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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 
  

RELATÓRIO
Relatório de Vistoria Técnica de Constatação

Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS
Plano Operacional Anual – POA

Relatório de Vistoria Técnica - RVT n 046/CODEF/2021
Processo nº: 1801/00857/2018 CEPROF: 7262
Interessado: Alexandre Cardoso de Almeida
Detentor: Alexandre Cardoso de Almeida
Responsável Técnico: Cauê Putrick da Silva CREA: 8738 D/RO
Endereço: Lote 127, Linha 15, Setor 03, Gleba Jacy Paraná, Joana D’ark, Porto Velho - RO
Área da Propriedade (ha): 51,7398ha Área total de Reserva Legal:
Área Total do Projeto (ha): 34,9449ha Área Efe�va do Projeto (ha): 34,9449ha
Volume total (m³):  Volume médio (m³)/ha:  
Coordenadas da placa: 9° 1’37’’ 64°27’20’’
Data da vistoria: 19/04/2021
Iden�ficador parabotânico: Marcelo

 

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 -

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: - -

Cortados um ano antes da exploração. - -
Decomposto na época da exploração - -

 

2.  RELATÓRIO

2.1 Informações gerais

As informações ora apresentadas foram levantadas pelos Engenheiros Florestais Amanda Oliveira Desmaret e
Henrique Marinho de Oliveira Bernardino, e a Assessora Técnica Ambiental Izabel Alves Azevedo lotados na Coordenadoria de
Desenvolvimento Florestal/ CODEF/SEDAM do Município de Porto Velho.

A vistoria obje�vava iden�ficar, monitorar e constatar in loco as informações apresentadas no projeto de Plano de
Manejo Florestal Sustentável - PMFS, que aguarda a homologação da 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
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exigidos pela SEDAM e representam as condições reais do imóvel rural.

2.2 Metodologia aplicada

Inicialmente foram coletadas informações do PMFS, como Shape da propriedade, Shape da área de manejo
florestal os quais foram elaborados uma carta imagem, e inserido no um aparelho de GPS para orientação e localização em
campo. De posse dessas informações a equipe se dirigiu ate a propriedade, onde realizou a vistoria de Constatação do PMFS.

A equipe optou realizar o caminhamento pelo meio e pelas laterais do projeto, adentrando aleatoriamente pelas
picadas de acordo com as informações previamente coletadas no processo. Este procedimento teve por finalidade conferir se os
dados coletados condiziam com o inventário florestal, u�lizando como referencia as fichas de campo do PMFS, apresentado pelo
responsável técnico no processo de licenciamento.

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 (Mateiro).

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

3.  INFORMAÇÕES COLHIDAS

A equipe iniciou os trabalhos de vistoria na área do PMFS localizando a placa de iden�ficação do projeto, conforme
apêndice I, e a par�r desse ponto deu-se inicio aos procedimentos de verificação da área do PMFS.

Foram conferidos os dados das plaquetas de iden�ficação de alguns indivíduos florestais como (Abater, Porta
Semente, Corte Futuro e Proibida de Corte) conforme apêndice I, com as informações da ficha de campo do inventário florestal
do PMFS apresentado pelo responsável técnico do projeto, onde as mesmas condiziam com o que foi apresentado no projeto.

A equipe técnica durante a vistoria observou também que até a presente data da vistoria, não houve qualquer
alteração na área do projeto, nem indício de exploração na área delimitada do PMFS.

4. PARECER FINAL DA VISTORIA

Referente a vistoria de constatação, não verificou-se indícios de exploração e nem indivíduos sem placa.

Deste modo, ao ponto dos aspectos técnicos, concluímos que as informações coletadas em campo estão de acordo
com a metodologia descrita no Inventário Censitário do PMFS/POA apresentada ao órgão ambiental competente.

É o relatório.

S.M.J.

Porto Velho/RO, 25 de maio de 2021.

RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA

 

Amanda Oliveira Desmaret

Assessora Especial de Desenvolvimento Florestal

CODEF/SEDAM

 

Henrique Marinho de Oliveira Bernardino

Gerente de Desenvolvimento Florestal

CODEF/SEDAM

 

Izabel Alves Azevedo

Assessora Técnica Ambiental

CODEF/SEDAM

APÊNDICE I – FOTOS DA VISTORIA TÉCNICA
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APÊNDICE II – CARTA-IMAGEM CAMINHAMENTO
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Documento assinado eletronicamente por Henrique Marinho de Oliveira Bernardino, Analista, em 25/05/2021, às 11:21,
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 AMANDA OLIVEIRA DESMARET, Analista, em 25/05/2021, às 11:22, 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 Izabel Alves Azevedo, Assessor(a), em 25/05/2021, às 12:56, 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 0018139814 e o
código CRC 9EBC919D.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0028.221003/2021-18 SEI nº 0018139814
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