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Assunto: Encaminha relatório de vistoria técnica in loco a respeito da comprovação das informações apresentadas no processo SEI nº 202100017012258, com vistas a criação de RPPN.

 

 

1. INTRODUÇÃO

 

 

Conforme a recomendação constante no PARECER GEUC- 18333 Nº 4/2021 (000026056308), realizamos no dia 22/12/2021 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 Palestina de Goiás, denominada RPPN Sítio Buriti, com área de 11 ha, em propriedade
pertencente a Sra. Ana Francisca

 

2. ATIVIDADES

 

Percorremos o perímetro do da área em questão nos locais onde foi possível o acesso, o polígono apresentado para a criação da referida RPPN se encontra Predominantemente Preservado em sua cobertura vegetal.

Um grande Local rodeado por sítios arqueológicos, presença de artefatos cerâmicos, artes rupestres, e afloramentos rochosos belíssimos com cobertura vegetal.O local proposto para a criação da RPPN Sítio
Buriti, ao nosso ver, possui relevância e significância ambiental e cultural.

 

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.

 

                                    GEUC – SEMAD, o presente relatório foi consolidado no dia 28 de dezembro de 2021.

                                   

 

Laura Fernanda Ferreira Arantes Gonçalves

Técnica Ambiental

 

 

 

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

 

1. Caracterização da Proposta

1.1. Nome da RPPN proposta: RPPN Sítio Buriti

1.2. Nº do processo: 202100017012258

1.3. Nome do imóvel: Fazenda Córrego do Ouro

1.4. Endereço do imóvel: Fazenda Córrego do Ouro, Margem esquerda do Córrego Maroto

1.5. Município: 

1.6. Estado: Goiás

1.7. Tel. do imóvel: 64 999512533 

1.8. CEP: 75.845-000

 

 

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

2.1. Nome do proprietário: Ana Francisca da Silva

2.2. CPF: 607.335.601-30

2.3. RG: 1805387 SSP-GO

2.4. Endereço: Fazenda Córrego do Ouro, Margem esquerda do Córrego Maroto

2.5. Cidade: Palestina de Goiás

2.6. Estado: Goiás

2.7. CEP: 75.845-000

2.8. Tel. 1: 64 999512533 

2.9. Tel. 2:

2.10. e-mail: uelvisdesignhair@gmail.com

 

3. Descrição da Reserva Proposta

3.1. Área do imóvel (ha): 58,54 ha                                                                                     

 3.2. Área da Reserva (ha): 11,41 ha

3.3. Confrontantes do imóvel:

Norte:      Propriedade Silvano Rodrigues Peres e Córrego Maroto                                                            Sul: Propriedade de André Luiz de Menezes

Leste:       Córrego Maroto                                                                                                                           Oeste: GO - 471

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 ( ) Não (x ) 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 ( ) Não (x )

Qual a percentagem? Informações obtidas pelo CAR da propriedade  GO-5215652-AA48.776C.2457.474A.948D.21AF.4A37.6532

4. Características Ambientais da Reserva

4.1. Bioma: Cerrado

4.2. Vegetação predominante: Strictu Sensu

4.3. Outras (s) tipologia vegetal presente na área: Cerrado rupestre, veredas, mata de galeria, mata ciliar (proxima a UC)

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

Quais? Devido a presença dos afloramentos rochosos, é possível obter uma imagem panorâmica de toda a região, grande beleza cênica também da vegetação preservada 

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

Quais? Limítrofe a RPPN possui o Córrego Maroto e o Córrego Buriti

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

Quais? Sítio Arqueológico de 4500 anos a.C, reconhecido pelo IPHAN

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

Quais? Pinturas rupestres e material cerâmicos de antigas tribos indígenas

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

Quais? Tatus, tamanduás, roedores do mato, várias espécies de aves, conforme estudo técnico apresentado nos autos

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

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

Quais? Segundo estudos da PCH Tamboril, foram registrados na região, 297 espécies de aves, sendo que 35, das aves registradas estão na Lista da CITES, sendo que duas constam no apêndice I, 30 no apêndice 1I e três no
apêndice III. 3 são vulneráveis ( Anodorhynchus hyacinthinus, Crax fasciolata e Ramphastos tucanus) e uma é considerada em perigo (Sporophila maximilliani). Dos anfíbios foram encontrados 6 endêmicos, sendo várias
espécies de sapinhos e rãs. Da mastofauna, apenas uma espécie de morcego é endêmico.

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

Quais? Sucupira, cajuzinho do campo, marmelada, cajuzinho do cerrado

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

Segundo relatos dos moradores, aroeira, ipê e pequi.

4.13. A RPPN possui algum tipo de habitat especial?

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

Quais?

4.14. Existem sinais de degradação ambiental na RPPN?

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

Quais? 

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

Qual? Pesquisas nas áreas dos sítios arqueológicos

5. Características Sociais da Reserva /Imóvel

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

A  se dedica a pequena criação de gado para sustento e hospedaria, para visitantes , pesquisadores e estudantes de arqueologia, pois todo o imóvel se encontra dentro de sítios arqueológicos

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

Quais?

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

Quais? Pisoteio de gado, atividades de pesquisa (arqueologia)

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

Quais?

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

Quais? Proprietários do imóvel

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 (x) Não ( )

Qual? Prefeitura de Palestina de Goiás

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

Qual?

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

Qual? Residência dos proprietários, Alojamentos para hospedagem de visitantes e curral

6. Conclusão da Vistoria

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

Porque? 

Vistoria realizada em 22 de dezembro de 2021.

Eu, Laura Fernanda Ferreira Arantes Gonçalves, técnica responsável pela vistoria, responsabilizo-me pela veracidade das informações descritas.

                                                     

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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