
Bravo! Nós conseguimos

Operação João Leite
Ainda repercute ação da Delegacia Estadual de Repressão a Cri-
mes Contra o Meio Ambiente (Dema), comandada pelo “xerife” 
Luziano Severino de Carvalho, entrou de novo em ação. Junto 
com outros órgãos, a delegacia integrou força-tarefa que identifi-
cou fontes poluidoras do Ribeirão João Leite. Página 6

Uma triste notícia parece que não abalou a quem se diz preocupado com a recuperação dos recursos naturais. 
Relatório da Agência Nacional de Águas aponta o Rio Meia Ponte como um dos sete mananciais mais poluídos 
do Brasil. O anúncio já tem mais de quatro meses e até agora pouco se fez para a reversão desse colapso. Quem 
deveria arregaçar as mangas? As autoridades? A sociedade? Resposta: todos nós. Página 5

“Água é o sangue da vida”
Artigo do professor e engenheiro agrônomo Antônio Pasqualetto 
compara o sistema circulatório do corpo humano à bacia hidro-
gráfica. Ambos constituem complexa rede de distribuição, segundo 
o articulista. Um dano ocorrido em qualquer um dos pontos pode 
afetar todo o sistema. Página 4
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AO LEITOR

Descaso rima com absurdo

CONVITE À REFLEXÃO

Ecologia do Cerrado

Existem determinadas realidades que não 
podem cair no esquecimento da opinião pú-
blica. No Dia Mundial da Água, 22 de março, 
a Agência Nacional de Águas (ANA) lançou, 
em Brasília, a primeira edição do “Relatório de 
Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil”. 
O fato provocou grande repercussão na mídia 
nacional. Em meio à variedade de dados so-
bre o atual estado do manancial hídrico, salta 
aos olhos uma informação que as autoridades 
sempre minimizaram, mas mostra o descalabro 
latente na natureza: os sete rios mais poluídos 
do País. Junto com o velho Tietê, em São Paulo, 
surge o Meia Ponte, outrora o cartão-postal dos 
goianienses, que um dia serviu de recreação das 
famílias tradicionais da capital.

Osmar Pires Martins Júnior* 

O Cerrado é um dos biomas de maior 
biodiversidade do planeta e, por isso, 
enquadrado na categoria de hotspots. De 
todas as savanas da região tropical, é no 
Cerrado que se encontra o mais alto nível 
de endemismo. Das 10 mil espécies de 
plantas conhecidas do Cerrado, 4,4 mil 
são nativas, só encontradas nesse bioma, 
isto é, 44% são endêmicas. Dentre elas, 
destacam-se espécies como as palmáceas 
chamadas buritis (Mauritia flexuosa) nas 
cabeceiras e ao longo das linhas de dre-
nagem, e nos terrenos de lençol freático 
superficial, formando as exuberantes ve-
redas de buritizais. Nos solos do Cerrado 
bem drenado ou seco, encontram-se as 
bignoniáceas das belíssimas espécies do 
gênero Tabebuia como a caraibeira e os 
ipês amarelo, roxo, branco e rosa.

 Além da riqueza em espécies, a biodi-
versidade do Cerrado também se expressa 
na diversidade de paisagens, dominadas 
por variadas fisionomias vegetais. Estas 
apresentam um gradiente de biomassa com 
diferentes tipos de plantas predominantes, 
que vão do campo-limpo, dominado por 
gramíneas, passando por formas interme-
diárias de campo-sujo, campo-cerrado e 
cerrado típico, até o cerradão, dominado 
por árvores de maior porte, à semelhança 
de uma floresta mais seca. 

Intimamente ligada à diversidade vege-
tal, encontra-se a fantástica diversidade de 

A ONG Rios Goianos e o Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Meia Ponte (Cobamp) sempre eviden-
ciaram a necessidade de recuperar o Meia Ponte, bus-
cando, dentro de suas limitações, estimular iniciativas 
e dar guarida a quem se dedica a tão árdua tarefa. 
Não queremos organizar o chamado “exército de um 
homem só” ou de uma única entidade. O relatório da 
ANA é um aviso de que pouco ou quase nada foi feito 
em prol dos mais importantes rios brasileiros. Em várias 
décadas, autoridades, líderes de entidades da socie-
dade civil, alguns “salvadores da Pátria”, sobretudo 
políticos, desfiaram promessas e ações que jamais se 
efetivaram. Enquanto isso, a degradação avança rio 
abaixo, célere. Hoje, ninguém mais comenta sobre o 
relatório. Ninguém fala do descalabro. E a vida con-
tinua como se nada tivesse acontecido.

vida animal. A fauna do Cerrado é bastante 
rica, inclusive de animais ameaçados de 
extinção. Dentre os animais vertebrados, 
existem 195 espécies de mamíferos (7,2% 
endêmicas), 607 de pássaros (2,8% endê-
micas), 225 de répteis (14,7% endêmicas), 
186 de anfíbios (15,1% endêmicas) e 800 
de peixes (25% endêmicas). Nos solos 
tropicais, sobretudo do Cerrado, há uma 
riqueza de bactérias, fungos e actinomice-
tos, formando associações benéficas com 
as raízes de quase todas as plantas. Nesse 
espaço densamente enraizado do solo, 
chamado rizosfera, ocorre uma troca de 
carbono fornecido pelas excreções radicu-
lares que nutrem os micro-organismos, e 
estes produzem antibióticos que protegem 
as plantas contra patógenos.

A interação entre plantas e animais não 
ocorre apenas no subsolo. A complexa 
relação trófica e de dispersão de frutos e 
sementes existente entre as comunidades 
bióticas é essencial à manutenção da 
vida no Cerrado. Assim, a proteção das 
espécies da macro e microfauna também 
deve ser feita simultaneamente à de um 
conjunto de espécies vegetais, inclusive 
bactérias e fungos.

O homem depende dessa intrincada 
rede de interação biótica para manter a 
própria sociedade em equilíbrio sustentável. 
Infelizmente, não só o homem do Cerrado, 
mas a humanidade ainda não se deu conta 
disso. Apesar de os serviços globais forneci-
dos gratuitamente pela natureza serem da 

ordem anual de 38 trilhões de dólares, que é 
um valor similar ao dos Produtos Nacionais 
Brutos (PNBs), os biomas globais continuam 
seriamente ameaçados – tundra, taiga, 
campos, florestas temperadas e tropicais – 
a um ritmo de destruição de 1,2% a cada 
ano ou 11,4% a cada década. A taxa de 
extinção de espécies tem sido de 0,5% a 
1,5% ao ano ou 15% a 35% por geração. 
Do Cerrado goiano resta-nos 34% da 
formação original; quase dois terços se 
perderam para sempre.

