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• Flávio Eduardo Krollmann 
Presidente da Promutuca

Pela preservação da 
qualidade de vida de todos

Em um momento como este não po-
demos deixar de lembrar a todos que o 
“Ser Humano” faz parte do meio am-
biente. 

Neste sentido a Promutuca se so-
lidariza com as famílias, moradores e 
pessoas que compartilham as mesmas 
esperanças e dificuldades durante estes 
tempos difíceis em que o Brasil e mundo 
passam. E vai passar.

Para nós as ações pela preservação 
da fauna e flora no Vale do Mutuca não 
somente são focadas na proteção da vida 
dos animais, espécies vegetais e cursos 
d´água, mas também pela manutenção e 
possível melhoria da qualidade de vida 
dos moradores, bem como contribuir 
pela melhoria do clima e regime de chu-
vas em nossa região e no planeta. Não há 
maior prova de respeito pelo ser humano 
do que esta.

Por isso mesmo, em comemoração 
ao Dia do Meio Ambiente, a Promutuca 
doou aos condomínios e clubes do vale 
medidores de temperatura corporal a 
fim de ajudar no monitoramento nas 
portarias e garantir a segurança de 
todos. Gostaríamos de fazer mais, mas 
diante de nossa grave situação financei-
ra foi o que podíamos fazer.

As demais ações continuam. A Pro-
mutuca continua ativa e protagonista 
em várias ações de proteção do meio 
ambiente no Vale do Mutuca e região. 
Voluntários representam bravamente 
nossos valores nos diversos conselhos 
de meio ambiente participando de inú-
meras reuniões, leituras e estudos de 
trabalhos e produção de pareceres. Mui-
tas vezes prejudicando suas atividades 

profissionais e convívio familiar. Mas 
estão lá. Além disso outras várias ações 
executivas e práticas de preservação são 
realizadas diariamente se acumulando 
em dezenas ao fim de cada mês. Várias 
destas ações estão descritas neste in-
formativo. Outras estão em curso, como 
por exemplo, a melhoria e ampliação 
da transparência de nossas ações, bem 
como compartilhamento destas e de 
nossos relatórios e pareceres com toda a 
comunidade.

E esperamos poder em breve apre-
sentar outras boas notícias! Aliás, óti-
mas notícias! Aguardem e torçam! Tem 
coisa boa vindo por aí...

Não podia deixar de agradecer aos 
condomínios e clubes que acreditam em 
nosso trabalho. Lembrando mais uma 
vez que todo síndico é um conselheiro 
da Promutuca. Saibam também que as 
“chamadas de atenção” que recebemos 
são interpretadas como pontos de me-
lhoria e são refletidas e trabalhadas 
para tal. Obrigado. Lembramos que a 
contribuição de vocês é essencial para a 
manutenção da entidade.

E por último, agradecer também aos 
contribuintes voluntários que todo mês 
ajudam de maneira individual e indepen-
dente com a associação. Ações como esta, 
independentemente do valor contribuí-
do, são motivadoras para o nosso traba-
lho e reforçam mais ainda a responsabili-
dade que temos para com todos.

Um forte abraço e espero que gos-
tem da leitura.

Relato técnico 
mostra situação 
de áreas de 
encostas
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Estamos em nova sala, 
mas no mesmo endereço

A Promutuca está atendendo no 
mesmo endereço, porém em nova sala. 
A sede está localizada na Rua Bem-ti-vi, 
na entrada no condomínio Villa Alpina. A 
ONG estava lotada dentro da Administra-
ção do residencial e agora foi transferida 
para uma sala independente, no subsolo. 
O novo espaço ficou mais aconchegante 
e confortável para receber as pessoas. 

Venha conhecer um pouco mais do 
trabalho da entidade, os projetos que 
são desenvolvidos e as ações elaboradas 
para a preservação da fauna e da flora 
do Vale do Mutuca e para promoção da 
qualidade de vida da população. Será 
um prazer recebê-lo para apresentar 
a nossa história e as importantes ati-
vidades desenvolvidas pela diretoria e 
por nossos biólogos. Faça contato, ligue 
3581.1600.

