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Boa Vizinhança e 
Guarda Responsável

Promutuca 
inicia as ações 
propostas 
para 2015 

Mobilidade da 
fauna silvestre  
também é 
monitorada

Diretoria 
visita Centro 
de Controle 
Ambiental 
da Vale
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Leis têm avançado na proteção 
aos animais silvestres, domésticos 
e domesticados. E a tendência é o 
agravamento das penas de condutas 
que tipifiquem maus tratos aos ani-
mais. Pela Constituição de 1988, os 
animais são tutelados pelo Estado, ao 
qual cabe o dever de protegê-los. Os 
atos de abuso e de maus-tratos con-
figuram crime ambiental e devem ser 
comunicados à polícia, que registrará 
a ocorrência, instaurando inquérito. 
A autoridade policial está obrigada a 
proceder à investigação de fatos que, 
em tese, configuram crime ambiental. 
Foi criada a primeira Delegacia Espe-
cializada de Investigação de Crimes 
Contra a Fauna de Minas Gerais, que 
funciona na Rua Piratininga, 105, bair-
ro Carlos Prates, BH. Orientações pe-
los telefones (31) 3212-1339 ou (31) 
3212-1356. Existe ainda o Disque–
Denúncia (Denúncia Anônima) – 
181.

A legislação protetiva animal dis-
põe em seu rol de um conjunto de re-
gras que devem nortear o tratamento 
que se dispensa aos animais de com-
panhia, com a finalidade principal de 
se garantir o bem-estar deles, e de 
quebra incrementar a boa vizinhança. 
A essas boas condutas dá-se o nome 
de “guarda responsável”.

Entre as condutas necessárias 
a uma “guarda responsável” desta-
camos uma que ainda é de prática e 
entendimento insuficientes: a castra-
ção do animal. O que é a castração? 
É uma cirurgia que impede definiti-
vamente a procriação e a ocorrência 
de cio. Evita enfermidades tais como 
câncer de mama, de ovário, de prós-
tata e testículo, infecção uterina, ges-
tação psicológica, descalcificação de 
ossos, morte no parto ou no pós-parto, 
doenças venéreas, brucelose e outras. 
Benefícios da castração para a família 

que convive com o animal: evita cio, 
crias indesejadas, mordidas, brigas, 
fugas, uivos noturnos, cheiro forte de 
urina e problemas com vizinhos. Os 
animais tornam-se mais saudáveis e 
equilibrados, vivem mais e continuam 
sendo bons guardiões. Benefícios da 
castração para a comunidade: menor 
quantidade de animais em via pú-
blica, menos rompimento de sacos de 
lixo, acidentes de trânsito e doenças 
zoonóticas, bem como a diminuição 
do abandono e dos maus-tratos.

Gatos devem necessariamente 
ser castrados, uma vez que são víti-
mas preferenciais de sofrer acidentes 
ou maus tratos provocados pelos hu-
manos em razão do preconceito cul-
tural oriundo do desconhecimento da 
espécie, bem como pela dificuldade 
dos guardiões em evitar eventuais es-
capadelas de seus animais. Assim, o 
animal torna-se mais caseiro e sosse-
gado, evitando crias indesejáveis.

Outra atitude protetiva ao ani-
mal e que ainda é pouco frequen-
te é a identificação do animal de 
estimação. Para isso, devem usar 
constantemente uma placa de identi-
ficação presa à coleira ou ao colar. A 
placa deve conter o nome do animal 
e os telefones do responsável, ficando 
sempre presa ao pescoço do cão ou do 
gato.

Leis que protegem os animais, se 
bem observadas, revelam tolerância e 
respeito e preservam a boa e saudável 
vizinhança!

Maria Cristina  
Veloso
Diretora de 
Educação 
Ambiental da 
Promutuca
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Associação inicia as ações 
do plano de trabalho de 2015 

Promutuca discorda de mudança no 
Regimento Interno da Apa Sul

Prevenção de incêndios

Como acontece todos os anos, no mês de janeiro a Promutuca realiza um 
planejamento de suas atividades que serão desenvolvidas ao longo dos meses. 

Trata-se de um plano de ação com 
etapas a serem cumpridas, que antes são 
avaliadas e discutidas para conhecimento 
das reais condições de execução de cada 
uma delas. Segundo a diretoria, as ativida-
des são distribuídas dentro do calendário 
anual e aí são repassadas as responsabili-
dades a cada diretor e integrante da ONG. 
“São trabalhos diversos, desde aqueles re-
ferentes às rotinas administrativas como 
a revisão e atualização de documentações 
pertinentes da Associação até o plane-
jamento de monitoramentos da fauna, 
acompanhamento de denúncias e proces-
sos judiciais, e a programação de eventos, 
cursos e campanhas. Para este ano, ela-
boramos um calendário diverso, com in-
tensa programação de atividades, além de 
novidades e alguns eventos e palestras que 
são muito aguardados pelos moradores, 
como por exemplo, a campanha de doação 
de mudas e a palestra da Funed sobre os 
animais peçonhentos”, enumera o diretor 
Flávio Krollmann. 