Esse quadro precisa mudar, com um 
novo modelo de produção e consumo, 
no qual os benefícios ambientais forneci-
dos pela natureza sejam contabilizados e 
revertidos na proteção da biodiversidade 
e na sustentabilidade do planeta. Quem 
explora a natureza acima da sua capaci-
dade-limite precisa pagar um preço tão 
alto que o depredador seja inibido a partir 
da reação mais sensível do seu corpo – o 
bolso – sem excluir as medidas penais, 
cíveis e administrativas cabíveis ao degra-
dador. Por isso, a conscientização acerca 
da gravidade do problema é o primeiro 
passo para a adoção de medidas efetivas 
de proteção dos biomas, como o Cerrado, 
a serem complementadas com reais políti-
cas de comando-e-controle (por meio do 
Estado) e de gestão ambiental (por meio 
do Estado e, sobretudo, da sociedade).

* Professor, biólogo, engenheiro agrônomo 
e mestre em Ecologia
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POLÊMICA

Receita providencial

Nos últimos meses, muito se falou 
na adoção de políticas que instituam 
planos de recursos hídricos em to-
das as bacias hidrográficas no País. 
Sem esses instrumentos falar em co-
brança da água bruta é mera peça 
de ficção. Em Goiás, o número de 
técnicos e especialistas favoráveis à 
cobrança é substancialmente maior 
do que aqueles que veem a medida 
com cautela. Contudo, na opinião 
de analistas, o debate deve girar em 
torno das condições necessárias para 
implementação de um mecanismo 
de controle do bem mais precioso 
da Terra.

Um exemplo de cautela parte do 
geólogo Jairo Lousa, do Departa-
mento de Recursos Energéticos da 
Celg, membro da Câmara Técnica 
de Cobrança do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos. Ele lembra que 
nos comitês dos rios Paraíba do Sul, 
Piracicaba e Jundiaí, em São Paulo, 
a cobrança já existe. No caso do 
comitê da bacia do Rio São Francis-
co, a possibilidade de cobrança já 
é real. Mas, em Goiás, a situação é 
bem diferente. “O governo não está 
instrumentalizado adequadamente 
para isso”, destaca Jairo Lousa. 
Instrumentos fundamentais como a 
outorga do uso da água e o licen-
ciamento devem estar funcionando 
sem nenhum problema.

Segundo o geólogo, o debate 
sobre a cobrança é importante, mas 
é preciso resolver alguns gargalos 
antes, como a falta de apoio do ór-
gão gestor de recursos hídricos aos 
comitês, como é o caso do Rio Meia 
Ponte. Se falta empenho por parte 
do Estado, em Brasília, de acordo 
com ele, a Agência Nacional de 
Águas (ANA) já preparou termo de 
referência para execução do plano 
de bacia do Rio Paranaíba. E quando 
Goiás irá instituir a cobrança? “Vai 

Nessa segunda e última reportagem sobre a cobrança da água, especialistas opinam sobre a aplicabilidade da medida

demorar ainda um bom tempo para 
isso acontecer”, responde o especia-
lista da Celg.

Jairo Lousa entende que ao go-
verno compete liderar ações visando 
à cobrança dos recursos hídricos e 
outras medidas necessárias ao bom 
gerenciamento da água. Em sua 
opinião, a realidade goiana aponta 
para uma outra realidade. “Eu não 
acredito que a cobrança funcione. 
Em relação aos grandes impactos 
ambientais, a arrecadação será pe-
quena”, opina. De qualquer maneira, 
o geólogo preconiza que o tema 
deveria girar mesmo em torno do 
gerenciamento da água.

Retaguarda técnica
Já o gerente de Conservação de 

Água e Solo da Superintendência 
de usos Múltiplos da ANA, Devanir 
Garcia dos Santos, é favorável à co-

brança porque é um me-
canismo de redistribuição 
dos custos. “Você observa 
o seguinte: quando eu 
retiro um metro cúbico 
de água para usar numa 
determinada atividade 
econômica, crio prejuízo 
aos usuários de outras 
bacias, ou seja, ninguém 
tem mais esse metro cú-
bico que usei e ganho 
dinheiro com isso. Então 
é justo devolver um pouco 
da receita dessa água, 
não para o governo e sim 
ao comitê, que irá pro-
mover obras de melhoria 
na bacia”, argumenta.

Sobre a atuação da 
ANA com os comitês de 
bacia sob o domínio da 
União, Devanir Santos 
explica que a agência 
assume toda a respon-

sabil idade de condução desses 
organismos, como é o caso do Rio 

Leis existem há 90 anos
O fundamento legal para a cobran-

ça pelo uso da água no Brasil remonta 
ao Código Civil de 1916 quando 
estabeleceu que a utilização dos bens 
públicos de uso comum pode ser gra-
tuita ou retribuída, conforme as leis da 
União, dos Estados e dos municípios. 
No mesmo sentido, o Código de Águas 
(Decreto-lei nº 24.642/34) estabeleceu 
que o uso comum das águas pode ser 
gratuito ou retribuído, de acordo com as 
leis e os regulamentos da circunscrição 
administrativa a que pertençam.

Posteriormente, a Lei 6.938/81, 
que trata da Política Nacional de Meio 
Ambiente, incluiu a possibilidade de 
imposição ao poluidor e ao preda-
dor, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e, ao 

usuário, da contribuição pela utiliza-
ção de recursos ambientais com fins 
econômicos.

Finalmente, a Lei 9.433/97 definiu 
a cobrança como um dos instrumentos 
de gestão dos recursos hídricos e a Lei 
9.984/2000, que instituiu a Agência 
Nacional de Águas – ANA, atribuiu a 
esta Agência a competência para imple-
mentar, em articulação com os comitês 
de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos de domínio 
da União. Hoje, 24 Estados e o Distrito 
Federal já aprovaram suas Leis sobre 
Política e Sistema de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Todas as leis já apro-
vadas incluíram a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos como instrumento de 
gestão. (Fonte: ANA).

Devanir: fundos ambientais podem ajudar na manutenção 
dos comitês 

Paranaíba. “Nos rios de domínio do 
Estado, o apoio é dado pelo órgão 
gestor, embora a ANA não tenha se 
furtado em dar retaguarda técnica 
e de trazer experiências de outros 
lugares para fortalecer esse comitê”. 
O gerente reitera o papel estratégico 
da agência de águas ou de bacia – o 
braço direito dos comitês – que exe-
cuta a cobrança, faz os contratos e 
recebe os recursos.

