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1. INTRODUÇÃO

Os  programas  com objetivo  de  recuperação  de  áreas  degradadas  no  Cerrado
constituem hoje uma estratégia fundamental para a conservação dos ecossistemas e da
biodiversidade  do  bioma.  Aliados  à  implementação  de  unidades  de  conservação  e  à
políticas sustentáveis de exploração agropecuária, estes programas merecem destaque
no desenvolvimento de políticas ambientais para recuperação e manutenção da qualidade
de vida, tanto das populações humanas quanto dos demais seres vivos que compõem o
meio ambiente.

O  presente  trabalho  tem  seu  foco  na  recuperação  de  nascentes,  lagos
naturais/artificiais e matas ciliares degradadas da Bacia do Ribeirão João Leite.  Estas
áreas são consideradas de preservação permanente pelo Código Florestal Brasileiro (Lei
Federal  nº 12.651/2012,  art.  4º)  e pela Lei  Florestal  Estadual  goiana (Lei  Estadual  nº
18.104/13). 

As  nascentes  e  matas  ciliares  exercem  inúmeras  funções  de  importância  na
natureza, que vão desde a retenção de água no sistema de armazenagem subterrânea,
controle  de  processos  erosivos  e  de  assoreamento  de  corpos  hídricos,  dificultam  o
envenenamento  das  águas  por  agrotóxicos,  abastecimento  hídrico  de  populações
animais, vegetais e humanas com seus sistemas de produção, E alcançam o status de
corredores ecológicos, os quais propiciam a fluidez dos fluxos genéticos entre os seres
vivos; é o habitat e fonte de alimentos para a fauna aquática e avifauna, aumentando os
inimigos  naturais  das  pragas  das  lavouras  agrícolas.  Fornece  abrigo  aos  agentes
polinizadores e é de fundamental importância para o nível de quantidade e qualidade da
água, e com isso contribuem para a manutenção da biodiversidade e a perpetuação das
espécies ou, em outras palavras, da vida.

Por  compreender  a  importância  dessas  áreas  naturais  e  a  possibilidade  de
recuperá-las com medidas razoavelmente  simples de manejo é que este programa se
apresenta,  considerando  que,  para  o  sucesso  desta  estratégia  de  recuperação  e
conservação,  é  fundamental  que  se  respeitem  as  características  ecológicas  e  de
diversidade biológica observadas nesses ecossistemas.

Passa, assim, a ser indicado um procedimento para recuperação de  nascentes,
lagos e matas ciliares degradadas – a saber, por:

Regeneração natural (espontânea):

A regeneração natural, basicamente, se dá pelo simples isolamento da área
degradada  a  ser  recuperada,  após  diagnosticada  a  possibilidade  de  regeneração  da
vegetação no local sem o auxilio de plantios de mudas ou sementes. Essa possibilidade
existe quando, na área a ser recuperada, há um banco de sementes (sementes viáveis
presentes  na  camada  superficial  do  solo)  adequado.  Os  maiores  disseminadores
(plantadores) de árvores são os animais silvestres e o vento.

Este  método  será  exposto  pormenorizadamente  no  capítulo  destinado  à
Metodologia: seus pressupostos científicos, técnicos e empíricos, procedimentos e casos
de aplicação.
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2. OBJETIVOS GENÉRICOS E ESPECÍFICOS

2.1 - Objetivo genérico:

 Integração (compromisso) da Polícia Civil com o Produtor Rural em torno da
questão ambiental (ações conjuntas), principalmente da preservação e recuperação das
nascentes,  lagos  e  matas  ciliares  ao  longo  dos  mananciais  até  o  reservatório  de
abastecimento público João Leite, adotando práticas de recuperação de vegetação de
nascentes e matas ciliares combinadas com mecanismos de educação ambiental. Busca
também a integração de diversos órgãos como: Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO),
Secretaria  de  Meio  Ambiente,  Recursos  Hídricos,  Infraestrutura,  Cidades  e  Assuntos
Metropolitanos,  Secretarias  Municipais  de  Meio  Ambiente  das  cidades  de  Goiânia,
Goianápolis,  Terezópolis,  Anápolis,  Nerópolis,  Campo  Limpo  e  Ouro  Verde,  Batalhão
Ambiental, Ministério Público, Poder Judiciário, Imprensa e a sociedade.