Ele comenta que além do planeja-
mento estão as inúmeras agendas de re-

A atuação da Promutuca na Apa Sul, onde participa do 
Conselho daquela área de proteção Ambiental, tem se mos-
trado firme e contínua. Segundo declaração do presidente 
da ONG, Walmir Braga, “mesmo minoritários, lutamos com 
unhas, dentes e suor para buscar o cumprimento da lei e para 
que sejam alcançados os objetivos do Conselho da Apa Sul”.

Ele relata que durante todo o ano de 2014 foi discutida 
uma proposta de alteração do Regimento Interno. E que de-
pois de discutida em cima de “modelo”, o Estado enviou uma 
“orientação” do que seria a uniformização de todos os Regi-
mentos de Conselho e que havia decidido que esses seriam 
meramente “consultivos”.

“Durante meses tentamos mostrar o absurdo da preten-
são. O objetivo e competência do Conselho da Apa Sul foram 
determinados por Lei e não pode uma mera portaria alterar 
isto. Lutamos até onde conseguimos”, disse Walmir. Ainda 
segundo ele, na reunião de dezembro de 2014, depois de su-
cessivas reuniões extraordinárias, e mesmo diante da resis-
tência e reclamações em face das ilegalidades que estavam 
sendo perpetradas, foi aprovado um ‘novo Regimento Interno 
da Apa Sul’. Nessas mesmas reuniões, vários conselheiros 

aprovaram uma ‘moção’ contra o representante da Promu-
tuca, acusando-o de estar ‘coagindo os demais conselheiros 
com ameaças’.

“O absurdo fala por si. Os ‘pobres conselheiros’ ameaça-
dos são os representantes do setor produtivo. Desde a Fede-
ração das Industriais até as poderosas empresas imobiliárias 
e as mineradoras. E qual a ‘ameaça’ que fizemos? De que 
se eles insistissem na proposta, iríamos denunciar o fato ao 
Ministério Público?”, questiona Walmir Braga.

“Ou seja, dizer, avisar e alertar que há uma ilegalidade e 
apontar que isto será levado ao Ministério Público é ‘ameaça’. 
Será que se se tivéssemos dito que iriamos à justiça seriamos 
comparados a um terrorista? O que se extrai disso é que se 
contrariamos o que decidem, passamos a ser uma ameaça”, 
enfatizou.

Diante de tal situação, a Promutuca levou ao Ministério 
Público de Minas Gerais representações que mostram a ile-
galidade da alteração do Regimento Interno, as irregularida-
des no funcionamento da Apa Sul e a comprovação da falta de 
vontade política do Estado em fazer e implementar o Plano 
de Manejo da Apa Sul, que está décadas atrasado.

Uma amostra disso é o planejamen-
to anual de ações para Prevenção contra 
Incêndios na região do Vale do Mutuca. 
“Planejamos com antecedência a cam-
panha de educação ambiental antes da 
chegada do período de alerta a incêndios. 
Instalamos faixas, já no início do ano, 
alertando sobre prevenção a incêndio 
nas trilhas e nas matas. Realizamos cam-
panhas educativas nos finais de semana 
com os frequentadores, trilheiros, ciclis-
tas e andarilhos. E, promovemos curso de 
brigada para os funcionários e moradores 

uniões cumpridas junto à Apa Sul, Code-
ma de Nova Lima, Conselho das Cidades 
e FEGA, onde os diretores, conselheiros 
e funcionários têm se empenhado muito 
e participado ativamente destes colegia-
dos, conquistado assim bons resultados. 
“Também são programados pela diretoria 
várias reuniões com órgãos públicos, au-
toridades, Ministério Público, parceiros e 

mineradoras sempre em busca da preser-
vação do Mutuca e da qualidade de vida de 
todos os moradores do Vale. Nossas ativi-
dades nunca cessam, há muito trabalho na 
Associação e a cada dia vivenciamos novos 
desafios. O planejamento é fundamental; 
ele é a nossa ferramenta de trabalho,  um 
facilitador para administrar e coordenar as 
ações da Promutuca”, salienta Flávio.

dos condomínios, além da elaboração de 
um plano integrado de combate a incên-
dios florestais no Vale do Mutuca. E, para 
o sucesso dessa empreitada, buscamos 
parcerias com empresas, ONGs e órgãos 
públicos para a participação neste plano 
integrado”, disse o diretor. A Promutuca 
já iniciou o planejamento dessas ações 
para prevenção contra incêndio e em bre-
ve divulgará este trabalho com todas as 
informações sobre cursos e campanhas. 
Acompanhe as ações nas próximas edi-
ções.
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Fundo de Gestão Ambiental vai 
selecionar projetos ambientais 

Projeto Cinturão 
Florestal tem 
primeira etapa 
concluída

A primeira etapa do Projeto Cinturão Florestal da Vale 
(foto), ou simplesmente Cinturão Verde, já está contempla-
da. O Cinturão Florestal consiste na recomposição arbórea 
de espécies nativas de forma a delinear uma faixa verde na 
divisa de terrenos, formando parques, reservas ambientais 
ou até mesmo para promover um impacto visual ambiental 
mais agradável. Geralmente, os Cinturões Florestais são im-
plantados para contribuir com a redução do dióxido de car-
bono na atmosfera, bem como para reduzir a velocidade dos 
ventos e amenizar o arraste de poeira.