Devanir Santos tem obtido infor-
mações sobre o trabalho do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Meia 
Ponte (Cobamp) e lamenta o fato de 
não existir ainda um plano de recur-
sos hídricos dessa bacia. Segundo 
ele, os fundos de meio ambiente ou 
de recursos hídricos são uma boa al-
ternativa para ajudar na manutenção 
dos comitês. “O órgão gestor pode 
transferir recursos, sejam oriundos 
desses fundos, sejam de seu próprio 
orçamento, propiciando sobrevida 
ao Cobamp até que seja instituída a 
cobrança da água bruta”, pro-
põe o gerente da ANA.
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CONVERSA FRANCA

Educação ambiental para melhorar o rio
Segundo o gerente de Monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás (Semarh), Eurivan Alves Mendonça, 
a conscientização sobre o ato de preservar os recursos naturais beneficia toda a sociedade 

Meia Ponte Vivo – Em seus re-
centes estudos, como o senhor analisa 
o uso que se faz das águas do Meia 
Ponte?

Eurivan Alves – Inicialmente, 
sempre é bom enfatizar que o rio é 
utilizado de múltiplas maneiras con-
forme as disposições da legislação. 
Nós encontramos na bacia proprie-
dades rurais, indústrias, áreas de irri-
gação, hidrelétricas, esgoto sanitário, 
atividades de confinamento – só para 
citar alguns exemplos. O Meia Ponte 
é um espelho natural, demonstra-
ção clara do amplo aproveitamento 
proveniente de suas águas. E dentro 
desse aproveitamento há problemas 
decorrentes do uso. Há instrumentos 
que possam medir, avaliar e con-
trolar determinadas influências que 
impactam o meio ambiente, ou seja, 
a poluição hídrica, de forma a mini-
mizá-las. Até porque consideramos 
que o uso dessas águas não possui 
uma característica local. A bacia toda 
sofre ações deletérias. 

possibilidade de veiculação hídrica de 
doenças. Veja que o potencial hídrico 
do Meia Ponte é imenso.

Meia Ponte Vivo – Falta von-
tade política para que os usos do rio 
sejam disciplinados em respeito à sua 
diversidade?

Eurivan Alves – Gostaria de me 
ater mais às questões técnicas, apesar 
de reconhecer que o papel do Estado 
é de fundamental importância para a 
recuperação definitiva do rio.

Meia Ponte Vivo – A iniciativa 
privada deverá também fazer a sua 
parte ao promover programas de 
alcance ambiental ao longo do rio?

Eurivan Alves – Sem dúvida algu-
ma. Mas temos de ter em mente que é 
absolutamente necessário a implantação 
de programas de educação ambiental.

Meia Ponte Vivo – Essa seria 
uma iniciativa a ser desencadeada 
pelo Poder Executivo?

Eurivan Alves – A 
educação ambiental 
talvez seja o primeiro 
programa a ser adota-
do por qualquer nível 
de governo, mobili-
zando toda a socieda-
de, tanto o produtor 
agropecuário, quanto 
o consumidor final. Ela 
é de suma importância, 
portanto. Outras ações 
envolvendo a socieda-
de e instituições afins 
têm igualmente o seu 
mérito. Veja o papel 
das empresas e das in-
dústrias nesse contexto, 
haja vista a adoção de 
normas certificadoras, 
no caso a ISO 14.000, 
ao estabelecer que a 
iniciativa privada pos-
sui a responsabilidade 

e a obrigação de promover uma causa 
ambiental, cujos reflexos são percebi-
dos na melhoria da qualidade de vida 
da população. 

delegado Luziano de Carvalho, possui 
um projeto fantástico de recuperação 
de nascentes e está conseguindo a 
colaboração dos produtores rurais. 
Eles não oferecem resistências, apesar 
de serem taxados de inflexíveis. Os 
próprios produtores estão verificando 
que a valorização da terra é inerente 
ao fato de se preservar a água em sua 
propriedade. Porque a preservação 
desse bem natural aumenta as poten-
cialidades de seu uso e também da 
fauna e da flora. Vai ter mais peixe, 
mais água na região e, portanto, mais 
vida na propriedade que implementa 
essa melhoria.

“A educação ambiental 
talvez seja o primeiro 
programa a ser adotado 
por qualquer nível de 
governo, mobilizando 
toda a sociedade.”

“Desde a nascente até a
confluência com o Rio
Paranaíba, o Meia Ponte 
possui exemplares fantásticos 
da fauna e da flora.”

Desde a nascente até a confluência 
com o Rio Paranaíba, o Meia Ponte 
possui exemplares fantásticos da fauna 
e da flora, embora possam ali serem 
exploradas atividades econômicas. 
Nesse sentido, a preocupação com o 
uso e a preservação da qualidade da 
água a jusante da bacia deve merecer 
atenção de todos – poder público e 
iniciativa privada. Devemos empre-
ender esforços no sentido de garantir 
água de boa qualidade para o abas-
tecimento do usuário, afastando-se a 

Meia Ponte Vivo – Um programa 
de educação ambiental favoreceria 
especialmente produtores rurais e 
pequenos empresários ao longo do 
Meia Ponte?

Eurivan Alves – Na verdade, os 
beneficiados reúnem todos os segmen-
tos da sociedade. Veja só o exemplo 
que parte da Delegacia Estadual de 
Repressão a Crimes Contra o Meio 
Ambiente (Dema). O seu titular, o 

Meia Ponte Vivo – A incorpo-
ração da Agência Ambiental pela Se-
cretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Estado (Semarh) alterou 
de alguma forma o programa de mo-
nitoramento nas principais bacias dos 
rios goianos?

Eurivan Alves – Não houve 
mudança. O programa de monito-
ramento nas Bacias dos Rios Meia 
Ponte, Araguaia, Rio Quente (Caldas 
Novas), Almas (Pirenópolis) e Claro 
(Jataí), além do Ribeirão João Leite, 
continua normalmente. O objetivo é 
manter o controle da qualidade da 
água. Além do levantamento, é feita 
a coleta de amostras da água, en-
caminhada ao laboratório. Lá essas 
amostras são submetidas a uma aná-
lise físico-química e bacteriológica. 
Também prossegue sem mudanças o 
monitoramento do lançamento de 
efluentes industriais nos rios.