Eleita a nova diretoria da 
Promutuca para o biênio 2020-2022

Em Assembleia Geral realizada em 
março desse ano, foram eleitos os mem-
bros do Conselho Deliberativo, da Dire-
toria e do Conselho Fiscal da Promutuca. 
A eleição foi por aclamação uma vez que 
não houve inscrição de outra chapa. Na 
ocasião, foram aprovados o balanço, a 
prestação de contas e o relatório admi-
nistrativo referente ao exercício 2018-
2019. A nova diretoria, que terá manda-
to de dois anos, vai trabalhar orientada 
por dois pilares: a transparência e divul-
gação das ações e atuações pela preser-
vação do meio ambiente. 

Agora em julho foi realizada a reu-
nião do Conselho Deliberativo.  Foram 
eleitos para o biênio 2020-2022 os se-
guintes integrantes: 

• CONSELHO DELIBERATIVO: 
Ana Beatriz Rocha Oliveira Racholi 
Alvarenga; Eduardo José Souto Soa-
res; Elpídio Cosenza Arruda; Manoel 
Augusto Caillaux de Campos; Frederi-
co Lanna Amaro; Gisele Kimura; Júlio 
César Dutra Grillo; Maria Cecília Rocha 
Figueiredo; Maria Cristina Brugnara 
Veloso.

• MEMBROS SUPLENTES DO 
CONSELHO DELIBERATIVO: 
Emira Thanusa Zabed Zerllotini Souki; 
José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior; 
Montovany Joselito Ferreira de Sá.

• DIRETORIA EXECUTIVA: 
Presidente: Flávio Eduardo Krollmann; 
Secretário Geral: Lucas de Figueiredo 
Moreira; Diretor Financeiro: Matias 
Pinheiro de Castro Lopes; Diretora de 
Meio Ambiente: Regina Célia Fernan-

des Faria; Diretor de Educação Am-
biental: José Pinto Furtado.

• MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:  
André Luiz Alves de Andrade; José Fran-
cisco Deusdará; Murilo Guimarães de Oli-
veira.

• MEMBROS SUPLENTES DO CONSE-
LHO FISCAL: 
Danilo Dell Aringa; Eugênia Procópio Ca-
bral Lage; Francer Moreira D´Almeida.

Mantenha-se 
conectado com a 

Promutuca
Em um mundo globalizado, as re-

des de comunicação devem ser cada 
vez mais rápidas e eficientes. A Promu-
tuca disponibiliza seus canais de comu-
nicação para o acesso rápido à infor-
mação sobre as ações da ONG no Vale 
do Mutuca, sobre a sua atuação junto 
aos órgãos públicos e sua representati-
vidade nos conselhos ambientais; sobre 
as atividades de proteção das reservas 
naturais, atividades preventivas de 
combate ao fogo e outras.

Acesse os canais da Promutu-
ca e conheça um pouco do nosso 
trabalho: instagran @promutuca; 
www.promutuca.org.br; Informati-
vo; Promutuca Email: adm.promu-
tuca@gmail.com e telefone: (31) 
3581-1166
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O Vale do Mutuca é um corredor ecológico!

Ao sul da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, no limite entre os 
municípios de Brumadinho, Nova 

Lima e Belo Horizonte, está localizado o 
vale do ribeirão do Mutuca próximo da 
rodovia BR-040 (que liga Brasília ao Rio 
de Janeiro). A bacia do córrego do Mutuca 
funciona como um corredor ecológico, co-
nectando contextos de paisagem e permi-
tindo diferentes fluxos ambientais.

Apesar do reconhecimento como área 
de extrema relevância ambiental, o cor-
redor ecológico ainda não é reconhecido 
como instrumento territorial e de política 
pública e ambiental. Por exemplo, o Mi-
nistério do Meio Ambiente apresentou o 
Mapa dos sítios da Aliança Brasileira para 
Extinção Zero ou Mapa BAZE, que identi-
fica o Córrego do Mutuca como Sítio-BA-
ZE, considerada como área prioritária 
para a conservação, utilização sustentá-
vel e repartição dos benefícios da Biodi-
versidade Brasileira.

A região da bacia do Vale do Mutuca 
possui áreas bem preservadas como suas 
cabeceiras, ao longo das matas ciliares, 
além de fragmentos florestais, eviden-
ciando que é uma relevante área para 
manutenção de espécies da fauna. O reco-
nhecimento a partir de instrumentos nor-
mativos é uma estratégia essencial para a 
conservação de espécies da fauna e flora. 