A concepção deste trabalho se deu para atender requisi-
tos legais da empresa que necessita promover o plantio de 
uma cortina arbórea em uma determinada região. O local 
escolhido foi a divisa entre os terrenos da companhia e os 
condomínios Vila Alpina e Bosque da Ribeira. Cerca de um 
terço da área a ser plantada está concluída e as outras etapas 
serão feitas nos anos de 2016 e 2017, durante os períodos 
chuvosos. Ainda segundo ele, as espécies plantadas no cin-
turão foram quaresmeiras, ipês amarelos e roxos e outras 
árvores nativas que vão ocupar locais junto a outras espécies 
exóticas.

Um dos grandes objetivos desse projeto do Cinturão Flo-
restal é promover uma interface com o Corredor Ecológico, 
ligando e compartilhando o Vale do Mutuca à Estação Eco-
lógica de Fechos. Com a incidência desta cortina arbórea, os 
ganhos ambientais são diversos. Primeiro, a melhoria do ar 

nas regiões próximas e a possibilidade de criação de áreas de 
lazer e outras voltadas para educação e pesquisa ambiental. 
Depois, porque cria um molde visual completo para a região 
e ainda colaboram com a manutenção do microclima da re-
gião, permitindo temperaturas ainda mais amenas. Além, é 
claro, de serem área importantíssimas para o ecossistema da 
região do Mutuca, uma vez que serão áreas de preservação 
ambiental. 

Esta primeira fase foi toda realizada dentro de áreas de 
domínio da empresa e as outras duas etapas serão implanta-
das na vizinhança do Villa Alpina, prosseguindo até a divisa 
com o condomínio Bosque da Ribeira. O local de plantio está 
dentro da área de escritórios da Vale, em uma área livre de 
interferência de cavas ou de mineração.  

A área total compreendida pelo Projeto Cinturão Flores-
tal é de aproximadamente 3,5 quilômetros. Elas foram divi-
didas em partes iguais e a primeira foi totalmente concluída 
dentro do prazo, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.

O Conselho do Fundo Especial para 
a Gestão Ambiental de Nova Lima e o 
Fundo Especial para a Gestão Ambien-
tal (FEGA) abriram um edital para se-
lecionar projetos de cunho ambiental, 
novos ou em andamento, para sustentar 
a implementação de corredores e micro 
corredores ecológicos para integração 
da fauna e flora, além da implantação de 
uma usina de compostagem. O objetivo 
é instituir ações de educação ambiental, 
recuperação de nascentes, biodiversida-
de com foco em elaboração de inventário 
e estudos para sustentar a implementa-
ção desses corredores. Podem participar 
interessados, organizações governa-
mentais e não governamentais (ONG’s 
ou OSCIP’s), instituições de ensino, 
cooperativas, associações, fundações e 

afins. Os projetos devem contemplar 
aspectos que envolvam os eixos: Recu-
peração de nascentes, Compostagem, 
Educação Ambiental e Biodiversidade.

Através desses projetos, a Prefeitu-
ra de Nova Lima, através da Secretaria 
de Meio Ambiente, pretende incentivar 
e dar visibilidade às práticas que con-
tribuam para a promoção e garantia de 
sustentabilidade ambiental no municí-
pio. Os trabalhos habilitados serão se-
lecionados pelos Conselheiros do FEGA 
com subsídio em parecer interno da 
Secretaria. O Conselho do órgão desti-
nará, por eixo, o percentual de 25% do 
saldo do Fundo Especial para a Gestão 
Ambiental, com base no valor depositado 
no FEGA até a data de 10/03/2015, con-
forme aprovado em Reunião Ordinária. 

Em casos excepcionais e conforme deli-
berações do Conselho, o valor do recur-
so poderá exceder o valor até 15%. Estas 
deliberações contemplam os projetos 
apresentados conforme processos admi-
nistrativos aprovados em edital. 

O projeto aprovado será firmado me-
diante Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira ou Convênio ou Protocolo de 
Intenções, devendo a entidade propo-
nente apresentar Plano de Trabalho, ex-
pondo como a organização atuará, con-
forme consta no edital.