“Os próprios produtores 
estão verificando que a 
valorização da terra é inerente 
ao fato de se preservar a água 
em sua propriedade.”
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O corpo humano e a bacia hidrográfica
*Antônio Pasqualetto

Pode-se comparar o sistema circulató-
rio do corpo humano com a bacia hidro-
gráfica (figuras 1 e 2), a unidade básica 
do sistema circulatório da Terra.

Sistema circulatório: O sangue que 
circula pelo corpo é essência.

Bacia hidrográfica: A água que circula 
pela terra é essencial para a vida humana 
e de todos os demais seres vivos.

A bacia hidrográfica é formada por um 
conjunto de nascentes, riachos e córregos 
profundos e superficiais, assim como o 
sistema circulatório é formado por um 
conjunto de vasos e veias, de pequeno, 
médio e grande calibre. Ambos constituem 
uma complexa rede de distribuição. Um 
dano ocorrido em qualquer um dos pon-
tos pode afetar todo o sistema, ou seja, 
o conceito de bacia gera a necessidade 
de solidariedade para sua conservação e 
preservação.

A vida no planeta somente foi possível 
devido à existência da água na sua forma 
líquida. As primeiras espécies de vida 
surgiram na água e dependiam inteira-
mente dos elementos no meio ambiente 
aquático.

O desenvolvimento dos seres vivos, 
criando seus meios internos próprios 
para uma vida fora do ambiente aquoso, 
possibilitou maior liberdade de algu-
mas espécies, que já não necessitavam 
continuar imersas no meio aquoso, 
mantendo, porém, estreita relação com 
a água, pois ela se constitui a matéria 
predominante nos organismos vivos. O 
exemplo maior dessa relação é a ges-
tação humana. Durante nove meses, o 
feto se desenvolve submerso em uma 
grande quantidade de líquido, chamado 
de líquido amniótico.

Figura 1 – Sistema circulatório do ser humano                

ATENÇÃO!

“A bacia hidrográfica é 
formada por um conjunto de 
nascentes, riachos e córregos 
profundos e superficiais, 
assim como o sistema 
circulatório é formado por um 
conjunto de vasos e veias”

Figura 2 – Bacia do Rio Meia Ponte

* Engenheiro agrônomo, doutor pela 
Universidade Federal de Lavras (MG), 
professor da Universidade Católica de 
Goiás (UCG) e membro dos Comitês das 
Bacias Hidrográficas dos Rios Meia Ponte 
e Paranaíba. E-mail: pasqualetto@ucg.br

tantes agressões por contaminações 
diversas. Contaminar o Meia Ponte é 
contaminar a essência das cadeias ali-
mentares e transpor a contaminação a 
espécie humana.

Desta forma, conclui-se que a Água 
é o sangue da vida do planeta Terra, o 
fluido que dá vida a todos os organismos, 
plantas, animais e humanos. A existência 
do ser humano está intimamente co-
nectada com a qualidade da água 
disponível para seu uso.

A evolução do processo de meta-
bolismo e da composição dos meios 
internos dos seres vivos acarretou uma 
alteração no tipo de água a ser consu-
mida, de salgada para doce. O ciclo 
hidrológico foi concentrando o sal da 
terra nos oceanos e a água doce em 
rios, córregos, nascentes e lagos que 
formam os cursos d’água e os lençóis 
freáticos subterrâneos.

“Da mesma maneira que o sistema cir-
culatório carreia os nutrientes e oxigênio 
para manter a vida de um ser humano, o 
curso de água também conduz nutrientes 
e oxigênio por onde passa. Portanto, 
correndo o risco das analogias, pode-se 
afirmar que a água é o sangue da terra. A 
água percorre todos os ecossistemas e, ao 
fazê-lo, carreia tudo de bom e de ruim que 

encontra pelo caminho. Dessa forma, os 
cursos d’água estão sendo contaminados 
por poluentes lançados indevidamente na 
atmosfera ou depositados no solo, como 
o lixo, os esgotos e os efluentes indus-
triais. Assim como a análise de sangue 
revela distúrbios da saúde humana, o 
exame das águas será capaz de detectar 
os desequilíbrios na saúde da natureza e 
até revelar a história da população que 
habita aquela região e sua mentalidade” 
(UFMG, 2002).

A bacia hidrográfica do Rio Meia 
Ponte tem dois fatores a considerar, o 
quantitativo: a diminuição da disponi-
bilidade hídrica por impermeabilização, 
alterações climáticas e aumento percapta 
do consumo em diferentes atividades, 
mas também o qualitativo pelas cons-
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FORÇA-TAREFA

Ribeirão João Leite é alvo de operação policial

A exemplo da bem-sucedida ação con-
junta no Rio Meia Ponte, novamente entraram 
em ação, no fim de abril, a Delegacia Esta-
dual de Repressão a Crimes Contra o Meio 
Ambiente (Dema), comandada pelo “xerife” 
Luziano Severino de Carvalho, a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh), o Batalhão Ambiental, a 
Saneago e a Agência Municipal do Meio Am-
biente (Amma) para vistoria no Ribeirão João 
Leite, um dos mais importantes mananciais de 
Goiás. Em trinta dias a força-tarefa percorreu 
130 quilômetros do leito da bacia, desde a 
nascente, em Anápolis, até Goiânia, para 
identificar as fontes poluidoras do ribeirão, 
responsável por 50% do abastecimento de 
água de Goiânia.

Os policiais identificaram construções ir-
regulares, lançamento clandestino de esgoto, 
desmatamento das matas ciliares e drena-
gens da nascente. “Com relação ao lança-
mento de esgoto clandestino, percebemos, 
entre outras irregularidades, entulho jogado 
em local impróprio”, explica o gerente de 
Monitoramento Ambiental da Amma, Ramiro 
Menezes. Segundo informações do delegado 
Luziano Carvalho, após a inspeção no João 
Leite, a Dema encaminhou os inquéritos dos 
crimes ambientais à Justiça no fim de maio. 
As multas podem variar de R$ 10 mil a R$ 
50 milhões.

A força-tarefa reuniu três barcos, um heli-
cóptero da Polícia Civil, agentes ambientais e 
policiais. O coordenador da equipe, Luziano 
de Carvalho, afirma que a operação teve 
caráter preventivo e repressivo. “Os respon-
sáveis pela degradação do João Leite foram 
nominados e sofrerão as infrações previstas 
em lei que precisa ser cumprida”, ressalta. 
Segundo ainda o titular da Dema, será 
elaborado laudo comprovando os prejuízos 
causados pela degradação. Entre os 40 
indiciados, estão pessoas físicas e jurídicas 

de seis cidades que o ribeirão percorre. O 
relatório foi enviado para o Juizado Especial 
Criminal de Goiânia, Anápolis, Leopoldo de 
Bulhões e Goianápolis. Alguns municípios 
pertencem a uma única comarca.

