
acompanham aPortaria nº123/GAB/IDARON de09/07/04.

Artigo 5º - Em conformidade com os artigos 36 a 39 da Portaria nº123/GAB/IDARON de 09/07/04, o serviço de contabilidade da IDARON efetuará os
registros competentes à caracterização da responsabilidade do agente.

Artigo 6 -Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se.

JÚLIO CESAR ROCHA PERES

PRESIDENTE/IDARON
Protocolo 10059160

EXTRATO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N°. 001/2020/IDARON

CONTRATANTES: FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL – FESA representado pela agência idaron E A EMPRESA HAGOON DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: Aquisição de máquina envolvedora de filme para paletes para atender a Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia –
IDARON

IMPORTÂNCIA TOTAL:  R$ 31.690,00 (trinta e um mil seiscentos e noventa reais).

DO PROCESSO:0015.292812/2019-21

DO PRAZO: Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 dias úteis, contados a partir de sua convocação, para assinar o Termo de
Contrato, cuja vigência será de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse da contratante, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93.

DO FORO: Comarca de Porto Velho-RO

DATA ASSINATURA: 14/01/2020

ASSINAM:

Julio Cesar Rocha Peres

Presidente da Agência IDARON - Contratante

RAFAEL PENA GONZALES

HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA- Contratada
Porto Velho, 14/01/2020.

Julio Cesar Rocha Peres
Presidente da Agência IDARON

Protocolo 9719368

SEDAM
Portaria nº 74/2020/SEDAM-GAB

Altera a Portaria nº 230, de 27 de julho de 2017, que disciplina os procedimentos de
apresentação do Estudo de Determinação do Coeficiente de Rendimento Volumétrico –
CRV, nos empreendimentos madeireiros do Estado de Rondônia e dá outras
providências, que passa a vigorar com a seguinte redação.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL , no uso das atribuições legais que lhe conferem o Artigo nº 41, inciso I, da Lei
Complementar n° 965, de 20 de dezembro de 2017, e o Decreto de 1º de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n° 001, de 3 de
janeiro de 2019.

Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos de apresentação do Estudo de Determinação do Coeficiente de Rendimento Volumétrico –
CRV, nos empreendimentos madeireiros do Estado de Rondônia,

RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecida a lista de verificações para apresentação do Estudo de Determinação do Coeficiente de Rendimento Volumétrico – CRV,
conforme os Anexos I e II desta Portaria.

Art. 2º O órgão ambiental poderá solicitar outras informações não constantes na lista de verificações, com o objetivo de subsidiar a análise para a
aprovação do Projeto de Estudo do Coeficiente de Rendimento Volumétrico – CRV.

Art. 3º A avaliação e aprovação do Estudo de Determinação do Coeficiente de Rendimento Volumétrico – CRV fica condicionado ao cumprimento da lista
de verificações por parte do Responsável Técnico do projeto e vistoria técnica nos empreendimentos madeireiros.

Art. 4º Fica criado o Termo de referência para a elaboração do Estudo de Determinação do Coeficiente de Rendimento Volumétrico – CRV, conforme o
Anexo III desta Portaria, de transformação de resíduos madeireiros classificados nos itens 22 e 23 do Art. 5º da Resolução Conama 474 de 06 de abril de 2016,
para produtos ou subprodutos nos empreendimentos madeireiros.

Art. 5º Os procedimentos para a elaboração do Estudo de Determinação do Coeficiente de Rendimento Volumétrico – CRV de resíduos madeireiros deve
ser iniciado com a seleção aleatória e o desdobro das toras por espécie, resultando no rendimento de madeiras serradas e dos resíduos classificados nos itens
22 e 23 do Art. 5º da Resolução Conama 474 de 06 de abril de 2016, transformados em produtos ou subprodutos objetos do estudo.