2.2- Objetivos específicos:

           - Isolar a área, de todas as nascentes degradadas ou não, existentes na Bacia do
Ribeirão João Leite;

           - Proteger a área com vegetação arbórea ou não das nascentes e das margens
dos cursos d’água e das lagoas;

- Implantar a conscientização no sentido de construir bebedouros para o gado fora das
APPs.
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3. JUSTIFICATIVA

A  vegetação  tem  como  função  básica  a  proteção  do  solo,  modificação  e
manutenção do microclima, habitat para a fauna, beleza cênica e regulação dos regimes
hídricos – e, neste caso em especial, a vegetação de nascentes, lagos e matas ciliares.
No entanto, o histórico de ocupação do território brasileiro carrega consigo a cultura da
destruição desses ecossistemas, em que a vegetação nativa é retirada para dar lugar a
pastagens introduzidas ou áreas de monocultoras – troca de proteção natural perene por
coberturas sazonais do solo, acarretando ainda a alteração de uma imensa biodiversidade
vegetal e faunística por uma ou duas espécies vegetais exóticas cultivadas.

Os programas brasileiros de incentivo à expansão agrícola das décadas de 70 e 80
podem ser apontados como os grandes responsáveis pela destruição dos ecossistemas
ripários e formação de uma visão cultural  distorcida dessas áreas.  Passa da hora de
corrigir erros.

A Lei  de  Crimes  Ambientais  (Lei  Federal  nº  9.605/98),  amparada  também  no
Código Florestal Brasileiro, contém previsões legais para condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente. Pode-se citar como exemplo o artigo 48 da lei, em que a pena é de seis
meses a um ano de detenção para quem impedir ou dificultar a regeneração natural
de floresta e demais formas de vegetação. A proposta deste programa é que, até junho
do corrente ano, todos os tributários do Ribeirão João Leite tenham as suas principais
nascentes cercadas (protegidas), caso o proprietário dificulte essa proposta, será lavrado
o respectivo procedimento policial, da mesma forma, no caso em que seja necessário a
prática  de  ações  conservacionistas  edáficas  e  mecânica  (ações  de  engenharia),  de
manejo adequado do solo, o proprietário deverá apresentar um PRAD para ser juntado ao
procedimento policial a ser remetido ao Poder Judiciário. Na oportunidade será sugerido
que o Ministério Público celebre Termo de Ajustamento de Conduta com os proprietários
rurais  que  tenham  degradado  ou  suprimido  suas  áreas  de  preservação  permanente
(nascentes, lagos, cursos d’água), a fim de não utilizar a área para cultivo agrícola, não
edifiquem e não procedam a limpeza de pastagens,  ou  seja  abandone a  área a  ser
recuperada, pois trata-se de Área de Preservação Permanente.

Os  parâmetros  métricos  de  área  para  recuperação  de  cada  APP  (Área  de
Preservação Permanente) deverão seguir os estabelecidos em lei, quais sejam, tomando-
se aqueles mais restritivos dentre  o Código Florestal,  a Lei  Florestal  Estadual  e  Leis
Municipais pertinentes.

A APP – Área de Preservação Permanente – significa que a  área precisa ser
protegida  de  forma  permanente,  ou  seja,  não  pode  ser  descontínua,  episódica,
temporária ou com interrupções e essa proteção precisa ser iniciativa do proprietário, da
sociedade, dos integrantes dos órgãos públicos para, em especial, proteger e recuperar
APP´s.  A  APP,  dentre  tantas  finalidades,  visa  proteger  o  solo,  evitando  a  erosão,
conservando sua fertilidade, preservando os recursos hídricos, a ÁGUA. A supressão da
cobertura  vegetal  em APP obriga  o  proprietário  da  área,  o  possuidor  ou  ocupante  a
qualquer título a recompor a vegetação, e essa obrigação tem natureza real, transmite-se
a sucessores em caso de transferência de propriedade/posse (Artigo 170, inciso VI e
Artigo 186, incisos II e IV, todos da CF/88).
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Vale  observar  que  o  Código  Florestal  de  1934  previa  as  chamadas  florestas
protetoras, a proteção destas não era apenas por interesse público, mas por interesse
direto e imediato do próprio dono, assim o estado auxiliava o próprio particular a bem
administrar os seus bens, alertando-o contra possíveis danos.

Ao longo do tempo exige-se a manutenção das APP´s, inclusive para cumprir a
função social  da propriedade, o proprietário não pode usá-la conforme a sua vontade,
“isso é meu e quem manda aqui sou eu, faço o que bem quiser”. Vale observar ainda,
conforme artigo 4º do Código Florestal, não cabe indenização ao proprietário rural que
deva ter em seu imóvel uma APP, é uma limitação administrativa sendo uma imposição
geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de
atividades particulares às exigências do bem-estar social.