O edital com todas as informações 
encontra-se no site da Prefeitura (www.
novalima.mg.gov.br). A inscrição deve 
ser realizada através de abertura de Pro-
cesso Administrativo, no setor de proto-
colo da Prefeitura. 

Foto: divulgação/Vale
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ONG lamenta a morosidade 
na revisão do Plano Diretor 
de Nova Lima

Promutuca acompanha 
licenciamentos que não 
passaram pelo Codema 

Acordo do Vila Castela II aguarda 
despacho e é acompanhado de perto

Associação quer conhecer estudos ambientais do 
empreendimento da CSul na Lagoa dos Ingleses

A Revisão do Plano Diretor de Nova Lima caminha a 
passos muito lentos. Segundo Walmir Braga, o atraso “che-
ga a ser tão gritante que não há argumentos a justificá-lo. 
Apenas para a título de exemplo, o cronograma original 
previa que a regulamentação da ADE do Vila da Serra, Vale 
do Sereno e entorno seria concluída no segundo semestre 
de 2014, ou seja no ano passado. No entanto, apenas uma 
reunião técnica foi feita e nem seu resultado foi publicado. 
É gritante a falta de vontade de que a questão ande. Mais 
uma vez fica a pergunta: a quem interessa esse atraso? Aos 
políticos, que recebem contribuições (no sentido amplo) 
para postergar? Aos setores econômicos que continuam a 
gozar da atual permissividade da ocupação desenfreada e 
sem medidas protetivas e compensatórias efetivas? Ou a to-
dos eles?”, questiona o presidente da Promutuca, Walmir 
Braga.

A Promutuca continua acompanhando e participan-
do de todas as reuniões do Codema de Nova Lima, com 
especial atenção para os processos de licenciamento que 
não têm sido submetidos aquele órgão. Alguns loteamen-
tos têm sido liberados com licenciamento simplificado 
(AAF), como no recente caso do empreendimento Bel-
lagio (foto). A Promutuca, diante da possível ilegalidade 
de tais procedimentos, fez algumas representações junto 
ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público 
Federal, apontando o que entende como indícios de ví-
cios do licenciamento. E aguarda o apoio e desenrolar das 
investigações.

O processo Vila Castela II continua 
aguardando despacho da Juíza. Em re-
sumo, a situação atual é a seguinte: o 
Ministério Público Federal e os cha-
mados empreendedores celebraram 
um acordo, que contempla apenas 
parte dos itens mínimos aceitos pela 

Promutuca, faltando aí a manifestação 
do IBAMA, do Estado e o Município. 
A Promutuca já apontou a sua discor-
dância, justificando o que ainda falta a 
ser feito, especialmente a realização de 
perícia judicial. 

O caso vem sendo acompanhado de 

perto. A última assembleia decidiu pe-
los passos subsequentes, considerando 
as diversas opções que podem surgir, 
e que não cabem aqui serem expostas 
publicamente as estratégias. Mas as 
novidades serão imediatamente comu-
nicadas no site da Promutuca. 

A PROMUTUCA participou de 
duas reuniões onde o chamado em-
preendimento da CSul, às margens 
da BR 040, irá criar praticamente uma 
“nova cidade” em Nova Lima. O ta-

manho do empreendimento e os seus 
impactos em toda a região e seu entor-
no, incluindo a região do Vale do Mu-
tuca, motivaram a Promutuca a solici-
tar a realização de Audiência Pública, 

na qual depois de conhecer todos os 
estudos ambientais, será possível ter 
uma posição mais fundamentada so-
bre o futuro que parece já estar ali na 
esquina.
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Promutuca solicita audiência pública para 
discutir projeto da Mineração Taquaril

O presidente da Promutuca, Walmir 
de Castro Braga, enviou à Superintendên-
cia da SUPRAM Central Metropolitana 
uma solicitação de audiência pública so-
bre o processo nº 04421/2013/001/2014, 
da Taquaril Mineração S.A. O objetivo é 
expor à comunidade da região de Nova 
Lima e Belo Horizonte, principalmen-
te aquelas das áreas mais afetadas, das 
informações sobre a obra ou atividade 
potencialmente causadora de impacto 
ambiental, bem como esclarecer dúvidas 
sobre o Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA), recolhendo críticas e sugestões 
para subsidiar a decisão do requerimen-
to da licença.

Ainda na solicitação enviada pela 
Promutuca, o presidente reivindica a 
discussão da obra na região onde es-
tão moradores representados pela As-

sociação, diretamente afetados pelo 
empreendimento, inclusive o Vale do 
Sereno e outros bairros no entorno. 
A Taquaril Mineração é formada pela 
Construtora Cowan, AVG Mineração e 
Cascavel Mineração. A empresa trans-
feriu à Phoenix Mineração a retirada 
de rejeitos de minério para a realização 
do Programa de Recuperação de Área 
Degradada (PRAD). Para este trabalho 
ela utiliza a MG 030 como rota de es-
coamento, colocando em risco a vida de 
muitas pessoas que trafegam pela via.