Corredor ecológico é uma faixa de vege-
tação que tem por objetivo ligar fragmen-
tos florestais ou unidades de conservação 
separadas pela atividade humana(estra-
das, agricultura, ocupação urbana entre 

outras), possibilitando o deslocamento de 
animais, a dispersão de sementes e o au-
mento da cobertura vegetal. 

O projeto Corredor Ecológico Vale do 
Mutuca foi idealizado a partir do ano de 
2012 e é fruto de diferentes estudos téc-
nicos e discussões realizadas pela Promu-
tuca e que tem a finalidade de preservar 
e conservar este importante ecossistema, 
bem como geri-lo de forma a promover a 
educação ambiental da população, estu-
dos científicos e o uso adequado do local. 
Para isso, o projeto de reconhecimento do 
corredor ecológico na bacia hidrográfica 
do Mutuca, conta com o alinhamento da 
Prefeitura Municipal de Nova Lima, Asso-
ciações de Moradores, Unidades de Con-
servação e outras instituições de Minas 
Gerais.

O projeto de implantação do Corre-
dor Ecológico do Vale do Mutuca come-
çou com a realização de diagnósticos 
socioambientais, estudos de geoproces-
samento e de análise ambiental para a 
definição de áreas de relevância e com 
potencial de conectividade de paisagem 
para o reconhecimento do Corredor Eco-
lógico. Além disso, foram consideradas 
informações referentes às Áreas de Pre-
servação Permanente, hidrografia, fragili-
dade geológica e ambiental.

A bacia do mutuca em si é um corre-
dor ecológico e não apenas as áreas flo-
restadas de mata atlântica localizadas 
nos fundos de vale. Ela funciona como 
importante elo de conexão entre o Parque 
da Serra do Rola Moça, Estação Ecológi-
ca do Cercadinho, Monumento Natural 
da Serra do Souza, Reserva Particular de 
Patrimônio Natural do Vale dos Cristais, 
Estação Ecológica de Fechos e outras di-

ferentes unidades de conservação inse-
ridas na margem do Rio das Velhas e do 
sinclinal moeda.

A Promutuca tem participado de di-
ferentes encontros públicos e atividades 
normativas e legais sobre a política, a de-
finição e a institucionalização de corredo-
res ecológicos, por exemplo participando 
do 1º e 2º Seminário sobre o Anteprojeto 
de Lei da Política Estadual de Corredores 
Ecológicos, realizados pelo Instituto Es-
tadual de Florestas, em 02 de outubro de 
2018; participação em palestras no IBA-
MA sobre o Programa Conecta do Gover-
no Federal e participação no Plano de Ma-
nejo da Estação Ecológica do Cercadinho. 

É um dos objetivos marcantes do 
projeto de criação do Corredor Ecológi-
co Vale do Mutuca, proteger, em estado 
natural, zonas de recarga e cabeceiras de 
drenagem inseridas nas bacias do Rio das 
Velhas, sendo o manancial Mutuca clas-
sificado como Área de Proteção Especial 
(APE) contribui com o abastecimento de 
água para a população de Belo Horizonte. 

Tão importante como o objetivo cita-
do, destaca-se a proteção da comunidade 
aquática, da ictiofauna presente nas bacias 
Mutuca e Fechos, das fitofisionomias do 
Cerrado incluindo as formações florestais, 
campos rupestres, mata atlântica, da pro-
teção de espécies de aves endêmicas do 
Cerrado, de populações de mamíferos de 
médio e grande porte, proteção do quadro 
natural e a beleza cênica da região incluin-
do formações vegetais.

O Corredor Ecológico do Vale do Mu-
tuca faz ligação do ecossistema do Rio Pa-
raopeba ao ecossistema do Rio da Velhas. 
É único e o último corredor ecológico ain-
da preservado da grande RMBH. 

• Regina Célia Fernandes Faria
Diretora de Meio Ambiente da Promutuca
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Mais um avanço no processo de instalação da UC Perdidas
A Promutuca - Associação para Proteção Ambiental 
do Vale do Mutuca, Projeto Trilhas, Mountain Bike 
BH e a ACH-Associação de Condomínios Horizontais 
iniciaram o estudo de viabilidade para criação da 
Unidade de Conservação Perdidas, em 2017.