O Código Florestal – Lei Federal nº 12.651/2012, com suas atualizações, define
como APP as seguintes áreas:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e
intermitente,  excluídos  os  efêmeros,  desde  a  borda  da  calha  do  leito
regular,  em  largura  mínima  de:  (Inciso  com  redação  dada  pela  Lei  nº
12.727, de 17/10/2012)

a)  30 (trinta)  metros,  para os cursos d'água de menos de 10
(dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de
10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa
com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água
com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50
(cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas  no entorno dos reservatórios d'água artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na
faixa definida na licença ambiental do empreendimento; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 12.727, de 17/10/2012)  
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IV  -  as  áreas  no  entorno  das  nascentes  e  dos  olhos  d'água
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50
(cinquenta)  metros;  (Inciso  com redação  dada pela  Medida  Provisória  nº
571, de 25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°,
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura
do  relevo,  em  faixa  nunca  inferior  a  100  (cem)  metros  em  projeções
horizontais;

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura
mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da
altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida
pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente
ou,  nos relevos ondulados,  pela cota do ponto de sela mais próximo da
elevação;

X  -  as  áreas  em  altitude  superior  a  1.800  (mil  e  oitocentos)
metros, qualquer que seja a vegetação;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal,  com
largura  mínima  de  50  (cinquenta)  metros,  a  partir  do  espaço
permanentemente  brejoso  e  encharcado.  (Inciso  com redação  dada  pela
Medida Provisória  nº  571,  de 25/5/2012, convertida na Lei  nº  12.727,  de
17/10/2012)

§ 1º  Não será exigida Área de Preservação Permanente no
entorno  de  reservatórios  artificiais  de  água que  não  decorram  de
barramento  ou  represamento  de  cursos  d'água  naturais.  (Parágrafo  com
redação dada pela Lei nº 12.727, de 17/10/2012)

§ 2º (Revogado na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)

§ 3º (VETADO).

§ 4º Nas  acumulações  naturais  ou  artificiais  de  água  com
superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa
de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão
de  áreas  de  vegetação  nativa,  salvo  autorização  do  órgão  ambiental
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.  (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
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§  5º  É  admitido,  para  a  pequena  propriedade  ou  posse  rural
familiar, de que trata o inciso V do art. 3º desta Lei, o plantio de culturas
temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica
exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique
supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade
da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.

§ 6º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é
admitida, nas áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a
prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada,
desde que:

I  -  sejam adotadas práticas  sustentáveis  de  manejo  de solo  e
água e de recursos hídricos,  garantindo sua qualidade e  quantidade,  de
acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;

II  -  esteja  de  acordo  com  os  respectivos  planos  de  bacia  ou
planos de gestão de recursos hídricos;

III  -  seja  realizado  o  licenciamento  pelo  órgão  ambiental
competente;

IV -  o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental  Rural -
CAR.

V - não implique novas supressões de vegetação nativa.  (Inciso
acrescido   pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012, convertida na Lei nº
12.727, de   17/10/2012)

§ 7º (VETADO).

§ 8º (VETADO).

§ 9º (VETADO na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)

§  10.  (Parágrafo  acrescido  pela  Medida  Provisória  nº  571,  de
25/5/2012 e não mantido pela  Lei  nº  12.727,  de  17/10/2012,  na  qual  foi
convertida a referida Medida Provisória)
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4. HISTÓRICO DO PROGRAMA NASCENTES

O  Programa  Nascentes  teve  início  no  ano  de  1999,  e  sua  primeira  etapa  se
encerrou no ano de 2003. A segunda etapa em 2006, a terceira etapa em 2012 e a quarta
etapa  para  2015,  promovendo  a  recuperação  de  centenas  nascentes  em  diversos
municípios do Estado de Goiás. O programa é de simples controle ou ações preventivas e
nunca alimentamos o crime ambiental e sim construímos, em conjunto com o proprietário
rural e a sociedade, uma solução técnica (qualquer procedimento deve ser precedido de
levantamento técnico da área) para o problema, corrigindo erros, assim estabelecemos
uma proteção ao cerrado e aos nossos recursos hídricos.

É preciso eliminarmos os festivais de projetos onerosos aos cofres públicos, com
filosofia técnicos burocráticos, isso faz os mesmos abortarem na primeira fase de vida, só
tem começo e nunca se vê conclusão.

Há  15  (quinze)  anos  com  ações  simples  e  sinceras,  estamos  conquistando  a
consciência ecológica do produtor rural. Foi e está sendo uma gestão com resultado, e
este é compartilhado com o povo goiano.

         A seguir, imagens de alguns resultados destes programas:
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Figura 01: Nascente Recuperada – Itauçu (Antes)
Cercada em 2002

       Fonte: Google Earth. Imagem gerada no ano 2000.

Figura 02: Nascente Recuperada – Itauçu (Depois)

      Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 03: Mata Ciliar – Inhumas (Antes)
Cercada em 2001

        Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2003.

