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Assunto: Encaminha relatório de vistoria técnica in loco a respeito da comprovação das informações apresentadas no processo SEI nº 202100017001991 com vistas a criação de RPPN.

 

 

1. INTRODUÇÃO

 

 

Conforme a recomendação constante no PARECER GEUC- 18333 Nº 3/2021, realizamos no dia 30/03/2021 vistoria técnica in loco para comprovação das informações fornecidas neste. Com o intuito de criação de unidade
de conservação na categoria de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, localizada no município de Edéia, denominada RPPN Beira da Mata, com área de 9,5257 ha, em propriedade pertencente ao Sr. José
Wagner Neves de Andrade.

 

2. ATIVIDADES

 

Percorremos o perímetro do da área em questão nos locais onde foi possível o acesso, pois, apesar desta localidade ser praticamente cercada por terras de lavoura, o polígono apresentado para a criação da referida RPPN se
encontra Predominantemente Preservado em sua cobertura vegetal e os vértices deste polígono constituídos sobre solos hidro mórficos.

 

Implantada sobre a micro bacia do Ribeirão Fala a Verdade, esta RPPN ainda contempla pequeno curso hídrico sem denominação que verte ao ribeirão no interior desta. A cobertura vegetal é basicamente composta pela
mata ciliar e grande vereda cercada por solo hidro mórfico, a APP se encontra Predominantemente Preservada em sua totalidade.

Uma grande Vereda Predominantemente Preservada, a mata ciliar e solo hidro mórfico constituem mais de noventa por cento do local em nossa estimativa, sendo que em alguns pontos observamos antropização
constituída basicamente por acessos aos cursos hídricos.O local proposto para a criação da RPPN Beira da Mata, ao nosso ver, possui relevância e significância ambiental.

 

Dito isso, somos favoráveis ao pleito do requerente para a criação da referida RPPN.                     

Estes foram nossos apontamentos e conclusão sem o desmerecimento de opiniões em contrário.

 

                                    PESJ/GEUPUC – SEMAD, o presente relatório foi consolidado no dia 31 de Março de 2021.

                                   

 

Rodrigo Arantes 

analista ambiental

 

Tatiana Mara de Castro

Líder de Área e Projetos

 

 

 

ANEXO III
FORMULÁRIO DE VISTORIA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL – RPPN

 

1. Caracterização da Proposta

1.1. Nome da RPPN proposta: RPPN Beira da Mata

1.2. Nº do processo: 202100017001991

1.3. Nome do imóvel: Fazenda Santa Bárbara

1.4. Endereço do imóvel: Rodovia a Santa Helena km 16 Esquerda.

1.5. Município: Edéia

1.6. Estado: Goiás

1.7. Tel. do imóvel: 64 999482428

1.8. CEP: 75940000

 

 

2. Caracterização do Proprietário ou Representante Legal (Empresa) para contato

2.1. Nome do proprietário: José Wagner Neves de Andrade

2.2. CPF: 301168481-20

2.3. RG: 2131013 ssp-GO

2.4. Endereço: Rua 7 de Setembro lt 12 Qd 14 bairro Fênix

2.5. Cidade: Edéia

2.6. Estado: Goiás

2.7. CEP: 75940000

2.8. Tel. 1: 64 999482428

2.9. Tel. 2:

2.10. e-mail: nasla.sousa@hotmail.com

 

3. Descrição da Reserva Proposta

3.1. Área do imóvel (ha): 218,6820 ha                                                                                     

 3.2. Área da Reserva (ha): 9,5297 ha

3.3. Confrontantes do imóvel:

Norte:   Fazenda Fala a Verdade                                                                                                                   Sul: Fazenda Fala a Verdade e Gafanhoto

Leste:  Fazenda Fala a Verdade                                                                                                                     Oeste: Fazenda Fala a Verdade e rodovia

3.4. Os limites da Reserva estão corretamente georreferenciados? Sim (X) Não (  )

Obs:

3.5. A área da Reserva incide sobre Unidades de Conservação? Sim ( ) Não (X ) Próximo ( ) Qual? Distância aproximada

3.6. Existe proposta em andamento ou estudos para criação de Unidades de Conservação públicas que coincidem com a área da reserva em análise?  Sim ( ) Não (X ) Próxima

Qual?

3.7. A reserva incide em alguma área prioritária para conservação? Sim (X ) Não ( ) Próximo

( ) Qual?

