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RELATÓRIO Nº 1 / 2022 GEUC- 18333

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 

Assunto: Encaminha relatório de vistoria técnica in loco a respeito da comprovação das informações apresentadas no processo SEI nº 202100017009606 com vistas a criação de RPPN.

 

 

1. INTRODUÇÃO

 

 

Conforme a recomendação constante no PARECER GEUC- 18333 Nº 32/2021 (000024810901), realizamos no dia 09/11/2021, 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 Professor Jamil, denominada RPPN Dourados, com área de 4,1514 ha ( quatro hectares
quinze ares e quatorze centiares), com área de 9,5257 ha, em propriedade pertencente ao Sr. Rene Antônio do Carmo.

 

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

 

1. Caracterização da Proposta

1.1. Nome da RPPN proposta: RPPN Dourados

1.2. Nº do processo: 202100017009606

1.3. Nome do imóvel: Fazenda Dourados

1.4. Endereço do imóvel: Rodovia  BR 153 K 1345 à Direita

1.5. Município: Professor Jamil

1.6. Estado: Goiás

1.7. Tel. do imóvel: 

1.8. CEP: 75.645-000

 

 

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

2.1. Nome do proprietário: René Antônio do Carmo

2.2. CPF:

2.3. RG: MG 4.482.451 PCMG

2.4. Endereço: Rua 22 S/N Qd. 38 Lt 17, Bairro Independência

2.5. Cidade: Aparecida de Goiânia

2.6. Estado: Goiás

2.7. CEP: 74967-150

2.8. Tel. 1:

2.9. Tel. 2:

2.10. e-mail: cadastro@dinamicocontabil.com.br

 

3. Descrição da Reserva Proposta

3.1. Área do imóvel (ha):175,9538 ha                                                                                     

 3.2. Área da Reserva (ha): 4,1514 ha

3.3. Confrontantes do imóvel:

Norte:   Eufrônio Rezende Luiz, Etelvina Lemos Marques, Ivair Lemos Marques                                      Sul: Pedro Ponciano Rezende e Rodovia Municipal Vicinal

Leste:  Pedro Ponciano Rezende, José Rodrigues da Silva                                                                           Oeste: Augusto Zacharias Gontijo, Rio Dourado

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

Obs: O memorial descritivo foi elaborado pelo Engenheiro Florestal Matheus Zampetrik Gomes Caetano CREA 1020292296D-GO

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? De acordo com estudo Áreas Prioritárias 2ª Atualização, a área está localizada em polígono prioritário identificado como Rio da Meia Ponte, com Importância Biológica Extremamente Alta e Prioridade de Ação
Muito Alta, cuja prioridade das ações é Recuperação APP, RL

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

Qual? Analisando os bancos de dados, verificou-se que está em fase de Lavra o Processo SEI nº 201900017006025 (Renovação de Licenciamento Ambiental - Mineradora Nova Esperança Ltda.), que já possui
Licenciamento Ambiental emitido, cuja frente de lavra se encontra a menos de 200 metros da RPPN proposta. Além disso, verificou-se que os processos minerários 860305/2020 e 861140/2016,  afetam diretamente a
área da RPPN proposta, principalmente o primeiro, que também já se encontra em fase de requerimento de lavra.

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

Sim (X) Não ( )

Qual a percentagem? Reserva Legal: não informado pelo proprietário e Áreas de Preservação Permanente (APP): Não informado pelo proprietário. Analisando o Sistema do Cadastro Ambiental Rural identificou-se que o
imóvel rural foi registrado com código GO-5218391-4B15.92F6.4453.4B51.BD4B.50B41F0.214C, seu status atual se encontra com pendências, aguardando retificação e/ou apresentação de documentos. Percebeu-se que
toda a RPPN se encontra numa das áreas identificadas como Reserva Legal e Área de Preservação Permanente.