Figura 04: Mara Ciliar – Inhumas (Depois)

        Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 05: Nascente Principal do Rio Meia Ponte – Itauçu (Antes)
Cercada em 1999

     Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2003.

Figura 06: Nascente Principal do Rio Meia Ponte – Itauçu (Depois)

     Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 07: Nascente Ribeirão Dourados – Abadia de Goiás (Antes)
Isolamento feito em 2002

      Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2003.

Figura 08: Nascente Ribeirão Dourados – Abadia de Goiás (Depois)

     Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 09: Nascente Recuperada – Brazabrantes (Antes)
Cercada em 2002

Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2004.

Figura 10: Nascente Recuperada – Brazabrantes (Depois)

Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 11: Nascente Córrego Jataí – Jataí (Antes)
Cercada em 2004

       Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2009.

Figura 12: Nascente Córrego Jataí – Jataí (Depois)

       Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 13: Nascente Córrego Piancó – Anápolis (Antes)
Cercada em 2004

    Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2005.

Figura 14: Nascente Córrego Piancó – Anápolis (Depois)

         Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 15: Nascente do Rio dos Bois – Americano do Brasil (Antes)
Cercada em 2004

   Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2007.

Figura 16: Nascente do Rio dos Bois – Americano do Brasil (Depois)

    Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 17: Nascente Principal do Rio Vermelho – Goiás (Antes)
Cercada em 2002

     Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2002.

Figura 18: Nascente Principal do Rio Vermelho – Goiás (Depois)

      Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2013.
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Figura 19: Nascente Recuperada – Sto. Antônio de Goiás (Antes)
Isolada em 1999

         Fonte: Google Earth. Imagem Gerada em 2002.

Figura 20: Nascente Recuperada – Sto. Antônio de Goiás (Depois)

    Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 21: Nascente Principal do Córrego Piancó – Anápolis (Antes)
Cercada em 2002

    Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2003

Figura 22: Nascente Principal do Córrego Piancó (Depois)

   Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2013.
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Figura 23: Nascente do Córrego Paulista – Jataí (Antes)
Cercada em 2001

           Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 24: Nascente do Córrego Paulista – Jataí (Depois)
Registro de 2006

           Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 25: Nascente do Córrego Água Branca – Inhumas (Antes)
Registro de 2001

              Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 26: Nascente do Córrego Água Branca – Inhumas (Depois)
Registro de 2006

             Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 27: Nascente do Córrego Coqueiro – Sta. Helena de Goiás (Antes)
Registro do ano 2000

             Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 28: Nascente do Córrego Coqueiro – Sta. Helena de Goiás (Depois)
Registro de 2006

             Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 29: Nascente do Córrego Goiabeira – Inhumas (Antes)
Registro do ano 2000

           Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 30: Nascente do Córrego Goiabeira – Inhumas (Depois)
Registro de 2010

                    Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 31: Nascente Principal do Rio Meia Ponte – Itauçu (Antes)
Registro do ano 2000

              Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 32: Nascente Principal do Rio Meia Ponte – Itauçu (Depois)
Registro de 2010

                  Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 33: Nascente do Rio Meia Ponte – 2001

             Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 34: Nascente do Rio Meia Ponte – 2006

            Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 35: Nascente do Rio Araguaia – 2003

                Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 36: Nascente do Rio Araguaia – 2006

              Fonte: Arquivo da DEMA.

29



Figura 37: Nascente do Rio Araguaia – 2003

              Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 38: Nascente do Rio Araguaia – 2010

                  Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 39: Voçoroca Chitolina – 2003

         Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 40: Voçoroca Chitolina – 2010

        Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 41: Voçoroca Chitolina – 2003

           Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 42: Voçoroca Chitolina – 2010

           Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 43: Voçoroca Chitolina – 2003

             Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 44: Voçoroca Chitolina – 2010

            Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 45: Voçoroca Chitolina – 2003

             Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 46: Voçoroca Chitolina – 2010

              Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 47: Marco Divisor dos Estados GO/MT/MS – 2003

            Fonte: Arquivo da DEMA.

Figura 48: Marco Divisor dos Estados GO/MT/MS – 2011

              Fonte: Arquivo da DEMA.
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Figura 49: Principal Nascente do Rio Araguaia

 Fonte: Arquivos da DEMA.

Figura 50: Bordas da Voçoroca Chitolina

     Fonte: Arquivos da DEMA.
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5. HISTÓRICO DA BACIA DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE

Esta Delegacia procedeu levantamento em toda a Bacia do Ribeirão João Leite
para  identificar  fontes  poluidoras  como  postos  de  combustíveis,  lavajatos,  oficinas
mecânicas,  disposição final  inadequada de resíduos sólidos urbanos,  lançamentos de
efluentes  em  redes  pluviais,  hortaliças  em  APP,  extração  irregular  de  areia,
desmatamento,  edificações  em  APP,  voçorocas,  piscicultura,  pivôs  centrais,  manejo
inadequado  de  solo,  utilização  inadequada  de  defensivos  agrícolas,  granjas,  currais,
construção em encostas, utilização de APP´s para atividades diversas e supressão de
cobertura vegetal de nascentes.