Chácaras
No Setor Santa Genoveva, em apenas 

200 metros de curso do rio, a Amma vistoriou 
30 chácaras que ocupam uma área de pre-
servação permanente (APA). As propriedades 
oferecem piscinas naturais, lagos, plantações 
e criação de gado, mas desrespeitam fron-
talmente o Código Florestal. “Edificações 
assentadas em APP devem ficar a 50 metros 
a partir da cota de inundação do curso 
d’água”, explica Ramiro Menezes. Todos os 
chacareiros serão autuados pela Lei de Cri-
mes Ambientais, cujas multas devem variar de 
R$ 200 a R$ 100 mil. As irregularidades vão 
desde construção em área não-edificável, 
passando por canalização de mina de área 
de brejo sem outorga, até drenagem de água 
e aterro de entulho irregular.

A força-tarefa também notificou um 
clube da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
por construir obra em APP, além de drenar 
água de nascente, aterrar brejo, provocar 
destruição de mata ciliar e não ter licença 
para promover eventos no local. A caseira 
defendeu-se, alegando que desconhece a 
legislação ambiental e que o local não é um 
clube. Mas uma rápida observação no local 
a desmente: lá existem quadra de futebol, 
piscina, churrasqueira, salão de festas e um 
viveiro, que inclusive foi interditado. A Semarh 
advertiu que, também nesse caso, houve des-
respeito ao Código de Posturas de Goiânia 
e que os proprietários do clube, após serem 
notificados, tiveram um prazo máximo de 30 
dias para apresentar à secretaria projeto de 
recuperação da área degradada, sob 
pena de multa de até R$ 100 mil.
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Agentes detectam lixo e entulho em chácaras irregulares: desrespeito é flagrante

Recuperação de nascentes é a saída
Os resultados favoráveis do Projeto 

Nascentes 55 da Delegacia da Dema 
quanto à recuperação de voçorocas 
e nascentes dos rios goianos foram 
apresentados pelo delegado Luziano 
de Carvalho, na manhã do dia 16 de 
junho, com enfoque no trabalho que a 
delegacia realiza no Rio Araguaia desde 
2002. A tônica da ação tem sido focada 
no contato direto com as populações 
ribeirinhas e fazendeiros da região, 
quando se busca implantar uma cons-
ciência de preservação dessas áreas.

Segundo Luziano, o gado, que no 
início da década era encontrado nas 
proximidades da nascente principal do 
rio, assim como as lavouras, já não 
existem e a nascente está recuperada. 
A Voçoroca Chitolina, que era a maior 
do Estado - resultado de erosão causada 
pela construção de estrada e casas em 
solo arenoso -, chegou a represar o rio. 

A solução, em 2002, veio quando a 
Dema procurou o proprietário da terra, 
que se dispôs ao trabalho de recupera-
ção da área e, para isso, usou o próprio 
equipamento.

“Os entendimentos conscientiza-
ram e ajudaram na criação de uma 
nova mentalidade”, explica Luziano. 
Feito o terraceamento, uma cerca foi 
instalada para retirada de gente e de 
gado da nascente, que “está linda”. 
No local foram plantadas árvores de 
espécies nativas, conseguidas pela 
própria delegacia, que já atingem 
cinco metros de altura. “A Chitolina 
está controlada”. Seguindo os mesmos 
moldes, fazendeiros de Mato Grosso 
trabalham no controle das voçorocas 
do Estado vizinho. O próximo desafio 
para Luziano de Carvalho será enfren-
tar o problema das áreas de pastagem 
degradadas.

Autoridades vistoriam um dos maiores mananciais do Estado e 
descobrem degradação em estágio avançado
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Alto preço pela omissão 

DESTAQUE

Relatório da ANA sobre qualidade das águas no Brasil, apontando degradação do Rio Meia Ponte, parece cair no esquecimento

Pouco mais de quatro meses se pas-
saram e absolutamente nada aconteceu. 
A notícia merece a preocupação de to-
dos, menos daqueles que efetivamente 
deveriam tomar providências. Em pleno 
mês comemorativo ao Dia Mundial da 
Água (22 de março), um fato trouxe 
indignação aos ambientalistas. Naque-
le dia, a Agência Nacional de Águas 
(ANA) lançou em Brasília, no auditório 
do Ministério da Cultura, a primeira 
edição do “Relatório de Conjuntura dos 
Recursos Hídricos no Brasil”. Na oca-
sião, o superintendente de Planejamento 
de Recursos Hídricos do órgão, João 
Gilberto Lotufo, anunciou um levanta-
mento detalhado das atuais condições 
dos recursos hídricos do País e de sua 
gestão. Para espanto das autoridades 
goianas – menos para quem luta pela 
preservação dos mananciais – o Rio 
Meia Ponte está posicionado entre os 
sete rios mais poluídos do Brasil.

O documento avalia a qualidade e a 
quantidade do manancial hídrico nacional 
e atesta: o estado das águas do Meia Ponte 
é péssimo, principalmente na seca, entre 
setembro e outubro. No quesito “Qualida-
de da Água”, os técnicos da ANA definiram 
áreas críticas em face da assimilação de 
carga orgânica. As principais áreas locali-
zam-se nas bacias do Nordeste, Rios Tietê 
e Piracicaba (São Paulo), Rio das Velhas 
e Rio Verde Grande (Minas Gerais), Rio 
Iguaçu (Paraná), Rio Meia Ponte (Goiás), 
Rio dos Sinos (Rio Grande do Sul) e Rio 
Anhanduí (Mato Grosso do Sul). No caso 
do nosso Meia Ponte, como todos sabem, 
ele corta 38 municípios em Goiás, sendo 
responsável pelo abastecimento de mais 
de 2 milhões de pessoas.

Segundo o relatório, nos rios que 
apresentam baixa disponibilidade hí-
drica, sobretudo os que se encontram 
na região do semiárido, o problema de 
assimilação de cargas orgânicas está 
associado à reduzida vazão dos manan-
ciais. Já os que exibem alta disponibilida-
de hídrica, a causa do problema reside 
na elevada carga orgânica vinculada à 
grande densidade populacional das re-
giões metropolitanas. O Rio Meia Ponte 
percorre regiões com grande densidade 

populacional e, na estiagem, sofre com 
a redução de seu volume de água. Nos 
períodos de seca, o Meia Ponte perde 
90% de sua capacidade, mas continua 
recebendo o lançamento de resíduos, 
descortinando um cenário de esgoto a 
céu aberto.