Art. 6º Só poderão apresentar o estudo do CRV de transformação de resíduos no Órgão Ambiental, os empreendimentos madeireiros que já tiveram seus
estudos de CRV de transformação de toras/toretes em madeiras serradas aprovados e customizados no SISDOF, e para as mesmas espécies constantes do
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mesmo estudo.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM

ANEXO I

CHECK LIST DE ANÁLISE ESTUDO DE DETERMINAÇÃO DE RENDIMENTO VOLUMETRICO – CRV DE TORA/ TORETE PARA MADEIRA SERRADA

Proprietário (a):

Empresa:

Registro no IBAMA:

Denominação/ Localização:

Município:

CEPROF da empresa nº/ ano:

Responsável Técnico (a):

CREA:

Processo Nº:

Coordenadas geográficas:

ANÁLISE DOCUMENTAL S N NN NA Página Observações

1

Requerimento de solicitação de análise e acompanhamento para
aprovação do CRV

Com a assinatura reconhecida em cartório do proprietário ou do
arrendador da empresa (Contrato de Arrendamento).

2 Procuração (caso necessário)

3 Contrato Social

4 Licença de Operação vigente

5

Documentação
Proprietário: RG, CPF, Cadastro Técnico Federal, Comprovante de

Residência e Contato (telefone e e-mail)¹;
Responsável Técnico (a): RG, CPF, Cadastro Técnico Federal,

Comprovante de Residência e Habilitação Profissional, Anotação de
Responsabilidade Técnica de elaboração e Contato (telefone e e-mail).
Caso haja alteração de propriedade ou responsável técnico no decorrer

do processo, apresentar os documentos dos atuais.

6 CEPROF da empresa

7 CAR
- Caso a empresa esteja instalada em área rural.

8 Taxas conforme a Lei n° 3.941, de 12 de dezembro de 2016.
(Vistoria = 10 UPF’s e Análise = 02 UPF’s)

MAPAS E QUADROS S N NN NA Página Observações

9

Descrição do acesso à propriedade e croqui georreferenciado
Constar à distância entre os principais pontos para facilitar o acesso e o

deslocamento durante as vistorias técnicas.

10

Mapa da propriedade
Indicando as instalações físicas da propriedade (edificações e

equipamentos).

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE CRV S N NN NA Página Observações
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11 Objetivo

12 Justificativa

13 Caracterização da empresa

14
Informações gerais Nome da Indústria; Coordenadas geográficas; Endereço,

telefone e email; Registro no IBAMA. Responsável (eis) pela elaboração;
Comprovante de residência do Proprietário/ Detentor;

15

Máquinas e Equipamentos
1. Descrição;
2. Marca;
3. Potência;
4. Quantidade;
5. Ano; e
6. Outras especificações.

16

Produtos de origens e gerados
1. Quantidade de toras e volume de entrada nos últimos 12 meses por

espécie;
2. Principais produtos finais produzidos últimos 12 meses;
3. Subprodutos comercializados e destino final dos últimos 12 meses
4. Tipos de resíduos gerados e não utilizados;

17 Justificativa de seleção de espécies

18

Cubagem de toras processadas
1. Espécie de madeira (nome comum e científico)
2. Dimensões das toras;
3. Determinação do volume das toras;
4. Determinação do volume de madeira serrada;
5. Dimensões das peças produzidas;
6. Índice de rendimento por tora e total por espécie;
7. Determinação do CRV por tora e total por espécie;

19

Análise estatística
1. Estatística descritiva (média, variância, desvio

padrão e coeficiente de variação, erro padrão da
média e erro amostral);

2. Intensidade Amostral - n (sempre igual ou superior
ao nº determinado para o tamanho ideal da

amostra);
3. Intervalo de confiança a 95% de probabilidade.

20 Acervo fotográfico da execução do estudo.

INFORMAÇÕES DO CRV, MEIO DIGITAL (CD-ROM) 02 (duas)
cópias

S N NN NA Página Observações

21 Cópia do projeto do CRV e Mapas

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ANALISTA:

ASSINATURA/ CARIMBO: DATA:

ANEXO II

CHECK LIST DE ANÁLISE
ESTUDO DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE RENDIMENTO VOLUMÉTRICO – CRV DE TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS DE MADEIRAS PARA

PRODUTOS OU SUBPRODUTOS NOS EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS.