É importante mencionar neste momento, a existência da prática de irrigação na
bacia, o que poderá ocasionar conflitos quanto à utilização da água, haja vista que no
período da seca já fora comprovado por esta Delegacia a necessidade de adequação na
utilização dos pivôs centrais, seja pela sazonalidade no uso ou mesmo pelo revesamento.
Enfim, já foi verificado desperdício de água, época também em que aumenta a demanda
para o abastecimento público o qual poderá ser comprometido.

Outra preocupação é com a urgente necessidade de avaliação técnica e ambiental,
estudos hidrológicos em locais de perfuração de poços artesianos para a captação de
águas  subterrâneas,  haja  vista  o  risco  de  rebaixamento  do  lençol  freático  e
consequentemente comprometendo a disponibilidade de águas superficiais.

Vários procedimentos foram instaurados e já remetidos ao Poder Judiciário das
diversas Comarcas situadas nos municípios que compõem a bacia. Algumas Áreas de
Preservação  Permanentes,  em especial  nascentes,  já  foram recuperadas,  inclusive  a
principal nascente do Ribeirão João Leite, qual seja o Córrego das Pedras localizado em
Ouro Verde.

Vejamos, a seguir, imagens anteriores e posteriores ao processo de recuperação.
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Figura 51: APP Recuperada – Campo Limpo (Antes)

          Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2003.

Figura 52: APP Recuperada – Campo Limpo (Depois)

          Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 53: Nascente Principal do Ribeirão João Leite (Rio das Pedras)
Ouro Verde de Goiás (Antes)

          Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2003.

Figura 54: Nascente Principal do Ribeirão João Leite (Rio das Pedras)
Ouro verde de Goiás (Depois)

        Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 55: Nascente Recuperada – Campo Limpo (Antes)

                 Fonte:Google Earth. Imagem gerada em 2003.

Figura 56: Nascente Recuperada – Campo Limpo (Depois)

                 Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 57: Nascente Recuperada – Terezópolis (Antes)
Isolada em 2006

                    Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2003.

Figura 58: Nascente Recuperada – Terezópolis (Depois)

                   Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 59: Nascente Recuperada – Terezópolis (Antes)
Isolada em 2003

           Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2003

Figura 60: Nascente Recuperada – Terezópolis (Depois)

         Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 61: Nascente Recuperada – Ouro Verde de Goiás (Antes)
Isolada em 2002

               Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2003.

Figura 62: Nascente Recuperada – Ouro Verde de Goiás (Depois)

               Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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Figura 63: Nascente Recuperada – Ouro Verde de Goiás (Antes)
Isolada em 2002

           Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2003.

Figura 64: Nascente Recuperada – Ouro Verde de Goiás (Depois)

           Fonte: Google Earth. Imagem gerada em 2014.
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6. DESCRIÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE

O Ribeirão João Leite (Córrego das Pedras) nasce na região do sapato arcado,
município  de  Ouro  Verde,  o  qual,  no  município  de  Campo Limpo encontra-se  com o
Córrego Jurubatuba, passando a ser chamado João Leite – principal afluente da margem
esquerda do Rio Meia Ponte, que integra a Bacia do Rio Paranaíba e este por sua vez, a
Bacia do Rio Paraná. A sua bacia possui aproximadamente 778 (setecentos e setenta e
oito) quilômetros quadrados e 50 (cinquenta) quilômetros de extensão da nascente até o
talude do reservatório de abastecimento público João Leite.

O Ribeirão João Leite é formado por vários tributários, citamos alguns córregos, da
margem  esquerda:  Jurubatuba,  Invernada,  Jenipapo,  Fundão,  Barreiro,  Olaria,  Maria
Paula, Do Rosa,  Da Grama, Carapina,  Tamanduá e Macaúbas e outros,  enquanto da
margem direita: Das Pedras, Mata Pasto, Do Cunha, Da Posse, Do Fundão, Do Alonga,
Barreiro, Dos Farias, Descoberto, Seco, Canabrava, Do Bandeira e outros.

A Bacia do Ribeirão João Leite  abrange os municípios de Ouro Verde,  Campo
Limpo, Anápolis, Terezópolis, Nerópolis, Goianápolis e Goiânia. Na área possui algumas
unidades  de  conservação  como  o  Parque  Ecológico  Altamiro  de  Moura  Pacheco,  o
Parque dos Ipês e a APA João Leite, que engloba em torno de 92% da área total da bacia.

