
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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: 88/CODEF/2022
Processo nº:  (1801/00397/2022) 0028.070346/2022-81 CEPROF: 8111/2022
Proprietário/ Detentor: Cardoso Industria e Comércio de Madeira EIRELI
Responsável Técnico: Renata Sigoli  , CREA:  7772 D/RO
Endereço:  Lote 44 - Gleba 44, Lotes 48, 40, e 41 - Gleba 45, Setor Riachuelo PIC Ouro Preto
Municipio:  Presidente Medici -RO
Área da Propriedade (ha):  1.998,0517ha Área total de Reserva Legal:  1.117,8645ha
Área Total do Projeto (ha):  213,5315 ha Área Efetiva do Projeto (ha) :  209,9259 ha
Volume total (m³): 5.232,8083 m³ Volume médio (m³)/ha:   24,9259 m³/ha
Coordenadas da placa:  Não Consta
Data da vistoria: 13/05/2022

 

1. VERIFICADORES
1.1 Delimitações das AMF e UPA Sim Não
Abertura das faixas (picadas) X -
Colocação de placas indicativas X -
Placas de identificação da(s) UPA(S) e da(s) unidade(s) de trabalho - X
Picadas de identificação 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
Identificação e plaqueteamento das árvores X  
Identificação de árvores matrizes (Portas Sementes) - -
Identificação de árvores corte futuro - -
Identificação de árvores remanescentes - -
DAP mínimo 50 cm do diâmetro comercial por espécies X -
Registro do estado físico e da classe de qualidade do fuste X -
Coerência entre o campo e mapa X -
1.4 Microzoneamento Sim Não
Identificação 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 Natanael de Lima Melo, Marcelo dos
Santos da Silva pelo chefe de divisão de análise Thiago Moraes de Assunção, lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal
– CODEF.

A vistoria objetivava identificar e monitorar in loco informações do projeto que aguarda a emissão de Autorização para
Exploração Florestal - AUTEX.

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);
N° da Árvore;
Nome vulgar da Espécie;
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Circunferência a Altura do Peito - CAP (cm) a 1,3m;
Altura Comercial (m);
Destinação (Se houver); e
Coordenadas das árvores.

Para as identificações das espécies florestais, a SEDAM/RO solicita a equipe de levantamento do inventário censitário para
auxiliar na identificação, que neste projeto foi realizado por um identificador Parabotânico (Mateiro).

Para variável dendrométrica diâmetro, no levantamento utiliza-se a Circunferência a Altura do Peito – CAP a 1,3m 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 sistemáticos, os quais são difíceis de serem quantificados, que incluem a presença de sapopemas, cupinzeiros e
cipós.

Depois do diâmetro, outra importante variável da árvore é a altura. O tipo de Altura utilizada em florestas tropicais é a
altura Comercial (comumente denominada de Hc) que é definida como parte do fuste que pode utilizar para venda. Esta é estimada, ou
seja, de forma expedita, sendo uma alternativa muito empregada para manejos florestais na Amazônia.  Neste procedimento o operador
(mateiro) se apoia em sua habilidade pessoal, a fim de obter estimativas a olho desarmado e sem nenhum instrumento específico, em
campo os vistoriadores conferem a altura que é declarada pelo operador podendo retifica-la, caso corroborem com a diferença destas.

No que tange ao posicionamento geográfico, são levantadas no sistema de coordenada Graus Decimais (SIRGAS 2000),
determinadas pelo aparelho receptor do sistema GPS/Glonass, e auxiliadas com celular para registro fotográfico das placas.

 

3. DO RELATO DA VISTORIA
A vistoria técnica fundamenta-se no Decreto Estadual n. 23.481/2018 que dispõe sobre procedimentos dos Planos de

Manejo Florestal Sustentável nas florestas primitivas do Estado, no seu Artigo 27 que traz:

Art. 27. As áreas de manejo florestal serão obrigatoriamente submetidas à vistoria técnica prévia, com o objetivo 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.

Conforme item 6.0 Carta Imagem, onde demonstra que o projeto em questão está subdividido em 03 (três) unidades de
trabalho - UT, em primeiro momento a equipe se deslocou para uma das unidades de trabalho -UT referente ao lote 48 da Gleba 45, Setor
Riachuelo PIC Ouro Preto, onde coletamos 24 (vinte e quatro) indivíduos florestais para realizar comparação posteriormente, uma
situação observada no lote 48 da Gleba 45, Setor Riachuelo PIC Ouro Preto, foi a presença de tocos em fase de deterioração e
carreadores na área PMFS, conforme anexo fotográfico, onde não sendo possível prever o tempo exato que ocorreu tal situação.

Posteriormente nos dirigimos para outra unidade de trabalho -UT referente ao lote 40 e 41 da Gleba 45, Setor Riachuelo
PIC Ouro Preto, de início observamos divergências nos primeiros indivíduos coletados nesta área, mesmo assim continuamos a vistoria
para averiguar se houve algum tipo de erro no plaqueteamento ou no próprio inventário, onde tal situação foi constatada que houve um
erro no inventário florestal apresentado a esta secretaria, onde observamos que as árvores inventariadas desta (UT) estavam misturadas
com as árvores inventariadas da (UT) referente ao  Lote 44 - Gleba 44 Setor Riachuelo PIC Ouro Preto, dessa forma, demos por
encerrado a vistoria técnica.

 

4. PARECER FINAL DA VISTORIA
Devido às divergências ora relatado,  deste modo, ao ponto dos aspectos técnicos, concluímos que as informações

coletadas em campo NÃO estão de acordo com a metodologia descrita no Inventário Censitário do PMFS/POA apresentada ao órgão
ambiental competente.

Desde modo, o responsável técnico deverá apresentar em mídia digital para a SEDAM um novo inventário florestal
100% georreferenciado e quadro resumo AUTEX, e a realização de uma nova vistoria técnica na área,  para dar continuidade na
analise processual.

É o relatório.

S.M.J.
 

5. ANEXO I – FOTOS DA VISTORIA TÉCNICA
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Foto 01:Coletando individuo florestal                          Foto 02:Caminhamento na área do PMFS
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Foto 03: Carreador antigo                                 Foto 04:Indivíduo Florestal

  

     

Foto 05:Toco                                                                                Foto 06:Toco
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Foto 07:Indivíduo Florestal                                  Foto 08:Indivíduo Florestal
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        Foto 09: Caminhamento na área do PMFS                                               Foto 10: Individuo florestal              

 

6. CARTA IMAGEM

7. RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA
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Porto Velho/RO,  25 de maio de 2022
Marcelo dos Santos da Silva

Mat. 300.168.169
CODEF/SEDAM

 
Natanael de Lima Melo

Mat. 300.155.724
CODEF/SEDAM

 
Thiago Moraes de Assunção

Mat.300.133.555
CODEF/SEDAM

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DOS SANTOS DA SILVA , Analista, em 25/05/2022, às 11:56, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Moraes de Assunção , Técnico(a), em 25/05/2022, às 11:57, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Natanael de Lima Melo , Analista, em 25/05/2022, às 13:30, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0029026970 e o código CRC
FE5289D9.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0028.070346/2022-81 SEI nº 0029026970
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