Dois dias antes do lançamento do 
relatório da ANA, no dia 24 de março, 
como que antevendo o anúncio da “ca-
tástrofe”, o vice-presidente da Comissão 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
da Assembleia Legislativa de Goiás, 
deputado Tiãozinho Costa, promoveu 
audiência pública com o tema “Água: 
Qualidade, Preservação e Recupera-
ção de Nascentes”, com o objetivo de 
sensibilizar os segmentos da sociedade 
sobre o grave problema. A presidente da 
Comissão, deputada Vanuza Valadares, 
bradou: “A degradação do Meia Ponte 
gera um sentimento de repulsa em todo 
os goianos”. Outra deputada, Adriete 
Elias, emendou: “O descaso pode levar 
o Meia Ponte à morte”.

Malgrado as boas intenções do Le-
gislativo, julho chegou sem mostrar uma 
perspectiva animadora. É bom que as 
autoridades, empresários e a própria so-
ciedade reflita sobre um dado alarman-
te: de acordo com a Organização das 

Poluição no Meia Ponte 
é questão estratégica

O gerente de Conservação de Água 
e Solo da Superintendência de Usos 
Múltiplos da ANA, engenheiro agrôno-
mo Devanir Garcia dos Santos, esteve 
recentemente em Goiânia participando 
do seminário de apresentação do Pro-
grama Produtor de Água, promovido 
pelo Ministério Público de Goiás. Na 
ocasião, ele falou com exclusividade 
ao Meia Ponte Vivo sobre o relatório 
da agência. “Um estudo como esse 
visa chamar a atenção da sociedade a 
respeito do estado de calamidade em 
que se encontram nossos rios”, advertiu.

Devanir Santos entende que os seg-
mentos organizados da sociedade civil 
devem fazer frente ao quadro lastimável 
apresentado pelos recursos hídricos. Ele 
destaca a adoção de programas como 
o Produtor de Água, uma boa alterna-
tiva de preservação dos mananciais, 

melhoria da conservação do solo e de 
proteção da qualidade e quantidade das 
águas. Segundo ele, programas como 
esse são importantes também na recu-
peração das bacias, além de fortalecer 
o saneamento básico.

Devanir Santos lamenta o fato de 
o Meia Ponte chegar a um quadro de 
degradação ambiental. “É um problema 
estratégico. Quando a poluição atinge 
níveis tão perigosos significa que os es-
gotos não estão sendo tratados de forma 
adequada”, esclarece. O gerente da ANA 
explica que é fundamental um movimento 
em prol do Ribeirão João Leite, afluente 
do “símbolo de Goiânia”, até porque 
será uma futura fonte de abastecimento 
da cidade. “O João Leite não pode ser 
comprometido pela falta de um projeto 
de agricultura sustentável ou ainda pela 
ausência de saneamento”, avisa. 

Nações Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura (Unesco), até 2025 mais da 
metade da população do planeta sofrerá 
escassez de água e 14 países vão passar 

de uma situação de pressão sobre recur-
sos hídricos para uma efetiva escassez. O 
relatório da ANA é apenas a ponta 
desse iceberg.

Meia Ponte: antes um símbolo dos goianienses, agora depósito de lixo que ainda não envergonha a sociedade
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ESPECIAL

Saneago executa a maior 
obra de saneamento do Brasil

A diretoria da Saneago prevê para 
o mês de outubro o fechamento das 
comportas da barragem do Ribeirão 
João Leite. O lago a ser formado será 
responsável pelo abastecimento de 
água para a região que compreende 
a Grande Goiânia. A obra é uma das 
maiores na área de saneamento execu-
tadas no Brasil nos últimos anos. Após a 
conclusão da barragem, a Saneago e o 
Governo de Goiás iniciam a construção 
das adutoras de água bruta e tratada, 
elevatórias e da Estação de Tratamento 
de Água (ETA), que estão em processo 
licitatório.

Referência para o BID
Na barragem estão sendo investidos 

R$ 140 milhões e nas outras obras (ETA, 
adutora de água bruta, adutora de água 
tratada e elevatórias) serão investidos R$ 
210 milhões. Metade do valor investido 
está sendo financiado pelo Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), e a 
contrapartida do restante vem de recur-
sos próprios da Saneago, do Estado e 
do Orçamento Geral da União (OGU).

A construção da Barragem do Ri-
beirão João Leite adota o que há de 
mais moderno em tecnologia da cons-
trução civil. A solução de engenharia 
adotada para a barragem é a de CCR 
(Concreto Compactado com Rolo). A 

Ribeirão João Leite é um dos principais mananciais do Estado de Goiás 

Construção da barragem adota o que há de mais moderno em tecnologia da construção civil

Na barragem estão sendo investidos R$ 140 milhões e nas outras obras, mais R$ 210 milhões

A obra é uma das maiores na 
área de saneamento executadas 

no Brasil nos últimos anos

obra também tem sido referência do 
BID para outras obras semelhantes em 
todo o mundo, financiadas pelo banco, 
principalmente no que se refere aos 
projetos ambientais.

Agosto/2009 . Pág 8
C

ar
lo

s 
C

os
ta

C
ar

lo
s 

C
os

ta

Sa
ne

ag
o

C
ar

lo
s 

C
os

ta



DIREITOS HUMANOS

Reciclagem sustentável

Instituição desenvolve trabalho com forte 
cunho social, econômico e ambiental

A Associação de Combate ao Câncer em 
Goiás (ACCG), centro de referência em on-
cologia, é uma entidade filantrópica fundada 
em 1956 e que tem como missão “Prevenir, 
diagnosticar, tratar e combater o câncer”. Já 
o Hospital Araújo Jorge é a mais antiga uni-
dade operacional da ACCG e possui outras 
três unidades: Instituto de Ensino e Pesquisa, 
Núcleo de Assistência Social e Unidade On-
cológica de Anápolis. Fundado em 1967, o 
hospital é instituição especializada no trata-
mento do câncer, referência para a Região 
Centro-Oeste, atendendo cerca de 80% dos 
pacientes pelo Sistema Único de Saúde. Para 
garantir o tratamento oncológico a milhares 
de pacientes de Goiânia, interior de Goiás e 
de vários outros Estados, a associação dispõe 
de várias formas de captação de recursos 
como a reciclagem. 

