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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DEZENVOLVIDAS PELA PATRULHA 
AMBIENTAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. 

 
 

1. Finalidade: 
            Levar ao conhecimento do senhor Promotor Público da Comarca de Deodápolis 
das atividades desenvolvida pela Patrulha Ambiental da Defesa Civil de Deodápolis nas 
áreas de proteção ambiental do Município no período do final no mês de dezembro de 
2021.  
 

2. Objetivo: 
             Demonstrar as áreas fiscalizadas, as Notificações efetuadas, os acordos feitos no 

âmbito da Agencia Municipal do Meio Ambiente os quais solucionaram pequenos 

impactos ambientais e as notificações encaminhadas a outros órgãos em virtude da falta 

de acordo com os infratores. 

3. Fatos Observados: 
   Durante a vistoria realizada no mês de Dezembro de 2021 no córrego 
Pastagem, foi constatado que o córrego Pastagem nasce nas 
coordenadas 22º07’08.09” S e 54º10’24.96” W e tem sua foz em uma lagoa 
artificial dentro da fazenda Prateado nas coordenadas 22º07’08.09” S e 
54º12’35.79” W, possuindo um percurso de 2.738,83 km dentro de várias 
pequenas propriedades particulares estando bem degradado e com sua 
APP suprimida em alguns trechos notamos que na APP degradada há 
plantação de soja e atividade pecuarista, no final dos 2.738,83, encerra-
se as pequenas propriedades entrando o córrego Pastagem dentro da 
Fazenda Prateado percorrendo mais 1.223,56 km até sua foz em uma 
lagoa artificial, sendo que em todo o percurso a necessidade de se 
recuperar a APP que foi suprimida correndo o córrego no meio de 
lavoura.  
 

4. Providencias Tomadas: 
   Foram lavradas 10 Notificações com o objetivo de fazer com que os 
proprietários procurem a Agencia Municipal do Meio Ambiente para que 
assinem um termo de compromisso visando o cercamento da área da 
APP e façam sua recuperação com apoio de mudas fornecidas pelo 
viveiro municipal.  
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