Proprietário (a):

Empresa:

Registro no IBAMA:
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Denominação/ Localização:

Município:

CEPROF da empresa nº/ ano:

Responsável Técnico (a):

CREA:

Processo Nº:

Coordenadas geográficas:

ANÁLISE DOCUMENTAL S N NN NA Página Observações

1

Requerimento de solicitação de análise e acompanhamento para
aprovação do CRV

Com a assinatura reconhecida em cartório do proprietário ou do
arrendador da empresa (Contrato de Arrendamento).

2 Procuração (caso necessário)

3 Contrato Social

4 Licença de Operação vigente

5

Documentação
Proprietário: RG, CPF, Cadastro Técnico Federal, Comprovante de

Residência e Contato (telefone e e-mail)¹;
Responsável Técnico (a): RG, CPF, Cadastro Técnico Federal,

Comprovante de Residência e Habilitação Profissional, Anotação de
Responsabilidade Técnica de elaboração e Contato (telefone e e-mail).
Caso haja alteração de propriedade ou responsável técnico no decorrer

do processo, apresentar os documentos dos atuais.

6 CEPROF da empresa

7 CAR
- Caso a empresa esteja instalada em área rural.

8 Taxas conforme a Lei n° 3.941, de 12 de dezembro de 2016.
(Vistoria = 10 UPF’s e Análise = 02 UPF’s)

MAPAS E QUADROS S N NN NA Página Observações

9

Descrição do acesso à propriedade e croqui georreferenciado
Constar à distância entre os principais pontos para facilitar o acesso e o

deslocamento durante as vistorias técnicas.

10

Mapa da propriedade
Indicando as instalações físicas da propriedade (edificações e

equipamentos).

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE CRV S N NN NA Página Observações

11 Objetivo

12 Justificativa

13 Caracterização da empresa

14

Informações gerais
1. Nome da Indústria;
2. Coordenadas geográficas;
3. Endereço, telefone e email;
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15

Máquinas e Equipamentos
1. Descrição;
2. Marca;
3. Potência;
4. Quantidade;
5. Ano; e
6. Outras especificações.

16

Produtos de origens e gerados
1. Principais produtos finais produzidos últimos 12

meses;
2. Subprodutos comercializados e destino final dos

últimos 12 meses
3. Tipos de resíduos gerados utilizados e não

utilizados pela empresa;

17 Justificativa de seleção de espécies

18

Cubagem de toras processadas Espécie de madeira (nome
comum e científico) Dimensões das toras; Determinação

do volume das toras; Determinação do volume de madeira
serrada; Dimensões das peças produzidas; Índice de
rendimento por tora e total por espécie; Volume dos
resíduos produzidos por tora e espécie Volume dos

produtos/ subprodutos produzidos por tora e espécie;
Determinação do CRV por tora e total por espécie da

transformação dos resíduos em produtos e subprodutos

19

Análise estatística
1. Estatística descritiva (média, variância, desvio

padrão e coeficiente de variação, erro padrão da
média e erro amostral);

2. Intensidade Amostral - n (sempre igual ou superior
ao nº determinado para o tamanho ideal da

amostra);
3. Intervalo de confiança a 95% de probabilidade.

20 Acervo fotográfico do execução do estudo

INFORMAÇÕES DO CRV, MEIO DIGITAL (CD-ROM) 02 (duas)
cópias

S N NN NA Página Observações

21 Cópia do projeto do CRV e Mapas

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ANALISTA:

ASSINATURA/ CARIMBO: DATA:

ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ESTUDOS DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE RENDIMENTO VOLUMÉTRICO DE RESÍDUOS MADEIREIROS
CLASSIFICADOS NOS ITENS 22 E 23 DO ART. 5º DA RESOLUÇÃO CONAMA 474 DE 06 DE ABRIL DE 2016 EM PRODUTOS OU SUBPRODUTOS DE

MADEIRA

1- OBJETIVO

Apresentar roteiro para a realização de estudos técnico-científicos com a transformação de resíduos madeireiros classificados nos itens 22 e 23 do Art. 5º
da Resolução Conama 474 de 06 de abril de 2016 em produtos ou subprodutos de madeira.