No entanto, segundo o presidente da 
Promutuca, não se tem conhecimento 
do cenário atual da atividade nesta mina, 
nem qual o passivo mineral está sendo 
deixado. “A audiência visa esclarecer 
como está esta atividade, quais as licen-
ças foram concedidas e qual o impacto 

ela ainda irá causar aos moradores da 
região.

Em 2011, quando assinaram o pro-
tocolo de intenções, informaram ao 
mercado o investimento de R$ 3,85 mi-
lhões entre os anos de 2014 e 2017 para 
a implantação do complexo minerário 
na serra do Taquaril, região localizada 
entre os municípios de Nova Lima e Sa-
bará. Em entrevista à imprensa, o dire-
tor da empresa, Saulo Wanderley Filho, 
informou que tratava-se de um projeto 
de médio prazo, cujo ápice de produção 
– estimada em 25 milhões de toneladas 
de finos de minério de ferro por ano – 
aconteceria a partir de 2018.

Entre Nova Lima e Sabará a Taquaril 
Mineração detém alvarás de pesquisa e 
concessão de lavras cujas áreas totali-
zam mais de 1,8 hectares. 

Moradores do Mutuca temem interrupção 
de via por causa de desmoronamento

Moradores dos condomínios Villa Alpina e Vila Del Rey es-
tão preocupados com a possibilidade de novas erosões e desli-
zamentos em algumas vias de acesso aos residenciais, que são 
consideradas em situação crítica em função das últimas chuvas 
ocorridas. Na Rua Bem-te-vi, entre os condomínios Villa Alpi-
na e Estância Serrana, o problema vem se arrastando desde fe-
vereiro de 2014, quando aconteceu o abalo na pista. De lá para 
cá, os moradores contabilizam inúmeras reivindicações junto à 
Prefeitura de Nova Lima. Em setembro do ano passado, o Mi-
nistério Público de Nova Lima chegou a instaurar um processo 
específico para tratar do problema. 

O grande temor dos usuários da via é que com novos des-
moronamentos o problema saia do controle, paralisando o 
trânsito de caminhões e ônibus que utilizam a via para acesso 
à BR-040.

Em março daquele ano, o condomínio Villa Alpina levou o 
assunto à prefeitura e foi aberto um protocolo para reparação 
do local. Dois meses depois, temerosos pela proporção que o 
deslizamento poderia tomar, os moradores enviaram uma no-
tificação extrajudicial à prefeitura. Também a administração 
do Villa agendou uma reunião com a Secretaria de Obras, para 
uma vistoria ao local e os técnicos, na época, se compromete-
ram a abrir um processo interno junto à Secretaria de Meio 
Ambiente para análise e liberação da obra.

Após a vistoria, a coordenadora da Secretaria de Obras, 
Cristiane Bonzi, constatou que “se tratava de uma obra de 
grande complexidade, de alto valor, com reflexos ao meio am-
biente, exigindo dos órgãos ambientais autorização para exe-
cução da mesma”. A secretaria chegou também a informar que 
precisava de autorização para a obra porque a mesma encon-
trava-se dentro de uma propriedade particular. Segundo infor-
mou a síndica do Villa Alpina, Daniela Coporali, a autorização 
já foi concedida, mas a obra ainda não foi iniciada. 

Além da Rua Bem-te-vi outras vias dentro dos condomí-

nios sofrem com o descaso por parte da prefeitura. Todos os 
três acessos aos residenciais estão com problemas graves, sen-
do que o desbarrancamento no acesso entre o Conde e o Vila 
Del Rey chegou a causar dois capotamentos. Na área próxima 
à portaria 3, na Alameda Serra da Mantiqueira, uma grande 
cratera chegou a se abrir, e assim como os outros casos citados 
nenhuma ação foi feita.

A diretoria do Promutuca informou que a pedido da prefei-
tura de Nova Lima, o condomínio Villa Alpina já fez um projeto 
com orçamento e a sondagem no terreno já está pronta. Mas, in-
felizmente, ainda não conseguiram uma agenda com o prefeito. 
O projeto para execução da obra foi solicitado pelo Villa Alpina 
e realizado por uma empresa de engenharia de Belo Horizonte 
certificada em projetos em área de risco e com grande expertise 
nesse tipo de intervenção. Ele está orçado em R$ 380 mil.

Enquanto isso, os moradores temem pelo agravamento da 
situação com novos desmoronamentos e com a possibilidade 
de interrupção total da via no trecho em questão.  
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Preocupados com a incidência de infestação de erva de pas-
sarinho nas espécies arbóreas do Vale do Mutuca, a Promutuca 
contratou a Agrossolo, uma empresa especializada em  consul-
toria agronômica para fazer um levantamento do grau de in-
festação da erva que vem afetando as árvores, principalmente, 
aquelas localizadas nas vias publicas, praças e jardins dos con-
domínios do Vale. Além da consultoria, a empresa também vai 
ministrar um curso de manejo de arborização, com foco em po-
das de árvores e controle dessas ervas em todos os condomínios 
do Vale do Mutuca. O curso, dirigido a funcionários dos residen-
ciais, vai ensinar a técnica correta das podas, será ministrado e 
divulgado nos próximos meses. O curso é aberto aos morado-
res interessados e funcionários de manutenção de jardins dos 
condomínios associados. A empresa contratada também atuará 
em outras frentes de trabalho como destinação correta para lixo 
verde. 

