civil Juliana Inaoka.
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2. CONCLUSÃO

Considerando que se trata de uma supressão vegetal de 3,93 hectares para o alargamento de uma estrada já existente que
percorre o interior da área e para a implantação de instalações �sicas de a�vidades portuárias;

 
Considerando também, que parte da área pretendida para a implantação das instalações �sicas já se encontram antropizadas e

com cobertura formada por vegetação secundária de porte baixo (algumas com gramíneas);
 
Considerando que a propriedade está inserida na área de Zona de Urbanização Específica do Município de Porto Velho/RO, de

acordo com a Lei Complementar nº 823 de 13/08/2020, que “Ins�tui a Zona de Urbanização Específica Portuária de Porto Velho – ZUEP;
 
Considerando que no ano de 2020, foi expedida a Autorização de Exploração - Autorização de Supressão Vegetal - ASV nº

211.9.2020.29381, registro SINAFLOR 21100695, porem, sem a execução da a�vidade autorizada referente a mesma área pretendida pela
atual empresa; e 

 
Sob a ó�ca da análise ora produzida, é a nossa concepção, que a solicitação de supressão vegetal pretendida possui

pra�cabilidade. Com esse entendimento, opinamos pelo deferimento do pleito após o cumprimento de todas as exigências legais que
antecedem a emissão da autorização para a referida supressão.

 
 O executor responsabilizar-se-á técnica, administra�va, penal e civilmente pelas a�vidades de supressão vegetal e abate de

espécies proibidas de corte não autorizadas e, pelas consequências delas decorrentes, ficando sujeito ao monitoramento por parte dos órgãos
competentes. 

É o relatório.

S.M.J.

 

APÊNDICE I – FOTOS DA VISTORIA TÉCNICA

 

  
Foto 1. Equipe responsável pela vistoria                                       Foto 2. Entrada da propriedade

 

  
Foto 3. Indivíduo levantado                                      Foto 4. Indivíduo levantado 
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Foto 5. Área já aberta                                                Foto 6. Área já aberta 

 

  
Foto 7. Indivíduo florestal da outra autorização                        Foto 8. Indivíduo florestal da outra autorização 

 

  
Foto 9. Indivíduo levantado                                      Foto 10. Indivíduo levantado 
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Foto 11. Rio Madeira                                     Foto 12. Indivíduos levantados 

  
Foto 13. vegetação rasteira formada por leguminosas        Foto 14. vegetação rasteira formada por leguminosas

 

Foto 15. Castanheira 

 

APÊNDICE II – CARTA IMAGEM
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29 de setembro de 2021.

RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA:

 
MAYRA COSTA DOS REIS 
    Matrícula: 300.140.185

 
 

ANTÔNIO RODRIGUES CARDOSO  
Matricula: 300.140.185 

 

Documento assinado eletronicamente por Mayra Costa dos Reis, Analista, em 29/09/2021, às 09:24, 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 Antonio Rodrigues Cardoso, Analista, em 29/09/2021, às 11:04, 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 0020678878 e o código CRC
12218080.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0028.379866/2021-75 SEI nº 0020678878

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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