A degradação das APP´s, formações ciliares às margens dos cursos d'água, com
atividades antrópicas, principalmente pastagens, tem potencializado o início de erosões,
voçorocas e assoreamento. A pecuária extensiva é a principal atividade econômica na
bacia,  já  foi  verificado  que  alguns  produtores  já  estão  adotando  técnicas  de  manejo
adequado do solo tipo curvas de nível, terraceamentos, mas que precisam ser ampliadas.
São anos de devastação, de mau uso do solo, da água e agora para reverter esse quadro
(cenário) é necessário que cada pessoa se conscientize com sua responsabilidade de que
não dispomos de abundância de água e recupere o Ribeirão João Leite.

Reservatório  de  abastecimento  público  João  Leite: essa  fonte  de  água  é
preciso ser tratada com estratégia máxima de segurança. O interesse coletivo sempre
deverá sobrepor ao particular; assim, fica o alerta para o crescimento populacional em
direção ao reservatório, pois são áreas valorizadas e que com certeza já vêm sofrendo
pressão imobiliária,  claro,  tudo deve ser  estabelecido pelo plano de manejo.  Agora,
qualquer atividade socioeconômica não poderá sequer ter risco de conflito com o uso da
água para o abastecimento público. 

Outro fato importante sobre o Reservatório João Leite, é que este foi planejado e
concebido para atender a demanda de água até o ano de 2025, fato que precisa ser
alterado, visto que uma obra de tamanho porte e importância deve ter vitalidade eterna.

Alguns  programas  ambientais,  todos  eles  diretamente  ligados  à  atribuição  da
Polícia Civil, quais sejam:
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a)  Cercamento (isolamento) e recuperação da mata ciliar no  entorno do
reservatório numa faixa de 200 (duzentos) metros, APP do reservatório. A barragem de
472 (quatrocentos e setenta e dois) metros de comprimento na crista e 53,50 (cinquenta e
três) metros de altura máxima, 14 (quatorze) quilômetros de comprimento, largura média
de 500 (quinhentos) metros, 1.040 (hum mil e quarenta) metros quadrados de área, níveis
d'água máximo normal de 749 (setecentos e quarenta e nove) metros, máximo rum de
751,58 (setecentos e cinquenta e um) metros e mínimo operacional de 725 (setecentos e
vinte e cinco) metros e volume de armazenamento total de 129,40 (cento e vinte e nove)
quilômetros cúbicos e útil de 117,40 (cento e dezessete) quilômetros cúbicos. A faixa de
proteção  foi  solicitada  e  a  resposta  foi  dada  pela  Saneago  a  esta  Especializada,
respectivamente em 01/06/2009 e 21/10/2010.

Em que pese a existência de projeto de recomposição florística do entorno
do  reservatório  (muito  bem  elaborado  e  com  riqueza  de  informações  técnicas),  a
Delegacia  Estadual  do  Meio  Ambiente,  desde  o  enchimento  do  reservatório,  está
monitorando duas áreas e chegou-se à conclusão de que não é necessário fazer plantio
nestas áreas, haja vista que está ocorrendo a regeneração natural, portanto, caso venha
a  fazer  plantio  impedirá  ou  dificultará  a  regeneração  natural,  além  de  refletir  em
desperdício de dinheiro público ou até mesmo em improbidade administrativa. Poderia
simplesmente fazer a roçagem manual da pastagem de espécies exóticas e agressivas,
principalmente  de capim brachiária,  em três  anos as  árvores  vencerão o concorrente
(capim).

Descartamos a  utilização  de  gado  de  cupim,  bem como  a  aplicação  de
herbicidas para o controle da brachiária, por tratar-se de mata ciliar de reservatório de
água para abastecimento público.

Assim, vale observar que a Polícia Civil  (DEMA) tem como prioridade em
suas ações “orientação técnica”. No caso em tela apenas entende que a regeneração
natural será suficiente para a recuperação da mata ciliar e economizará dinheiro.

Ver foto (figuras 63 até 66) de área que está sendo regenerada e outra que
foi plantada.