Promutuca adota ferramentas para 
uma administração planejada

A Promutuca, organização que constitui 
o terceiro setor, vem ao longo dos seus 30 
anos enfrentando as contingências desafia-
doras de gerenciamento de suas atividades.

São muitas a as alterações sociais e eco-
nômicas oriundas da sociedade, sendo ne-
cessário estabelecer processos de gestão 
pautados em planejamento detalhado, para 
melhor administrar a organização.

A Promutuca sendo uma organização não 
governamental (ONG) não visa lucro e não 
está vinculada ao Estado – mas como qual-
quer outra organização carece de organização 
administrativa planejada, uma vez que deve 
definir estratégias e objetivos, mensurar re-
sultados e atuações para sobreviver e desen-
volver padrões legítimos de eficiência e eficá-
cia. Ou seja, também precisa ser muito bem 
gerida como qualquer outra organização.

E é em função dessa necessidade que o 
Planejamento surgiu como ferramenta ideal 
no que diz respeito a adequação da Promutu-
ca à conjuntura que se apresenta atualmente. 

O planejamento trouxe, especialmente, o 
aperfeiçoamento de seus processos internos 
de gestão estabelecendo metas e indicadores 
quantitativos e qualitativos, demonstrando 
a sua atuação com resultados mensuráveis, 
além de fomentar um pensamento estratégi-
co, a estruturação de planos de ação, a ela-
boração de ideias criativas e inovadoras e o 
planejamento de suas ações futuras.

Por meio do planejamento, a comunica-
ção por parte de todos os diretores se tor-
nou mais clara e rápida, pois todos têm co-
nhecimento sobre os objetivos e estratégias 

da instituição. Com isso, o engajamento por 
parte da equipe está sendo alcançado.

Durante o desenvolvimento do planeja-
mento e a consequente elaboração do plano 
de ação, seguidos pela emissão de relatórios 
e definição de indicadores, várias iniciativas 
foram geradas e as estratégias de aplicações 
se destacaram tornando mais consistentes 
as ações a serem executadas.

A Promutuca é regida por valores, tendo 
por objetivo a proteção do meio ambiente e 
do patrimônio natural e paisagístico do Vale 
do Mutuca e regiões adjacentes, bem como a 
preservação e melhoria da qualidade de vida 
em sua área de atuação, e sabedora de que 
tão importante quanto o ideal pela preser-
vação do meio ambiente é a eficiência e os 
resultados que a ONG construirá.

A forma dinâmica do planejamento con-
tribuiu à Promutuca estabelecer uma filosofia 
inovadora por meio de uma gestão que pode 
impulsionar um processo de enriquecimento 
da identidade da associação, notadamente, ao 
definir os pilares de sua atuação e, principal-
mente, a preocupação acerca da eficiência e 
eficácia das atividades desenvolvidas pela ONG.

Consequentemente ao desenvolvimento do 
planejamento aplicamos o monitoramento das 
ações, utilizando termos como “relatórios”, “con-
trole”, “coordenação”, “estratégia” dentre outros. 

Foi adotado o processo de conceber, 
implementar e avaliar continuamente uma 
atividade de forma que assegure o seu êxito 
e, portanto, atinja a sua missão de executar 
ações e conscientizar pessoas, entidades, 
empresas e o poder público pela preserva-
ção do Meio Ambiente, sempre norteada por 
seus valores de respeito, ética, qualidade, 
cooperação e solidariedade.   

Promutuca continua ativa e 
participativa nos Conselhos Ambientais

A Promutuca continua com sua partici-
pação ativa em várias ações de proteção do 
meio ambiente do Vale do Mutuca e da região. 
Uma delas, desempenhada voluntariamente 
pelos seus diretores, refere-se à sua atuação 
junto aos Conselhos Ambientais. Para a ONG, 
essa participação é uma das ferramentas 
mais importantes na defesa do meio ambien-
te, e tem sido exercida intensamente através 
acompanhamento e leitura de pareceres, em 
reivindicações em prol da qualidade de vida e 
ambiental de toda a sociedade.