2- JUSTIFICATIVA

O coeficiente de rendimento volumétrico (CRV) determinado pela presente Portaria, será adotado pelo órgão ambiental competente para a conversão de
resíduos madeireiros classificados nos itens 22 e 23 do Art. 5º da Resolução Conama 474 de 06 de abril de 2016 em produtos ou subprodutos de espécies de
folhosas tropicais. O CRV varia de acordo com a espécie florestal, a qualidade da matéria prima, o tipo de processo industrial, o nível de tecnologia da indústria,
o tipo e a qualidade do produto final, a realização de aproveitamento comercial. Devido à singularidade na determinação de um CRV que atenda
especificamente a todas as indústrias, a presente Portaria prevê que o órgão ambiental competente poderá acatar, mediante análise técnica, CRVs específicos,
desde que as empresas requerentes apresentem estudos técnico-científicos satisfatórios.

3-METODOLOGIA DO ESTUDO
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3.1 Caracterização da empresa

3.1.1 Informações gerais

3.1.1.1 Nome da indústria

3.1.1.2 Coordenadas geográficas

3.1.1.3 Endereço postal, telefone, fax e correio eletrônico

3.1.1.4 Nome e função de pessoa para contato

3.1.1.5 Dados do responsável técnico (nº de registro no CREA, endereço, telefone e e-mail)

3.1.1.6 Registro no IBAMA (empreendimento, proprietário e do responsável técnico)

3.1.2 Equipamentos

Relacionar os equipamentos (plataforma de toras, carro porta-toras, serra-de-fita, serra circular múltipla, serra circular, destopadeira, estufa, plaina e
outros), e as respectivas quantidades, ano de fabricação, potência e outras especificações técnicas.

3.1.3 Produtos gerados

3.1.3.1 Relacionar os tipos de resíduos gerados e não-utilizados pela empresa

3.2 Seleção de espécies e toras para o estudo

3.2.1 Justificar a seleção das espécies incluídas no estudo

A seleção das toras para o estudo deve ser feita por espécie, de acordo com o método de amostragem aleatória simples.

3.3 Cubagem de toras processadas

As informações sobre as toras processadas deverão ser agrupadas em planilhas para cada uma das espécies estudadas. As planilhas referentes a cada
espécie deverão constar do anexo do relatório técnico-científico apresentado.

3.3.1 Espécie de madeira

Identificar as espécies estudadas pelo nome comum e científico.

3.3.2 Dimensões das toras

3.3.2.1 Diâmetro

Determinar os diâmetros cruzados (maior e menor), sem considerar a casca, nas duas extremidades da tora. As planilhas de cubagem de toras deverão
apresentar os quatro valores de diâmetros determinados para cada tora, utilizando-se o metro(m) como unidade de medida.

3.3.2.2 Comprimento

Determinar o maior e o menor comprimento da tora. Esses valores deverão constar das planilhas de cubagem apresentadas, utilizando-se o metro(m)
como unidade de medida.

3.3.3 Determinação do volume da tora

O volume das toras deve ser determinado pelo método geométrico, ou seja, utilizando a equação de Smalian. Deverão ser utilizados para o cálculo a
média dos diâmetros cruzados e a média dos comprimentos.

3.4 Determinação do volume de madeira serrada

As informações sobre o volume de madeira serrada, obtidas a partir das toras processadas, deverão ser agrupadas em planilhas para cada uma das
espécies estudadas. Essas planilhas deverão constar do anexo do relatório técnico-científico apresentado.

3.4.1 Dimensões das peças produzidas

Para cada tora amostrada, informar as dimensões (comprimento, largura e espessura) das peças produzidas e as respectivas quantidades.

3.4.2 Volume de madeira serrada

Para cada tora amostrada, determinar o volume de madeira serrada obtido a partir da quantidade de peças.

3.5 Volume dos resíduos produzidos pelo desdobro das toras

Deverá ser determinado o volume dos resíduos classificados nos itens 22 e 23 do Art. 5º da Resolução Conama 474 de 06 de abril de 2016 e do volume
dos demais resíduos por tora e por espécie.

3.6 Volume dos produtos/subprodutos produzidos pela transformação dos resíduos madeireiros

O volume dos produtos/subprodutos resultantes da transformação dos resíduos deverá ser determinado por tora e por espécie, somados os seus
volumes.