b) Prevenção de acidentes com cargas perigosas: por meio do ofício nº.
681/2010, onde solicitamos informações a Saneago e por meio do ofício nº. 3509/2010 a
mesma informou a esta Delegacia das medidas que estavam sendo adotadas para evitar
acidentes com cargas e/ou produtos perigosos, que envolvia sinalização, redutores de
velocidade, barreiras de contenção tipo “New Jersey” e bacias de contenção. Essas obras
já foram concluídas;
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c)  Proteção  do  talude  da  rodovia: a  água  em  contato  com  o  talude
causaria o solapamento, de repente desmoronava toda a rodovia e que poderia causar
tragédia,  à  época  a  Polícia  Civil,  em vistoria  no  reservatório,  solicitou  providências  a
Saneago a qual  de imediato,  baixou as águas e realizou as obras de contenção dos
taludes, em documento encaminhado a esta Delegacia a Saneago afirmou “com relação
às obras de proteção dos taludes, nos pontos atingidos pela água do reservatório, em
determinada  época  do  ano,  comunicamos  que  as  obras  estão  em  andamento  com
previsão de término dentro de 60 (sessenta) dias”. A obra realmente foi concluída, agora é
preciso constante manutenção. Vale observar que a ferrovia norte-sul também é motivo
de  preocupação  e  solicitamos  informações  quanto  a  riscos  de  acidentes,  a  Saneago
informou já ter feito visitas ao canteiro da obra e que estava aguardando a conclusão para
verificar quais seriam as medidas necessárias a serem implementadas, em conformidade
com o plano de gerenciamento de riscos.

d) Fogo: é fato preocupante e que depende de fiscalização, monitoramento
e punição. Compromete a regeneração natural das espécies arbóreas existentes, mas
muito pior no caso de plantio de árvores, poderá eliminá-las por completo. Por exemplo: a
área que fora reflorestada (plantada) recentemente como compensação de loteamento
urbano que será ou seria implantado no Município de Terezópolis, está toda tomada de
brachiária que estão sufocando (grande quantidade de estoque de biomassa) as mudas
plantadas. No período da seca o fogo queimaria o capim e destruiria as mudas plantadas.

e)  Árvores  afogadas: esta  Delegacia,  entendendo  que  as  milhares  de
“árvores  mortas”  em  consequência  do  enchimento  do  reservatório  poderia,  com  o
apodrecimento  desta  matéria  orgânica  afogada,  causar  proliferação de algas e  até  a
inviabilidade  do  uso  de  suas  águas,  podendo  dificultar  ainda  para  tratamento
convencional. Recomendamos a Saneago, através do Ofício nº. 669/2013-DEMA, datado
de 02 de setembro de 2013,  a  retirada da vegetação submersa.  Em ofício  de 23 de
setembro de 2013 a Saneago encaminha relatório a esta Delegacia informando que a
presença de vegetação parcialmente submersa e em estado de decomposição no interior
do reservatório não tem interferido na qualidade da água e nem representa uma ameaça
para a impossibilidade de potabilidade da mesma na nova estação de tratamento de água
Ribeirão João Leite.
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Figura 65: Área Plantada

        Fonte: Arquivos da DEMA.

Figura 66: Área em Regeneração

        Fonte: Arquivos da DEMA.
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Figura 67: Área Plantada

              Fonte: Arquivos da DEMA.

Figura 68: Área em Regeneração

              Fonte: Arquivos da DEMA.
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7. NASCENTES A SEREM RECUPERADAS E OUTRAS JÁ CERCADAS

Este programa prevê a obtenção de resultados num prazo de quatro meses, ou
seja, após quatro meses, já cercada, pode-se dizer que a nascente já está protegida,
consequentemente em apenas três anos 95% já terão cobertura arbórea, o processo de
recuperação estará consolidado. Época também em que as pessoas envolvidas com o
processo  de  recuperação  das  nascentes  estejam  mais  conscientes  e  integradas  à
questão  ambiental.  São  mais  de  491  (quatrocentas  e  noventa  e  uma)  nascentes
identificadas pela Polícia Civil na Bacia do ribeirão João Leite, sendo que a meta é cercar
(isolar) 103 (cento e três) delas, especialmente as principais nascentes dos tributários
mais importantes do Ribeirão João Leite ainda este ano. Vale observar que 70 (setenta)
nascentes estão preservadas, 23 (vinte e três)  encontram-se em situação irreversível,
enquanto 19 (dezenove) foram recuperadas pela DEMA em parceria com o produtor rural.
Assim, restarão 276 (duzentos e setenta e seis), e a nossa meta é recuperá-las (cercá-
las) até março de 2016, com maior envolvimento do produtor rural e das Secretarias de
Meio Ambiente dos municípios da Bacia do Ribeirão João Leite.

Figura 69: Nascente do Córrego Macaúba

     Fonte: Google Earth.
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Figura 70: Nascente do Córrego Rosa

    Fonte: Google Earth.

Figura 71: Nascente do Córrego Rosa

      Fonte: Google Earth.
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Figura 72: Nascente do Córrego Grama

               Fonte: Google Earth.

Figura 73: Nascente do Córrego Bandeira

             Fonte: Google Earth.
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Figura 74: Nascente da Bacia do Ribeirão João Leite

Fonte: Arquivos da DEMA.