Segundo a bióloga da Promutuca, Suellen Rodrigues, a ge-
ração constante de resíduos derivados de podas de árvores e da 
manutenção de jardins nos condomínios do Vale do Mutuca é 
hoje uma preocupação real. “Mesmo com uma atividade classi-
ficada como sendo de baixo impacto ambiental, a Promutuca se 
preocupa em utilizar de forma responsável os recursos naturais, 
de modo a minimizar seus efeitos na natureza, em benefício dos 
colaboradores, dos consumidores e da comunidade”, explicou. 

Ainda segundo Suellen, a Promutuca está preocupada com 
a atual taxa de ocupação e a destinação dos resíduos provenien-
tes dessas atividades. E para isso contratou, também, através da 
Agrossolo, uma consultoria visando uma solução deste proble-
ma que só tende a crescer. “A consultoria técnica objetivará o 
levantamento de dados, como forma de subsidiar um projeto de 

viabilidade para o uso dos resíduos da poda, evitando a geração 
futura de um passivo ambiental. Atualmente, os condomínios 
levam os resíduos vegetais para o aterro de Nova Lima, e em 
visita a este local constatamos o grande volume de material re-
cebido, o que não é um problema local mas de toda a cidade de 
Nova Lima, principalmente, em áreas de condomínios inseridos 
em fragmentos de matas”, ressaltou. 

Estes resíduos de podas são ricos e podem ser aproveitados 
como adubo nos jardins e hortas. Alguns moradores do Vale do 
Mutuca já fazem o aproveitamento desse material orgânico no 
seu próprio quintal, construindo uma ‘composteira’. A compos-
tagem doméstica é um processo simples, que não requer co-
nhecimentos técnicos. Ela é economicamente e ecologicamente 
sustentável. Comece a praticar esta ideia!

Empresa contratada orienta no controle de 
ervas de passarinho e na destinação do lixo verde

Decreto cria Parque Municipal dos Fechos
O prefeito Cassio Magnani assinou, no último dia 8 de 

abril, um decreto criando o Parque Natural Municipal de Fe-
chos, que compreende uma área de 196 mil metros quadrados 
na região do Jardim Canadá. A iniciativa partiu da preocupa-
ção do executivo com os recursos hídricos, mais precisamente 
com a crise e racionamento de água. 

A área em questão foi doada pela Mineração Morro Velho ao 
município de Belo Horizonte, em 14 de agosto de 1958, e teria 
uma série de contrapartidas, entre elas a criação de um par-
que municipal com implantação e manutenção de uma estação 
de captação e tratamento de água do Bairro Jardim Canadá, 
infraestrutura de saneamento e a preservação da área.  Além 

do acordo não ser cumprido, foi firmado em 9 de outubro de 
2009 um termo de cessão de uso da área durante 20 anos para 
Nova Lima. 

Contrariando o termo, o prefeito de Belo Horizonte pediu 
autorização aos vereadores, em setembro de 2014, para vender 
cerca de 414 lotes no local, que fica em uma área de proteção 
ambiental e que concentra mananciais que abastecem aproxi-
madamente 300 mil moradores da região sul de Belo Horizon-
te. Os recursos obtidos com a venda da área seriam da ordem 
de R$ 100 milhões. 

Parque Natural Municipal de Fechos tem forte potencial 
para as atividades de ecoturismo. Por meio do decreto, a Pre-
feitura de Nova Lima terá mais força para promover o turis-
mo, além de investir em pesquisas e ações de conscientização 
ambiental e preservação da região para as gerações futuras. O 
parque fica em uma região que faz limite com os condomínios 
Vale do Sol, Passárgada, Morro do Chapéu, com a BR-040 e o 
distrito de São Sebastião das Águas Claras. Além de abrigar 
mananciais, o local tem uma vegetação rica composta, prin-
cipalmente, por espécies ameaçadas de samambaias e cactos 
e tem potencial para a condução de pesquisas científicas por 
sua fauna e flora. A região conta ainda com o Córrego dos Fe-
chos, utilizado pela Companhia de Saneamento de Minas Ge-
rais (Copasa) para a captação que permite o abastecimento da 
Grande BH. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Lima, 
que será responsável pela administração do parque, prometeu 
que dentro de 18 meses fará o Plano de Manejo do mesmo e 
criará o Conselho Gestor do Mosaico das Unidades de Con-
servação de Nova Lima. 
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Mobilidade de espécies será 
monitorada no Corredor Ecológico 

A Mata Atlântica é um dos biomas com maior biodiversida-
de e também o mais ameaçado do planeta. Segundo estudos, 
hoje restam deste bioma menos de 8% de cobertura vegetal 
originais, distribuídos em fragmentos florestais. E é nestes 
fragmentos que ainda são encontradas as espécies nativas des-
ta floresta. No Vale do Mutuca, estas espécies são abrigadas 
dentro de uma área onde será instituído o Corredor Ecológi-
co, tão importante na região por favorecer a conectividade dos 
fragmentos florestais remanescentes existentes, ainda que, 
separados pelas atividades antrópicas. 