Atualmente, a Promutuca possui assento 
nos seguintes Conselhos Ambientais: APA-
-Sul Região Metropolitana de Belo Horizon-

te; Codema Nova Lima; Conselho dos Mosai-
cos das Unidades de Conservação de Nova 
Lima; Conselho da Cidade; COPAM Plenário 
e COPAM Câmara de Atividades Minerárias; 
Comitê da Bacia do Rio das Velhas – CBHVe-
lhas e Câmara Técnica de Outorga.

Para Flávio Krollamann, atual presi-
dente da ONG, além de serem espaços di-
nâmicos e democráticos para o exercício da 
cidadania, os conselhos promovem a partici-
pação da sociedade, permite a fiscalização, o 
acompanhamento e o debate para decisões 
importantes a serem tomadas em relação às 
políticas ambientais, além da construção de 
um ambiente sustentável.

Fotos: Gustavo Lovalho

• Por Regina Célia Fernandes Faria



3838

5

INFORMATIVO ProMutuca Ano 11 | Número 38 | Jul/Ago | 2020

Mais um avanço no processo de instalação da UC Perdidas
A Promutuca - Associação para Proteção Ambiental 
do Vale do Mutuca, Projeto Trilhas, Mountain Bike 
BH e a ACH-Associação de Condomínios Horizontais 
iniciaram o estudo de viabilidade para criação da 
Unidade de Conservação Perdidas, em 2017.

Desde então diversas reuniões foram 
realizadas e a partir dessas discussões foi 
elaborado um Estudo de Viabilidade para a 
criação da Unidade de Conservação Perdidas 
que identificou de maneira técnica e estru-
turada as características relevantes e os po-
tenciais diversos que justificam a transfor-
mação da área. 

Na última reunião do Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Ambiental - Codema 
de Nova Lima, em 29 de julho deste ano, a 
Vale S.A. manifestou seu apoio voluntário a 
esta iniciativa, colocando-se à disposição da 
Secretaria de Meio Ambiente de Nova Lima, 
para a implementação e estabelecimento 
do regime de uso e titularidade suas terras, 
compatível com a modalidade de unidade de 
conservação.

A área em estudo encontra-se em um 
mosaico ambiental com características com-
postas de remanescentes florestais da Mata 
Atlântica e Cerrado. Esse cenário indica a im-
portância da paisagem local para a conserva-
ção da biodiversidade com altos índices de 
endemismo.

Faz  conexão com as unidades de conser-
vação RPPN Tumbá, RPPN Vale dos Cristais, 
Estação Ecológica de Fechos, Serra da Moe-
da, PE Serra do Rola Moça, Mata do Jambrei-
ro, RPPN Mata Samuel de Paula, Mona Serra 
do Souza, Mona Morro do Elefante e Parque 
Nacional do Gandarela, tendo importante in-
terligação com o Corredor Ecológico Vale do 
Mutuca, sendo proposto como sua área de 
amortecimento.

 No local existem fragmentos florestais de 
vegetação nativa que presta importante ser-
viço ambiental, por manter a conexão entre 
as áreas naturais, possibilitando abrigo e dis-
persão de inúmeras espécies de fauna e flora. 

Esta área está inserida conforme classi-
ficação no Mapa de Áreas Prioritárias para 
a Conservação da Biodiversidade Brasileira, 
como de “Importância Biológica Especial” 
devido à grande pressão econômica, alto 
grau de endenismos e espécies ameaçadas e 

pressões aos campos rupestres e Mata Atlân-
tica.

A área abriga uma paisagem peculiar por 
suas características geológicas e topografia 
acidentada. Região de natureza privilegiada 
se destaca pela beleza do ondulado das ser-
ras conformando um horizonte convidativo à 
contemplação e ao encontro com a natureza.

Possui relevante hidrografia por abrigar 
nascentes do Córrego do Mutuca e as nas-
centes da sub-bacia Córrego Capão do Bojo, 
ambos tributários do Ribeirão dos Cristais; 
diversas nascentes e sub-bacia do Córrego 
Grande, que vertem para o Ribeirão Macacos. 

Tem grande relevância para a conserva-
ção de formações geológicas, sendo área de 
manutenção dos aquíferos da região, ocu-
pando lugar de máxima distinção, pois é 
determinante para a recarga de importantes 
reservas hídricas que abastecem os rios da 
região, distribuindo diretamente à popula-
ção da RMBH e garantindo a manutenção da 
qualidade, da produção e da quantidade das 
águas doces para o abastecimento humano.