Atualmente, a ACCG possui o maior 
ponto de coleta de materiais recicláveis de 

Goiânia na área filantrópica. A cada mês, 
são coletadas, em média, 140 toneladas 
de papel, plástico e sucatas diversas. O 
trabalho de captação de recicláveis aten-
de o conceito atual de sustentabilidade, 
pautado em três ideias: economicamente 
viável, socialmente justo e ecologicamen-
te correto. Mas, apesar do resultado, a 
verba arrecadada não é suficiente para 
suprir as necessidades da instituição que 
mantém um tratamento considerado de 
alto custo.

Por isso, com a venda do material reci-
clável, a entidade arrecada recursos para 
manutenção de projetos sociais e ainda 
permite que pessoas físicas e/ou jurídicas 
cumpram com seu dever social e ambien-
tal. Um dos projetos beneficiados com a 
reciclagem é o Gappo – Grupo de Apoio 
Paliativo ao Paciente Oncológico, trabalho 
voltado para os princípios da assistência 

Agradecimentos
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Meia Ponte (Cobamp) agradece ao presi-
dente da Saneago, Nicomedes Domingos 
Borges, pelo apoio logístico dispensado 
para a participação dos membros do co-
mitê, representantes de Goiás, na reunião 
realizada pelo Comitê da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Paranaíba, em maio último, na 
cidade de Paranaíba (MS).

O Cobamp agradece também publica-
mente à iniciativa da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção 
Goiás (foto), que cedeu uma das salas da entidade para se constituir no novo endereço 
do Comitê. No dia 30 de junho, o Cobamp, em reunião ordinária, aprovou e definiu a 
alteração do endereço. O seu presidente, Marcos Correntino, congratula-se com a Abes e 
a cumprimenta por esse importante gesto.

global, nos aspectos bio, psicossocial e 
espiritual do paciente fora das possibilida-
des terapêuticas. A equipe multidisciplinar 
do Gappo promove visitas ao paciente em 
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casa, proporcionando cuidados paliativos 
de atenção à dor e alívio do sofrimento. O 
objetivo é permitir melhor qualidade de 
vida para pacientes e familiares. 
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DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Prêmio aos defensores da natureza
Legislativo goiano homenageia preservacionistas que lutam pela biodiversidade no Estado

A Comissão de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos da Assembleia Legislativa 
homenageou pessoas, empresas e entidades 
com a entrega do Prêmio Altamiro de Moura 
Pacheco em reconhecimento às suas ações 
em prol dos recursos naturais. A manhã do 
dia 5 de junho foi festiva: homens e mulhe-
res preocupados com o estágio que chegou 
a deterioração da biodiversidade goiana 
receberam o “Troféu Aroeira”, a “Comenda 
dos Ipês”, e a “Comenda Araguaia”. 

Profissionais que vêm dedicando sua 
vida e sua melhor inspiração para reverter 
o caos ambiental que vive Goiás tiveram 
o devido reconhecimento. São os casos 
do especialista em recursos hídricos e 
engenheiro eletricista Marcos Antônio 
Correntino e o titular da Delegacia Esta-
dual de Meio Ambiente, Luziano Severino 
de Carvalho. Exemplos emblemáticos de 
gente indignada com a gravidade da situ-
ação. A presidente da Comissão de Meio 
Ambiente da Assembleia, deputada Vanuza 
Valadares, afirmou que os premiados são 
“verdadeiros exemplos de defensores e 
protetores da natureza”.

Existe, entretanto, uma legião de anô-
nimos que trabalha com alma na tentativa 
de reverter o caos ambiental. Essas pessoas 
deveriam merecer uma medalha. Gente 
simples que atua na recuperação de nas-
centes e matas ciliares, na preservação 
da fauna e flora, do trato correto de seu 
pequeno pedaço de terra e ainda na reu-
tilização do lixo. O Dia Mundial do Meio 
Ambiente não pode ser uma data isolada 
no calendário. O trabalho precisa abarcar 
os outros 364 dias de forma sistemá-
tica. Mais ação, portanto. 

Homenageados exibem seus prêmios: gente que trabalha com afinco no resgate ambiental

Marcos Correntino e esposa, Ana Rosa, deputada Vanuza Valadares e 
delegado Luziano Severino: presenças ilustres

Diretor da 
Cerâmica 

Santo Antônio, 
Amado Olímpio 
Rosa, e Marcos 

Correntino: 
ícones do 

meio ambiente 
goiano

25º Congresso Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental

“Saneamento Ambiental:
Universalização é Justiça Social”

20 a 25/9 – Recife/PE
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Faça a sua parte e cuide do que é seu! 

UTILIDADE PÚBLICA

• A água garante a vida no planeta
 Nenhum ser humano consegue viver com menos de 

20 litros de água por dia, entre o ato de beber e o seu 
uso diário, para a sua alimentação e higiene. Sem essa 
quantidade, ninguém sobrevive por mais de uma semana.

• O perigo do óleo
 O óleo usado em frituras deve ser colocado em garrafas 

plásticas. Doe o produto para entidades filantrópicas 
ou organizações não-governamentais. Um litro de óleo 
lançado no ralo da pia da cozinha contamina 1 milhão 
de litros de água e afeta o consumo de uma pessoa no 
período de 14 anos.

• Saiba regar suas plantas
 Na hora de regar suas plantas ou jardins, a água deve 

chegar até a raiz dos vegetais, por exemplo, mas sem 
encharcar o solo. Não deixe a água escorrendo pelo 
passeio público e, muito menos, causando erosão no solo.

• Reciclagem
 Na hora de separar o lixo, primeiro selecione o que 

pode ser reutilizado. Esse material reaproveitável deve ser 
encaminhado a uma associação de catadores, ferros-velhos 
ou até mesmo a uma loja de móveis usados.

• Evite o desperdício
 Vigie as torneiras para que estejam sempre fechadas após 

o uso por você ou outra pessoa. Não abuse das descargas 
no banheiro. Evite banhos demorados. Apague as luzes ao 
sair por último de qualquer ambiente. E alerte para quem 
usa as mangueiras de forma desnecessária.

• Limpe bem as piscinas
 Meça o nível de ph da água com kit próprio. Utilize uma 

peneira para remover objetos suspensos e depositados no 
fundo, que devem ser aspirados passando pelo filtro de 
areia. Em seguida, acrescente cloro ou base na proporção 
em litros da piscina. Com essas medidas, você evita 
contaminações por doenças transmitidas pela água e 
combate de forma efetiva a proliferação da dengue.  
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Com o recebimento de mais 
um decibelímetro, util izado 
para realizar medição de níveis 
de ruído, a Agência Municipal 
do Meio Ambiente (Amma) 
estará mais eficiente em seus 
laudos técnicos de liberação ou 
autorização de atividades que 
emitem variados níveis de som. 
O decibelímetro, juntamente 
com um calibrador, foi doado 
na manhã do dia 14 de julho 
pelo presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Derivados 
de Petróleo no Estado de Goiás 
(Sindiposto – GO), Luiz Pucci 
Filho durante solenidade no au-
ditório da Agência.