Figura 75: Nascente da Bacia do Ribeirão João Leite

Fonte: Arquivos da DEMA.
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Figura 76: Nascente do Córrego Macaúba

Fonte: Arquivos da DEMA.

Figura 77: Nascente do Córrego Grama

Fonte: Arquivos da DEMA.
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Figura 78: Nascente do Córrego Bandeira

Fonte: Arquivos da DEMA.

Figura 79: Nascente da Bacia do Ribeirão João Leite

Fonte: Arquivos da DEMA.
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ALGUMAS NASCENTES CERCADAS

Figura 80: Nascente do Córrego Macaúba

    Fonte: Arquivos da DEMA.

Figura 81: Nascente Cercada do Córrego Macaúba

    Fonte: Arquivos da DEMA.
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Figura 82: Nascente cercada do Córrego Rosa

     Fonte: Arquivos da DEMA.

Figura 83: Nascente cercada do Ribeirão João Leite

     Fonte: Arquivos da DEMA.
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Figura 84: Nascente Principal do Ribeirão João Leite, Totalmente Recuperada

 Fonte: Arquivos da DEMA.

Figura 85: Nascente do Córrego Bandeira, Cercada em 2015

Fonte: Arquivos da DEMA.

58



Figura 86: Nascente do Córrego Grama, Cercada em 2015

Fonte: Arquivos da DEMA.

Figura 87: Nascente do Córrego Grama, Cercada em 2015

Fonte: Arquivos da DEMA.
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8. METODOLOGIA

A recuperação de áreas degradadas por regeneração natural parte do princípio de
se aproveitar a capacidade que a própria natureza tem de recuperar áreas desmatadas
total ou parcialmente por meio da dinâmica sucessional.

A natureza dotou o cerrado de mecanismos naturais que garantem a multiplicação
e a propagação das espécies, tanto do reino vegetal como animal. Existe uma estreita
interdependência  entre  a  fauna  e  a  flora.  O  ciclo  vegetativo  ocorre  sob  influências
climáticas naturais. Na seca ocorre a menor taxa de umidade relativa do ar e as maiores
intensidades de ventos, com isso as espécies vegetais que possuem sementes aladas
estão  abrindo  seus  frutos  e  o  vento  torna-se  o  maior  dispersor  dessas  espécies
(anemocoria) Ao término dessa fase das sementes aladas, inicia as chuvas e a maturação
dos frutos, que vão servir de alimento a uma fauna diversificada, aí, os animais são os
responsáveis pela dispersão das sementes, através das fezes (zoocoria).

 

Para áreas cuja degradação não permita a recuperação em função de variados
fatores, é possível aplicar técnicas de regeneração induzida, que consistem basicamente
na preparação do terreno e replantio de mudas para repovoamento vegetal da área. Esta
técnica também pode ser aplicada em conjunto com a primeira,  caso coopere para o
aceleramento da recuperação da área.

Para proteger as nascentes que possuem ou não vegetação arbórea realiza-se o
isolamento da área, já as matas ciliares dos cursos d’águas e lagoas é necessário apenas
realizar a demarcação. Ainda, com relação ao bebedouro para o gado, recomendou-se
fazer  um corredor  (local  único)  para  dessedentação  dos  animais  nos  cursos  d’água,
sempre  tendo  cautela  para  prevenir  contra  erosões  causadas  pelos  trilheiros  dos
mesmos. Mas salienta-se que o ideal são bebedouros fora da área de APP.

Além do aspecto prático da recuperação da vegetação, tem-se neste programa o
aspecto da integração entre proprietários rurais, poder público, privado e comunidade. A
metodologia para promover essa integração se baseia no envolvimento do proprietário
rural para que ele se comprometa a cercar (isolar) e a fazer as manutenções necessárias
na área a ser preservada e/ou recuperada.
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8.1 – Recomendações de ordem geral

Recomenda-se a manutenção de corredores de dispersão da fauna para áreas
vizinhas mais conservadas, como as áreas de preservação permanente, que apresentam
diversidade de habitat, abrigo contra intempéries e condições para desenvolvimento de
uma biota variada.

Caso  ainda  não  tenha  sido  efetuado,  o  proprietário  da  gleba  rural  onde  está
localizado o empreendimento poderá averbar a reserva legal em sua matriz como forma
de garantir  o  percentual  previsto  na  legislação  que,  somados,  interligados  à  área de
preservação  permanente,  se  constituirão  no  mínimo  necessário  para  manutenção  da
biodiversidade.

A população local deve ser incentivada a fazer uso racional das espécies nativas
da  flora  com potencial  alimentício,  medicinal,  alimentar,  condimentar,  têxtil,  corticeiro,
tanífero, ornamental, artesanal e apícola, visando o manejo sustentável de tais espécies.
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