Baseando no estudo e na pesquisa sobre 
a Unidade de Conservação Perdidas deve-se 
ratificar que a escolha da área em questão 
foi pautada visando a proteção de seus valo-
res biológicos levando em conta a realidade 
ambiental local, inclusive a observância da 
influência do turismo no contexto econômi-
co e socioambiental. Atendendo, ainda, uma 
demanda estratégica do Distrito de Macacos, 
ao se destacar como área de proteção com 
potencial turístico em seu entorno.

A área é conhecida como berço do Moto-
cross e do Mountain Bike na América Latina 

sendo utilizada há décadas para a prática 
esportiva, tendo sua importância reconheci-
da pelo município de Nova Lima que, criou 
o “Projeto Trilhas” e determinou o tomba-
mento provisório dos caminhos e trilhas 
existentes no município que possuem uso 
tradicional para o ciclismo, atividades de 
ecoturismo, de  recreação, pesquisas cientí-
ficas e  de educação ambiental. 

A proposta de criação da Unidade de 
Conservação Perdidas conta com o apoio da 
Secretaria de Meio Ambiente de Nova Lima, 
representada pelo seu secretário Danilo 
Vieira Junior e de  instituições comprometi-
das com o meio ambiente: Associação comu-
nitária de Macacos, Associação dos Amigos 
do Bairro Belvedere, BH Trail Clube, Brigada 
1, CAC, Cavucando, Da Matta Design, Ecoavis, 
Ecojambreiro, Fechos eu Cuido, Federação 
de Montanhismo e Escalada de Minas Gerais, 
Federação de Motociclismo de Minas Gerais, 
Green Team Bikers – GTB, Instituto Cresce, 
Max Motos Off Road, Pelotão Perdidas, SOS 
Nova Lima, Mountain Bike BH, Federação 
Mineira de Ciclismo, Associação dos Condo-
mínios Horizontais, Arca Amasserra, AMDA, 
Deputado Fred Costa – Câmara dos Deputa-
dos, IEF, SOS Mata Atlântica, Projeto Trilhas. 

Conta com o apoio dos conselhos am-
bientais: CODEMA – Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental de Nova Lima, 
Conselho do Parque Estadual Serra do Rola-
-Moça, Conselho da APASUL RMBH, Conse-
lho do SCBH Águas da Moeda, Conselho do 
Parque Florestal Estadual da Baleia e a Se-
cretaria Municipal de Cultura e Turismo de 
Nova Lima.

• Fred Lanna
Engenheiro e Conselheiro da Promutuca

Foto: Gabriel Pollizzi
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Promutuca adota medidas de 
segurança no combate ao Covid

Mais uma campanha de prevenção contra as 
queimadas em trilhas e áreas de matas

A época do inverno e de tempo seco 
é propícia a queimadas. No período que 
vai de junho até o mês de setembro, os 
cuidados são intensificados pois é con-
siderado de risco. E, como acontece em 
todos os anos, a Promutuca realiza mais 
um importante trabalho de conscienti-
zação sobre o risco incêndios em trilhas 
e áreas de matas. A campanha de pre-
venção é realizada no intuito de mostrar 
aos praticantes de esporte que uma sim-
ples distração ao jogar pontas de cigarro 
na beira de matas pode propagar incên-
dios muitas vezes incontroláveis, como 
o que aconteceu em junho na Serra do 
Curral, onde o fogo lambeu uma grande 
parte da vegetação.

Uma blitz iniciada pela ONG no mês de 
junho deve continuar até o fim de agosto. A 
ação consiste na presença de uma promo-
tora em todos os fins de semana, na região 
da Perdidas, para conscientizar esportistas 
sobre acidentes com queimadas, sobre o 
descarte correto do lixo e a importância de 
não atirar pontas de cigarros, não acender 
fogueiras e outros. Para reforçar os cuida-
dos com a prevenção, faixas foram insta-
ladas nas entradas das trilhas alertando 
sobre o risco de incêndio e os cuidados na 
pandemia, como evitar aglomerações du-
rante as atividades esportivas.