3.7 Classificação dos produtos e subprodutos

Os produtos e subprodutos deverão ser classificados por transformação obedecendo o Alinea “e” do Art. 32, § 7º do Art. 54, § 1º e § 2º do Art. 55 e
Anexo III da Instrução Normativa nº 21 de 24 de dezembro de 2014 (ex. peças curtas abaixo de 80 cm).

3.8 Determinação do coeficiente de rendimento volumétrico ( CRV)

O CRV é determinado pela relação entre o volume dos resíduos processados e o volume obtido de produto ou subproduto comercializável por espécie e
pela média dos CRV determinados individualmente pela transformação do volume de resíduo de cada tora.
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3.9 Análise estatística

3.9.1 Estatística descritiva

Determinar a média, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para cada espécie estudada.

3.9.2 Determinação do tamanho ideal da amostra

Para que o CRV determinado seja representativo da espécie e respectivo produto, deverá ser determinado o tamanho ideal da amostra, admitindo-se um
erro de 10% sobre o valor médio do CRV. O número de toras estudado deve ser sempre igual ou superior ao número determinado para o tamanho ideal da
amostra.

3.9.3 Determinação do intervalo de confiança

Determinar o intervalo de confiança ao nível de 95% de probabilidade com os limites inferior e superior que o CRV pode apresentar para determinada
espécie.

3.10 Relatório fotográfico

Todas as etapas desde o processo de seleção aleatória das toras até a produção final deve ser registrado por meio de fotos e apresentado em anexo ao
estudo técnico-científico do CRV e em meio digital (CD).

3.11 Coordenação, supervisão e realização do trabalho

O estudo técnico-científico deverá ser assinado por profissionalhabilitado com devida anotação de responsabilidade técnica e representante legal da
empresa, como supervisor.

Protocolo 9972052

TERMO
DE ARQUIVAMENTO Nº 02/2020 DO PROCESSO Nº 1801/05351/2011/COLMAM/SEDAM

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Secretário ELIAS REZENDE
DE OLIVEIRA, torna público o ARQUIVAMENTO do processo administrativo de licenciamento nº 1801/05351/2011 do empreendimento OSVALDO MOREIRA
SOBRINHO (Extração de areia), localizado no Linha 599, KM 07, Lote 63 e 64, Gleba 50, P. I. C. Adolfo Rohl, margem do Rio Salvador, no Município de
THEOBROMA-RO, pessoa física de direito privado, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF sob o nº 240.438.859-20, contendo 78 fls. com fulcro no
Parecer Técnico: nº 3935/COLMAMP/2019 fls. 77 dos autos.

Dê-se ciência ao empreendedor,

Publique-se,

Cumpra-se.
MÁRCIA NUNES ALVES

Coordenadora de Licenciamento e Monitoramento Ambiental - COLMAM
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
Protocolo 9750616

SEDI
Portaria nº 38/2020/SEDI-RH

O COORDENADOR TÉCNICO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA - SEDI, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017, publicado no DOE Nº 238, de 20 de dezembro de 2017,
e Portaria n ° 14/2019/SEDI-NCC, publicado no DOE Nº 028, de 26 de fevereiro de 2019, e considerando o Processo SEI Nº 0041.028464/2020-56.

RESOLVE:

I- Incluir na Portaria nº 16/2019/SEDI-RH, Publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia - Edição 036 - 22 de fevereiro de 2019, que Estabeleceu o
período de férias do exercício de 2019, dos servidores lotados na Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura – SEDI. Dessa
forma, fica incluída a programação de férias da servidora Anna Carla Barbosa da Silva, referente ao exercício de 2019, a qual sua programação seguirá na
forma discriminada abaixo.

N° NOME CARGO 1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO
ABONO PECUNIÁRIO

SIM/ NÃO PERÍODO A CONVERTER

1
Anna Carla Barbosa da Silva

300137872
Gerente Regional 01.04.2020 à 30.04.2020 Não

II- Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Porto Velho, 31 de janeiro 2020.

ELIZETE GONÇALVES DE LIMA

Coordenador Administrativo e Financeiro - SEDI

ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO FERNANDES

quinta-feira, 6 de fevereiro de
2020
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