Um dos trabalhos mais importantes já realizados pela Pro-
mutuca é o monitoramento da fauna neste corredor. As pri-
meiras observações comprovam a mobilidade dos animais sil-
vestres no Vale do Mutuca, através de registros obtidos com 
a instalação de câmeras por todo o entorno do Ribeirão do 
Mutuca. Nestes primeiros registros para reconhecimento da 
fauna existente, a diretoria da Promutuca obteve filmagens de 
espécies já bem conhecidas de mamíferos terrestres endêmi-
cos da Mata Atlântica. Quatis, cachorro-do-mato, paca, veado, 
irara, furão, gambá, mão-pelada e espécies ameaçadas de ex-
tinção ou que estão em situação “vulnerável” e “em perigo” 
como as jaguatiricas, lobo-guará e porcos-do-mato já foram 
capturadas pelas lentes das armadilhas fotográficas.

Segundo a bióloga Suellen Rodrigues, que é coordenadora 
e grande entusiasta deste projeto de identificação das espécies 
do Vale, o segundo passo agora é a adoção de uma nova me-
todologia de monitoramento, onde serão pesquisados e iden-
tificados quais os caminhos utilizados pelos animais em seu 
percurso por todo o Corredor Ecológico do Mutuca, apontan-
do também os trechos utilizados para acesso as outras matas 
que se interligam. “Para as pessoas que não conhecem o Vale 
do Mutuca, estamos situados no limite entre os municípios de 
Nova Lima, Belo Horizonte e Brumadinho, exatamente abai-
xo do viaduto do Mutuca na rodovia BR-040, próximo a vários 
condomínios residenciais, clubes e uma mineradora na região. 
O Corredor Ecológico do Mutuca é uma forma de reverter, 
pelo menos em parte, a perda da biodiversidade e o empobre-
cimento ambiental desta rica área. A mata do Vale do Mutuca 
é a única possibilidade de conexão física entre as bacias do Rio 
Paraopeba e do Rio das Velhas, em um raio de aproximada-

mente 40 quilômetros da BR-040 que permite o deslocamento 
de animais entre o Parque do Rola Moça e as áreas preserva-
das das encostas da Serra da Moeda. O trânsito de animais é 
possível e ocorre por debaixo do viaduto da Mutuca. Ali eles se 
movimentam pelos fragmentos de matas e pelo Ribeirão Mu-
tuca. Este monitoramento da fauna que estamos realizando 
vem comprovar que a mata do Mutuca, o Corredor Ecológico 
propriamente dito, permite a conservação de populações de 
animais que demandam para sua sobrevivência áreas com ex-
tensão maiores do que em fragmentos isolados, além de ser o 
habitat de várias espécies endêmicas”, explicou Suellen.  

Ainda segundo ela, monitorar mamíferos terrestres é uma 
forma de avaliar o processo de recuperação desta área, onde será 
implantado o corredor ecológico, possibilitando o fluxo da fauna 
entre estes. O monitoramento consistirá em análises da compo-
sição desses mamímeros nas áreas em questão, nos fragmentos 
florestais, a partir do registro do deslocamento desses animais. 

A Promutuca reitera a importância da participação de mo-
radores e empresas interessadas em apoiar este projeto, atra-
vés da aquisição de câmeras fotográficas modelo TRAP, que 
são colocadas em pontos diferentes dentro da mata para ob-
servação e monitoramento da mobilidade faunística. 

Lembrem-se: A única maneira de proteger a fauna silves-
tre é proteger o que resta de seu habitat. E isso se faz através 
da educação e conhecimento. Para acessar os vídeos entre no 
site da Promutuca: www.promutuca.org.br link: Monitora-
mento da fauna - Vale do Mutuca.

Villa Alpina ativa cerca para reforço da segurança
O Condomínio Villa Alpina ativou no 

último dia 3 de março, a cerca Speedri-
te, um sistema que atua de forma pre-
ventiva, ao avisar quando uma pessoa, 
ainda do lado de fora, intenciona em 
passar para dentro da área cercada. Ao 
ser tocada, a cerca emite um descarga 
elétrica ao indivíduo, causando grande 
susto, porém sem nenhum dano físi-
co. O sistema, que reforça a segurança 
interna do residencial, é inofensivo à 
saúde de adultos e crianças, bem como 

de animais domésticos e silvestres, pre-
servando, dessa forma, a vida e a fauna  
silvestre locais. A cerca foi instalada em  
um ponto onde já existia uma outra de 
arame.

