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1. DA SOLICITAÇÃO

Trata-se de requerimento protocolado sob o número 1801.08139.2021 (0020084915), o qual solicita
realização de vistoria de constatação para verificar se houve indícios de exploração florestal no lote 197, Gleba Burareiro,
localizado no município de Ariquemes - RO, o qual pertence ao senhor Paulo Luiz Mozzer, referente a averbação 09 da
Cer�dão de Inteiro Teor de Matrícula nº 328 (0020085224) que trata de averbação de Plano de Manejo Florestal
Sustentável - PMFS no ano de 2001.

 

2. ANÁLISE

A equipe técnica composta pelos Engenheiros Florestais Paulo Roberto Pereira de Souza, Dariane Benante
da Rocha e Natanael Pinheiro da Silva, ambos lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal - CODEF, se
deslocaram até a referida propriedade na data de 24/09/2021, onde realizaram procedimentos técnicos para atendimento
da solicitação.

No ato da vistoria é realizado o caminhamento na área descrita como objeto da averbação, onde são
observados os seguintes dados:

Se há ou não, presença de carreadores, estradas, etc;

Presença de indivíduos florestais com valor comercial;

Se há ou não existência de tocos an�gos;

Observar o estágio de desenvolvimento da floresta, verificando se há indivíduos com caracterís�cas de
regeneração recente ou em estágios iniciais de sucessão;

Sendo assim, foi percorrido uma parte da área delimitada descrita na referida averbação, onde foram
avaliados os quesitos per�nentes.

Não foram localizados no percurso, a presença de quaisquer ramais de acesso, carreadores ou estradas, a
equipe se deslocou apenas por meio da abertura de picadas realizada pela equipe de campo que acompanhou a
realização da vistoria.

Notou-se a existência de várias espécies com elevado interesse comercial, tais como cedro-rosa, sumaúma,
bandarra, breu, amapá, garapeira, entre outras, conforme relatório fotográfico abaixo.

No percurso não foram localizadas a existência de tocos ou ramais de arraste.

A floresta apresenta caracterís�cas de estágio avançado de desenvolvimento, com alta predominância de
espécies bem desenvolvidas e de porte considerável.

Foi observado durante o trajeto em campo que a área possui um terreno bastante sinuoso com vários
trechos apresentando aclives e declives.

 

3. CONCLUSÃO

Diante dos dados coletados em campo não foi possível detectar sinais evidentes de exploração na área
descrita na averbação da matrícula do imóvel como sendo de PMFS.



No entanto, para ra�ficar as informações prestadas neste relatório recomenda-se que seja realizada uma
análise geoespacial no período compreendido entre junho de 2001 a agosto de 2007, período o qual teve vigência o
contrato de arrendamento objeto do PMFS em questão, conforme observado nas averbações 08 e 12 da Matrícula nº 328
(0020085224).

É o relatório.

S.M.J.
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