A bióloga da Promutuca, Suellem 

Rodrigues, reforça que os efeitos cau-
sados pelos incêndios florestais são 
devastadores, com diversos danos ao 
ecossistema e às pessoas. “Um simples 
cigarro aceso pode ter um efeito as-
sustador. Por isso, a ONG entende que 
o trabalho mais importante é a pre-
venção. Todos os anos, realizamos um 
curso de prevenção e combate a incên-
dio florestal, um curso básico de briga-
distas para moradores e funcionários 
dos condomínios do Vale do Mutuca. O 
curso faz parte do Plano Integrado de 

Combate a Incêndios Florestais, insti-
tuído pela Promutuca para aproximar 
os condomínios a um sistema rápido e 
eficiente de combate ao fogo. O Plano 
orienta os administradores dos resi-
denciais sobre detecção do foco, como 
deve ser a mobilização do pessoal e a 
comunicação entre as administrações 
dentro do Vale do Mutuca. 

Pequenos cuidados no dia a dia po-
dem ajudar a preservar o meio ambien-
te e evitar queimadas nessa época. Evite 
queimadas!

A Associação de Proteção Ambien-
tal do Vale do Mutuca mantém-se em-
penhada nas ações de combate à disse-
minação do Coronavírus, colaborando 
com a saúde e a segurança dos morado-
res do Vale do Mutuca. Algumas rotinas 
internas foram modificadas e incluídas 
medidas de proteção como uso de más-
cara e de álcool gel. Além disso algumas 
ações estão sendo feitas para prevenir 
o vírus, como a doação de termômetros 
digitais infravermelho aos residenciais, 
e o trabalho educativo junto às trilhas.   

Com o fechamento de parques de-
vido à pandemia, é cada vez mais cres-
cente o número de adeptos às cami-

nhadas, bikes e corridas em trilhas. Em 
Nova Lima, onde parques municipais 
foram fechados pelo executivo muni-
cipal, o número de praticantes vem 
aumentando muito nos fins de semana 
em busca de trilhas em áreas particula-
res. Em razão disso, a Promutuca está 
realizando um trabalho educativo junto 
aos praticantes de esporte, através de 
redes sociais e de uma promotora na 
entrada da trilha Perdidas, solicitando 
a todos que não se aglomerem e evitem 
pedalar junto com outra pessoa.

Ao adotar medidas de prevenção 
ao Covid-19, a Promutuca deseja mais 
saúde e segurança a todos. 
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Especialista faz relatório sobre deslizamentos 
e situação das encostas no Vale do Mutuca

ONG se solidariza com moradores 
e distribui termômetros

Cuidar do meio ambiente é antes de 
tudo cuidar do ser humano. É com muita 
atenção e carinho que a Promutuca se soli-
dariza com as famílias e moradores do Vale 
do Mutuca, nesse momento tão adverso da 
pandemia do coronavírus. E, para celebrar 
o Dia do Meio Ambiente, a Promutuca fez a 
doação de termômetros aos condomínios 
e clubes parceiros. O objetivo é oferecer 
reforço aos residenciais na abordagem 
aos funcionários, prestadores de serviços 
e moradores que têm a temperatura cor-

As chuvas intensas que atingiram a região de Nova Lima no 
início deste ano, notadamente no Vale do Mutuca, provocaram de-
sabamentos em algumas vias de ligação dentro dos condomínios. 
Foram aproximadamente 13 deslizamentos, sendo um deles mais 
grave na Rua das Araras, que danificou quase a metade da rua. 

Embora nesse ano o volume de chuva tenha sido maior, com 
estragos incalculáveis, o desabamento em alguns pontos daquela 
região é recorrente em períodos de chuva, o que traz mais preo-
cupação aos moradores. Para entender o comportamento do solo 
naqueles trechos, a Promutuca contratou a geotécnica Gisele San-
tos Custódio, para avaliar a situação do local e produzir um rela-
tório sobre a situação atual das encostas naquele ponto Vale do 
Mutuca.