Com essa aquisição, a Amma 
conta com oito aparelhos de 
alta tecnologia que comprovam 
a intensidade do som, sendo 
possível saber se o barulho é 
prejudicial.  Todos devidamente 
calibrados e aferidos pelo Ins-
tituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade In-
dustrial (Inmetro).  De acordo 
com o presidente da Amma, 
Clarismino Júnior, essa doação 
trouxe melhores condições de 
trabalho aos fiscais da Agência 
e melhor comodidade para a po-
pulação. “A poluição sonora traz 
traumas irreversíveis, os ruídos 
do cotidiano causam surdez às 
pessoas”, afirmou.

 “Quero agradecer a parceria e 
a confiança das entidades priva-
das que tiveram a sensibilidade 
de colaborar com o poder público 
municipal. É um retorno quanto 
à seriedade que o prefeito Iris 
Rezende (PMDB) comanda as 
ações em todos os setores de 
Goiânia, no nosso caso a melhoria 
da fiscalização de nossa cidade”, 
agradeceu o presidente.  

Segundo Clarismino, a Amma 
estabelece ainda limites nos ní-
veis de decibéis em atividades 

Equipamentos de alta tecnologia 
trazem sustentabilidade jurídica 
para Amma

Presidente 
da Amma, 
Clarismino 

Júnior, recebe 
doação de 

decibelímetro
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Jardim Botânico terá fotos divulgadas em livro 
O fotógrafo de São Paulo, Fábio 

Colombini, está em Goiânia para 
fotografar o Jardim Botânico. As 
imagens ilustrarão o livro Jardins 
Botânicos do Brasil, de autoria do 
doutor em Ecologia, Evaristo Edu-
ardo de Miranda. O intuito da obra 
é mostrar as especificidades e as 
peculiaridades de todos os parques 
do país, ressaltando o bioma de 
cada um.

“Em  Goiânia o que me chama 
muita a atenção é a característica 
própria do cerrado que apresenta 
fragmento florestal com fitofisio-
nomia de floresta estacional semi-
decidual em que seus exemplares 
arbóreos transmitem uma exube-
rância diferenciada”, explica Fábio. 
Ainda de acordo com ele, o Jardim 
Botânico da capital é o único que 
possui uma área de borboletário. 

O fotógrafo já percorreu 29 dos 
31 jardins botânicos do Brasil nos 
Estados de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Porto Alegre, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na, Paraná, Espírito Santo, Bahia, 
Paraíba, Pernambuco, Amazonas 
e Pará. 

Apesar de preferir fotografar 
macro, fotografias aproximadas, 
Fábio enfatiza que o projeto visa 
priorizar os ambientes de forma 
mais ampla. “Gosto muito dos de-

talhes, mas não podemos deixar de 
mostrar as belezas que os jardins 
possuem”. O fotógrafo acrescenta 
que, no livro, cada Jardim Botânico 
poderá ter de 5 a 40 fotos publi-
cadas. “Nossa intenção é mostrar 
a beleza de cada um e com isso 
valorizar os fragmentos existentes 
no parque, para isso utilizo mais a 
estética fotográfica do que a téc-
nica”, explica. 

Outro aspecto interessante que 
o fotógrafo relatou foi a boa vonta-
de dos ambientalistas responsáveis 
pelas secretarias. “As prefeituras 
têm contado com pouca verba 
para administração dos parques, 
percebo que as atividades em prol 
do meio ambiente têm sido feitas 
mais por ideal dos responsáveis”. 
Para ele, Goiânia saiu na frente com 
a quantidade de área verde por 
habitante que possui. “Somente 
políticas ambientais responsáveis 
podem fazer uma cidade tão verde 
como é Goiânia”, destaca. 

Para o diretor do Jardim Botâ-
nico, Paulo César Fornazier, são 
projetos como esses que valorizam 
o local, além do reconhecimento do 
trabalho desenvolvido pela Agên-
cia Municipal do Meio Ambiente 
(Amma). “Com a publicação de 
fotos do botânico goiano, ele pas-
sa a receber classificação na Rede 

Brasileira de Jardins Botânicos. 
Nós fazemos parte da rede, mas 
não possuímos classificação que é 
importante para a cidade”, relata.

Jardim Botânico de Goiânia
O Jardim Botânico é o espaço 

natural, geralmente situado dentro 
de um centro urbano, destinado ao 
cultivo, manutenção, conservação 
e divulgação de vegetação. Trata-
se de um local que contribui tanto 
para a preservação da biodiversi-
dade, quanto para a realização de 
pesquisas biológicas. Um jardim 
botânico também pode colaborar 
para a realização de trabalhos de 
educação ambiental, para a forma-
ção de espaços representativos da 
flora nativa e oferecer uma alter-
nativa de lazer para a população.

A capital goiana conta com o 
Jardim Botânico Amália Hermano 
Teixeira. Essa área integra o Com-
plexo Zoobotânico da Amma, pos-
sui 1.000.000 de metros quadrados 
de extensão e foi criada pelo De-
creto Municipal 7091 de 12/6/92. 
Uma visita ao Jardim Botânico pode 
associar o lazer à informação e à 
educação, fazendo do visitante um 
importante aliado na missão de 
proteger a fauna, a flora, as nas-
centes e os lagos existentes nessa 
unidade de conservação.

industriais e de construção civil, 
fazendo uma medição prévia ao 
funcionamento.

 “Com a nossa equipe devi-
damente equipada com instru-
mentos confiáveis, remetemos 
os laudos ao Ministério Público 
junto ao Poder Judiciário com 
maior credibilidade”, garantiu 
Clarismino.

 Para o presidente do Sindi-
posto existe muita reclamação a 
posto de combustível e de lojas 
de conveniência que se mantém 

até mais tarde. “Resolvemos jun-
to com a Amma fazer essa aqui-
sição para que tenhamos uma 
fiscalização mais eficiente para 

coibir esse tipo de perturbação, 
que muitas vezes não é culpa do 
posto, mas sim de alguns frequen-
tadores”, explicou Pucci.