4. Características Ambientais da Reserva

4.1. Bioma: Cerrado

4.2. Vegetação predominante: Cerrado Típico e Mata de Galeria

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

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? Nascente nos limites e dentro da RPPN e limítrofe, há o Rio Dourados, manancial de abastecimento público do município de Professor Jamil e um recurso hídrico 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 ( )

Quais? Não foi realizado levantamento de fauna peal consultoria, porém, consta estudo ambiental para Licenciamento Ambiental da empresa Mineradora Nova Esperança LTDA, que possui sua atividade minerária dentro
do imóvel e arredores da RPPN.

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? A empresa de consultoria contratada pelo requerente fez uma caracterização da área e também consta estudo ambiental para Licenciamento Ambiental da empresa Mineradora Nova Esperança LTDA, que possui
sua atividade minerária dentro do imóvel e arredores da RPPN.

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

Quais? A empresa de consultoria contratada pelo requerente fez uma caracterização da área e também consta estudo ambiental para Licenciamento Ambiental da empresa Mineradora Nova Esperança LTDA, que possui
sua atividade minerária dentro do imóvel e arredores da RPPN.

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

4.13. A RPPN possui algum tipo de habitat especial?

(x ) 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 ( ) plantas e animais invasores ( ) caça/captura de animais ( ) desmatamento (x ) erosão ( ) mineração ( x)
assoreamento de cursos d’água (  ) outros.

Quais? 

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

Qual? Não souberam informar

5. Características Sociais da Reserva /Imóvel

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

Criação de gado, Mineração (Mineradora Nova Esperança Ltda.)

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

Quais? Mineração Nova Esperança Ltda. 

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

Quais? Loteamento de Chácaras limítrofe a RPPN e Mineração Nova Esperança Ltda. Pela análise das imagens, percebe-se que é uma atividade de médio porte. Analisando o Sistema SIGA, com as informações  de
Processos Minerários da ANM, verificou-se que além da Mineradora Nova Esperança, que já se encontra  em fase de lavra dentro do imóvel (Licenciamento Ambiental ativo Processo SEI nº 201900017006025), em todo
o imóvel, inclusive limítrofe da RPPN, com frentes de lavra distando menos de 200 m, a mesma empresa possui possui outros processos minerários,  860305/2020 e 861140/2016, sendo que o primeiro, se encontra em
fase de requerimento de lavra, restando somente Licenciamento Ambiental para início das atividades minerárias, o que de certa forma inviabilizaria a criação da RPPN no local. Tais requerimentos afetam
diretamente a RPPN, conforme poligonal das áreas junto a ANM.

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? Sede, Caso do caseiro, Baia de cavalo, Pista de Vaquejada (desativada), Mineradora Nova Esperança Ltda.

6. Conclusão da Vistoria

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

Porque? 

A RPPN Dourados é cortada pelo recurso hídrico denominado Dourados, que além de ser manancial de abastecimento da região, consegue manter a fauna e flora local.

Considerando também que a área se encontra em polígono prioritário de conservação da biodiversidade, cuja uma das estratégias de conservação é Recuperação de APP e Reserva Legal.

Considerando que o município de Professor Jamil - GO não possui nenhuma unidade de conservação em seu território. A RPPN Dourados seria a primeira unidade de conservação no município, também contribuirá para a
ampliação dos Sistemas Nacional e Estadual de Unidades de Conservação.

Do ponto de vista técnico/ambiental, somos favoráveis a criação da RPPN Dourados. Porém, considerando o exposto no Relatório, com relação a presença de Mineração no imóvel e que todo o imóvel, inclusive na
área da RPPN, possui Requerimento de Lavra, restando somente Licenciamento Ambiental, necessário se faz consulta junto a PGE/PMMA, sobre restrição para criação da RPPN, em local já previsto para
atividade minerária.

Vistoria realizada em 09 de novembro de 2021.

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

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
 

Foto 1: Rio Dourado, nos limites da RPPN
 

Foto 2: Afloramento rochoso dentro da RPPN
 

Foto 3: Assoreamento encontrado dentro da RPPN
 

Foto 4: Pisoteio de gado dentro da RPPN, área não é cercada, provavelmente para dessedentação dos animais
 

Foto 5: Vegetação na RPPN
 

Foto 6: Atividade Minerária presente no imóvel 

 

 

 

                                                     

 

GOIANIA, 10 de janeiro de 2022.
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