3.8. Existe algum empreendimento ou obra pública planejada ou em execução que tem interface com a reserva proposta? Sim ( ) Não (X )

Qual?

3.9. A reserva está inserida nas Áreas de Proteção Permanente (APP) e Reserva Legal da propriedade?

Sim (X) Não ( )

Qual a percentagem? Cem por cento (100%) no interior da reserva Legal (RL) conforme declarado no CAR.

4. Características Ambientais da Reserva

4.1. Bioma: Cerrado

4.2. Vegetação predominante: Mata Ciliar e Vereda

4.3. Outras (s) tipologia vegetal presente na área:

4.4. Existem aspectos de relevante beleza cênica: Sim ( ) Não (X )

Quais?

4.5. Existem recursos hídricos no interior ou no limite da RPPN: Sim (X) Não ( )

Quais? Pequenos cursos hídricos sem denominação

4.6. Existem aspectos culturais ou históricos relevantes: Sim ( ) Não (X )

Quais?

4.7. Existem aspectos paleontológicos/arqueológicos relevantes: Sim ( ) Não (X )

Quais?

4.8. Existem registros de fauna? Sim ( ) Não (X )

Quais?

4.9. Existem animais ameaçados, raros, endêmicos ou migratórios, presença de ninhais ou áreas de reprodução. Sim (  ) Não (  ) Quais?

4.10. Existem estudos sobre a fauna da região? Sim (  ) Não ( X )

Quais?

4.11. Existem registros/estudos sobre a flora? Sim ( ) Não (X )

Quais?

4.12. Existe flora ameaçada, rara, endêmica da região? Sim ( ) Não (X ) Qual?

4.13. A RPPN possui algum tipo de habitat especial?

( ) lago ou lagoa natural ( ) cavernas, colinas ( ) afloramentos rochosos (X ) riachos ( ) áreas pantanosas (X) veredas ou buritizais () capões de mata ( ) outros

Quais? Ribeirão Fala a Verdade e pequenos tributários sem denominação e Vereda

4.14. Existem sinais de degradação ambiental na RPPN?

( ) pisoteio por gado ( ) corte seletivo de árvores ( ) fogo ( ) clareiras artificiais ( ) estradas ( ) plantas e animais invasores ( ) caça/captura de animais ( ) desmatamento ( ) erosão ( ) mineração ( ) assoreamento de
cursos d’água (X ) outros.

Quais? Pequenos pontos de acesso ao ribeirão

4.15. Já foi realizada alguma pesquisa na RPPN proposta? Sim ( ) Não (X )

Qual?

5. Características Sociais da Reserva /Imóvel

5.1 Quais as atividades desenvolvidas no imóvel (incluindo atividades econômicas ou sustentáveis)?

A Fazenda Santa Bárbara se dedica prioritariamente ´à agricultura, na ocasião desta vistoria encontramos plantação de milho safrinha em todo entorno da área destinada a criação da RPPN.

5.2. Existem atividades poluidoras? Sim ( ) Não (X)

Quais?

5.3. Existem pressões antrópicas na RPPN? Sim (X) Não ( )

Quais? Lavoura em todo perímetro

5.4. Existem moradores na área da RPPN Sim ( ) Não (X)

Quais?

5.5. Existem moradores no imóvel? Sim (X ) Não ( )

Quais? Caseiro

5.6. Existe algum projeto sendo desenvolvido na RPPN? Sim ( ) Não ( X)

Qual?

5.7. Existe algum projeto sendo desenvolvido no imóvel? Sim ( ) Não (X )

Qual?

5.8. Existe alguma participação/apoio de associações, ONG’s, Governo? Sim ( ) Não (X )

Qual?

5.9. Existe alguma infraestrutura na RPPN? Sim ( ) Não (X )

Qual?

 5.10. Existe alguma infraestrutura no imóvel? Sim (X ) Não ( )

Qual? Residência do caseiro

6. Conclusão da Vistoria

É favorável a criação da RPPN? Sim (X ) Não ( )

Porque? O local proposto para a criação da RPPN Beira da Mata, ao nosso ver, possui relevância e significância ambiental. A área está Predominantemente Preservada.

Vistoria realizada em 30 de março de 2021.

Eu, Rodrigo Arantes Melo, técnico responsável pela vistoria, responsabilizo-me pela veracidade das informações descritas.

                                                     

 

GOIANIA, 20 de abril de 2021.
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