O sistema é bem completo. Caso no 
momento de contato com a cerca o fluxo 
elétrico for interrompido, alguns dispo-
sitivos de alarmes são acionados na cen-
tral de monitoramento, possibilitando a 
verificação do local da ocorrência pela 
equipe de segurança do Condomínio. 

De acordo com informações do 
Condomínio, os limites do residencial 
são os principais pontos de vulnerabi-
lidade e a cerca Speedrite foi uma das 
medidas imediatas adotadas pelo Villa 
Alpina, dentro do seu plano de seguran-
ça, para garantir mais qualidade de vida 
aos moradores.

A cerca é projetada de acordo com 
os padrões da IEC (International Ele-
trotechnical Commission) e OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde).  
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Diretoria acompanha trabalho de 
monitoramento do ar e particulados

Os diretores de Meio 
Ambiente da Promutuca, 
Malvina Christina Zadoros-
ny, do Villa Alpina, Lucas 
Figueiredo, e do Bosque 
da Ribeira, Renato Barbuto 
fizeram uma visita ao Cen-
tro de Controle Ambiental 
da Vale, lotado na Mina de 
Tamanduá no condomínio 
Morro do Chapéu, onde a 
empresa mantém um labo-
ratório de monitoramen-
to de ruídos, particulados 
(qualidade do ar), de quali-
dade da água e sismografia. 
O objetivo da visita, segundo 
relatou Suellen Rodrigues, 
foi para conhecer o processo 
de monitoramento ambien-
tal nas vizinhanças do Vale 
do Mutuca e acompanhar os 
resultados alcançados. 

Este trabalho ambien-
tal, iniciado há alguns me-
ses, faz parte das condicio-
nantes da empresa a serem 
cumpridas nesse ano de 
2015, que determinam a 
inclusão de um novo ponto 
para monitoramento do ar 
nos condomínios Villa Al-
pina e Bosque da Ribeira, 
que compõem a Área de 
Influência Direta (AID) do 
meio sócio-econômico e 
que estão mais próximas da 
Mina da Mutuca. No Bos-
que da Ribeira o ponto de 
monitoramento já foi im-
plantado e agora a empresa 
tem o prazo de 120 dias para 
instalar mais um ponto no 
Villa Alpina. A Vale terá que 
apresentar relatórios anuais 
detalhando sua ações proa-
tivas  em melhoria da quali-
dade ambiental no entorno 
da Mina do Mutuca. E, em-
bora a atividade de minera-
ção no local já tenha se en-
cerrado, o trabalho iniciado 
está sendo acompanhado 
de perto pela diretoria da 
Promutuca, que fez tal visi-
ta para ter acesso ao anda-
mento dos processos. 

O Centro Ambiental fun-
ciona 24 horas por dia, com 
duas equipes atuando inter-
namente, no próprio laborató-
rio, e em atividades externas. 
Com o auxílio de um moderno 
software, os técnicos da empre-
sa conseguem, por exemplo, 
identificar o nível de pressão 
sonora dissipado durante os 
processos de extração, bene-
ficiamento e transporte de mi-
nério de ferro, identificando e 
avaliando o impacto ambien-
tal e a influência dos níveis de 
pressão sonora sobre as comu-
nidades no entorno. 

Geralmente, este tipo de 
trabalho também contempla 
o monitoramento de vibração 
com o objetivo de avaliar o 
nível das vibrações do terre-
no e da pressão acústica ge-
rada. As alterações dos níveis 
de pressão sonora, inclusive 
aquelas devidas ao trânsito 
de máquinas e equipamentos, 
são medidas por alguns instru-
mentos móveis e fixos instala-

O controle ambiental de ruídos  
dos em vários locais. Os pulsos 
de cada ruído são analisados 
pelo programa no laboratório, 
gerando um áudio para que 
seja feita a comparação dos 
níveis registrados. Todo tipo de 
pressão sonora ou vibração é 
monitorada para verificar se 
está dentro do limite ou nor-
malidade. E, a partir daí são 
realizadas ações de forma a 
mitigar este impacto, como por 
exemplo, a manutenção de ca-
minhões e equipamentos e até 
mesmo a utilização de barrei-
ras vegetais.

Outro trabalho executado 
é o monitoramento da água e 
de particulados, que são mate-
riais carreados pelo ar compos-
to de partículas sólidas e líqui-
das. Este processo visa atender 
as Resoluções do Conama que 
dispõem sobre critérios e pa-
drões de emissão de ruídos e 
outros. Os monitoramentos 
oferecem uma amostragem em 
tempo real para análise dos 
parâmetros estabelecidos.


