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PARECER TÉCNICO SEI Nº 1230830

INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE

Solicitante: Mario José Pereira

Endereço: Alexandre Schlemm, 520, Ap. 202, Anita Garibaldi                  Cidade: Joinville/SC

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO:

Referente: Criação de uma unidade de conservação da natureza (RPPN)

Endereço: Estrada Rodolfo Krelling, s/n, Pirabeiraba, Joinville / SC.

Coordenadas UTM: E:706724 N:0974597

 

Considerações iniciais

No dia 26 de outubro de 2017, a equipe técnica da Unidade de Gestão Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente realizou vistoria técnica, com o objetivo de
orientar o processo de criação de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, na categoria de Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN).

De acordo com a Instrução Normativa nº 51 da FATMA, para a realização da vistoria é necessário a presença do proprietário, por este motivo a vistoria técnica foi
realizada pelos técnicos, o proprietário Sr. Mario José Pereira e pelo seu procurador Sr. Leonardo Poletto.

 

Considerações específicas

Segue caracterização da área proposta para criação de RPPM, conforme recomendação disposta no decreto federal 5.746/06.

1. Caracterização da Proposta

1.1. Nome da RPPN proposta: RPPN PIRABEIRABA

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

2.1. Nome do proprietário: Mario José Pereira

2.2. CPF: 497.293.739-49

2.3. Endereço: Rua Alexandre Schlemm, 520/ap202

2.4. Cidade: Joinville - SC

2.5.Telefone: 47 999722066

2.6. E-mail: mario@koncreta.com.br

3. Descrição da RPPN Proposta

3.1. Área do imóvel: 87.500m²

3.2. Área total da RPPN: 18.848,90m²

3.3. A área da RPPN incide sobre unidades de conservação? Sim, sobre a APA da Serra Dona Francisca

3.4. Existe proposta em andamento ou estudos para criação de unidades de conservação públicas que coincide com a área da reserva em análise? Não

3.5. A RPPN incide em algum polígono prioritário do PROBIO-MMA? Sim

3.6. Existe algum empreendimento ou obra pública planejada ou em execução que tem interface com a RPPN proposta? Não

3.7. A RPPN está inserida nas Áreas de Preservação Permanente - APP ou Reserva Legal da propriedade? Sim - Qual a área? 3.848,90m².
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4. Características Ambientais da RPPN

4.1. Bioma: MATA ATLÂNTICA

4.2. Vegetação predominante: Floreta Ombrófila Densa Submontana

4.3. Existem aspectos de relevante beleza cênica: Sim

Qual? Ocorre pequena cachoeira e dois córregos no acesso ao imóvel. Apresenta exuberante vegetação em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata

Atlântica.

4.4. Existem recursos hídricos no interior ou no limite da RPPN: Sim

Qual? Ocorrem córregos e nascentes no interior da RPPN.

4.5. Existem aspectos culturais ou históricos relevantes: Não

4.6. Existem aspectos paleontológicos/arqueológicos relevantes: Não

4.7. Existem animais ameaçados, raros, endêmicos ou migratórios; presença de ninhais ou áreas de reprodução. Sim. Quais? É possível a ocorrência na área das

seguintes espécies:

Macuco (Tinamus solitarius)

Gavião-pombo-pequeno (Amadonastur lacernulatus)

Papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea)

Sabiá-cica (Triclaria malachitacea)

Surucuá-grande-de-barriga-amarela (Trogon viridis)

Pica-pau-bufador (Piculus flavigula)

Choquinha-pequena (Myrmotherula minor)

Pintadinho (Drymophila squamata)

Maria-leque-do-sudeste (Onychorhynchus swainsoni)

Assanhadinho (Myiobius barbatus)

Tropeiro-da-serra (Lipaugus lanioides)

Araponga (Procnias nudicollis)

Patinho-gigante (Platyrinchus leucoryphus)

Barbudinho (Phylloscartes eximius)

Papa-moscas-de-olheiras (Phylloscartes oustaleti)

Estalinho (Phylloscartes difficilis)

Maria-pequena (Phylloscartes sylviolus)

Maria-catarinense (Hemitriccus kaempferi)

4.8. Existem estudos sobre a fauna da região? Sim

Quais? Foram realizados estudos na região para elaboração do plano de manejo da APA da Serra Dona Francisca.

4.9. Existem registros/estudos sobre a flora? Sim

Quais? Foram realizados estudos na região para elaboração do plano de manejo da APA da Serra Dona Francisca.

4.10. Existe flora ameaçada, rara, endêmica da região? Sim. Quais? É possível a ocorrência na área das seguintes espécies:

Euterpe edulis (palmiteiro),

Ocotea catharinensis (canela-preta),

Aechmea blumenavii (gravatá)

Dicksonia sellowiana (xaxim)

Ocotea odorifera (canela-sassafrás)

4.11. A RPPN possui algum tipo de hábitat especial?

Quais? Córregos e nascentes
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4.12. 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 [] outros.

Não foram observados indícios de degradação ambiental na área.

4.13. Já foi realizada alguma pesquisa na RPPN proposta? Não

5. Características Sociais da RPPN/Imóvel

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

5.2. Existem eventuais atividades poluidoras? Não

5.3. Existem pressões antrópicas na RPPN? Sim

Quais? Moradias próximas, exploração de espécies da flora (palmiteiro)

5.4. Existem moradores na área da RPPN? Não

5.5. Existe algum projeto sendo desenvolvido na RPPN? Não

5.6. Existe algum projeto sendo desenvolvido no imóvel? Não

5.7- Existe alguma participação/apoio de associações, ONG’s, Governo? Não

5.8- Existe alguma infra-estrutura na RPPN? Não

5.9. Existe alguma infraestrutura no imóvel? Não

5.10. Considerando as possibilidades previstas na legislação, referentes as RPPNs, quais as intenções de uso para a RPPN Municipal proposta?

Lazer contemplativo, trilhas ecológicas, educação ambiental e pesquisas.

Vistoria
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Considerações finais

Considerando as informações elencadas acima referentes a área vistoriada, verifica-se que o imóvel em questão apresenta características ambientais relevantes.

Existe imensurável patrimônio natural na área que justifica sua conservação, de forma a manter a qualidade da água dos corpos hídricos, a beleza cênica da

paisagem, a preservação de diversas espécies de fauna e flora ameaçadas ou não de extinção, a qualidade do ar, a infiltração de água da chuva no solo, que diminui

o risco de alagamentos e o bem-estar proporcionado a população.

As características naturais presentes nas áreas em análise demonstram sua vocação para ações de conservação, tendo como princípio básico a sustentabilidade.

A área está localizada dentro da APA da Serra Dona Francisca, sendo que a criação de uma RPPN traz benefícios, tanto para esta unidade de conservação da

natureza quanto para a Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão.

O parecer é no sentido favorável a criação de uma RPPN Municipal.

 

Joinville, 07 de novembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luis Gustavo Ravazolo, Servidor (a) Público (a), em 07/11/2017, às 13:46, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 1230830 e o código CRC

95305C8A.
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