Após uma visita técnica ao local, Gisele Custódio informou 
que “foram identificadas encostas naturais, com geometria des-
favorável à estabilidade da estrutura, função da formação geo-
lógica-geotécnica. Ainda, porções desnudas do terreno ou com 
vegetação a qual favorecia o acúmulo de água no terreno, como 
é o exemplo bananeiras. E, falhas de manutenção e dimensiona-
mento dos sistemas de drenagem pluvial, bem como ausência de 
drenagem natural de topo e base dos taludes e uso e ocupação 

inadequado do terreno”.
Em seu relatório, a especialista em solo sugeriu que dentre as 

formas de mitigar os problemas ocorridos estão “o retaludamen-
to do terreno e/ou inclusão de sistemas de contenção, como é o 
caso dos gabiões, riprap, muro atirantado, entre outros. Também 
a readequação do sistema de drenagem no terreno natural, tipo 
espinha de peixe; a instalação de leiras de proteção nas cristas 
dos taludes, o plantio de vegetação nativa, sobretudo, às consti-
tuídas de raízes pivotantes e redimensionamento/validação dos 
sistemas de drenagem pluvial.”

Ela aconselhou, ainda, que “todas as medidas adotadas sejam 
baseadas num diagnóstico particularizado, realizado por profis-
sional habilitado e com implantação de obras (quando necessá-
rias) num período diferente ao chuvoso dada a saturação do ter-
reno, fator este propiciador de movimento de massa”.

poral aferida por meio do termômetro. O 
aparelho digital para infravermelho sem 
contato da temperatura de medição, aju-
da na testagem do coronavírus. Caso seja 
superior a 37.8cº, a pessoa é informada e 
orientada a realizar o teste.

Os termômetros digitais foram entre-
gues aos condomínios Villa Alpina, Villa-
gem Terrasse, Vila Del Rey, Vila Castela, 
Bosque da Ribeira, Vila Campestre do Vale 
do Mutuca, e no Residencial Nascentes no 
Vale dos Cristais. 
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• Ricardo Neves 
Engenheiro Ambiental

Ações e postura do Clube 
Campestre em prol da proteção 

ambiental e sustentabilidade

Nossa Meta é impacto 
zero.

Com o passar do tem-
po o Clube Campestre 
veio se adequando e apri-
morando seu sistema de 
Gestão Ambiental - SGA. 
Atualmente, o empreen-
dimento conta com um 
setor técnico ambiental 
que atua no cumprimento 
da legislação vigente e na 
aplicação de um sistema 
de melhoria contínua re-
lacionado ao seu processo 
ambiental. 

O resíduo gerado no 
Clube é monitorado de 
acordo com a Delibera-
ção Normativa 232, de 
fev/2019. Nesse ínterim, 
as informações da gera-

ção, transporte, destinação 
são reportadas via Sistema 
MTR. Em relação ao resí-
duo orgânico, é aplicada a 
técnica de compostagem 
que auxilia na adubação 
dos jardins e das mudas 
nativas presentes no vivei-
ro.

O fornecimento de 
água não é por meio de 
concessionária. Por esse 
motivo, é necessária a cap-
tação natural da água em 
pontos específicos den-
tro dos próprios limites 
do empreendimento. Vale 
ressaltar, que toda inter-
venção realizada em corpo 
hídrico possui sua respec-
tiva outorga e os valores de 
consumo são informados 
via sistema ao Igam anual-
mente, conforme exigido 
em condicionantes.

O efluente sanitário é 

tratado em uma Estação 
de Tratamento de Esgoto – 
ETE que, no seu último es-
tágio de tratamento, pos-
sui etapas de cloração e 
adsorção (carvão ativado) 
para que o efluente seja 
reutilizado na irrigação 
das áreas externas, não 
sendo necessário o lança-
mento em corpo hídrico. 
A eficiência do tratamento 
é testada por laboratório 
químico devidamente cer-
tificado.

Os registros ambien-
tais são lançados em um 
sistema digital próprio do 
Clube, sendo assim, facilita 
o controle dos parâmetros 
de potabilidade da água e 
a eficiência da ETE. Além 
disso, o resíduo gerado 
também é registrado no 
sistema, possibilitando o 
desenvolvimento de obje-
tivos e metas a serem cum-
pridas. 

As atividades realiza-
das no empreendimento 
foram avaliadas conforme 
a Deliberação Normati-
va 217 de dezembro de 
2017. Vale destacar que 
anualmente é elaborado 
o Relatório de Atividades 
Potencialmente Poluido-
ras e Utilizadoras de Re-
cursos Ambientais -RAPP 
documento regulamenta-
do pela IN Ibama 6/2014. 
Esse relatório obrigatório 
é uma forma de colaborar 
com os procedimentos 
de controle e fiscalização 
ambiental, além de subsi-
diar ações de gestão am-
biental. 


