
INFORMATIVO33
ProMutuca
Associação para Proteção Ambiental do Vale do Mutuca

Ano 7
Número 33

Dezembro | 2016

O
P

IN
IÃ

O

Os cuidados 
com os fogos 
de artifícios 
no final de ano

Centro recebe 
animais 
silvestres 
machucados

Ação doa 
2 mil mudas 
de árvores 
nativas

7

4

3

Manoel 
Caillaux
Presidente da 
Promutuca

Não sou contrário ao desenvolvimento. A intervenção 
do homem no meio ambiente é necessária e viável. Sou 
contrário àqueles que tentam sem qualquer noção de 

critérios éticos sobrepor o capital ao bem comum.

Um mundo melhor para 
as gerações futuras

Ao assumir a PROMUTUCA neste ano de 
2016, tive vários contatos seguidos de decepções 
com inúmeros atos praticados por empreendedores, 
políticos e órgãos licenciadores que, ao meu sentir, 
vão em total desencontro com a preservação do meio 
ambiente.

Percebi que a grande maioria destas pessoas não se 
preocupa em deixar um mundo melhor para a geração 
vindoura. São imediatistas e, assim sendo, pouco 
importa o amanhã.

Não vi nas campanhas dos candidatos à prefeitura, 
seja de Nova Lima ou de Belo Horizonte, nenhuma 
proposta concreta ou até mesmo viável sobre 
preservação de nossos mananciais d’água e do único 
corredor ecológico bem preservado da grande Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, que é o Vale do 
Mutuca.

Sendo assim, deixo apenas uma mensagem a estas 
pessoas: 

Vivemos na completa ilusão de que somos 
prósperos, saudáveis, ricos, intocáveis e até mesmo 
imortais. E por que digo isso? Porque neste mundo 
nossa vida é tão passageira que não levamos nada 
daquilo que conquistamos. No final, só nos resta uma 
coisa, a certeza absoluta de que voltaremos ao pó. A 
vida é tão efêmera que deveríamos largar a cobiça, a 
ganância e o individualismo para ver o quão nocivos 
estamos sendo ao planeta Terra, notadamente ao meio 
ambiente. Deixemos as ilusões de lado!

Não sou contrário ao desenvolvimento. A 
intervenção do homem no meio ambiente é necessária 
e viável. Sou contrário àqueles que, ao invés de 
proporcionarem um mundo melhor, pensarem no 
coletivo, inclusive, como homens públicos, fazem com 
que o interesse privado sobreponha ao coletivo. Sou 
contrário àqueles que tentam sem qualquer noção de 
critérios éticos sobrepor o capital ao bem comum.
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A Promutuca, por meio da Fundação 
Ezequiel Dias (FUNED), ofereceu mais 
um treinamento aos funcionários das 
áreas verdes de condomínios e morado-
res, que abordou a natureza dos animais 
peçonhentos - biologia e comportamen-
to, a identificação das espécies e aciden-
tes mais comuns - primeiros socorros e 
a prevenção. Cerca de 30 pessoas foram 
treinadas por um biólogo da Fundação, 
que anualmente atende à solicitação da 
Associação para essa importante capa-
citação. Os profissionais da Funed pos-
suem vasta experiência nesse trabalho 
e a cada ano apresentam uma instrução 
nova durante a realização desses cursos.

O supervisor Técnico da Área Verde 
do Residencial Nascentes, Gilson Car-
doso de Almeida, foi um dos partici-
pantes. Aliás, ele conta que já recebeu o 
treinamento em anos anteriores e que a 
sua realização é de fundamental impor-
tância para conscientização do trabalho 
que sua equipe realiza no Vale dos Cris-
tais. Ele informou que, infelizmente, a 
Fundação não leva mais para os cursos 
os animais para o procedimento prático, 
em razão de obediência a leis que pre-
servam e defendem esses animais. Mas, 
que mesmo assim as palestras são mui-
to instrutivas, ricas em detalhes e ofe-
recem muito conhecimento para quem 
trabalha em áreas verdes, como é o caso 
dele e de sua equipe.

“Em cada curso, há um aprendizado 

diferente e enriquecedor. Hoje, pode-
mos dizer que somos mais conhecedo-
res de alguns tipos de serpentes, por 
exemplo. Até sermos treinados, nosso 
conhecimento oscilava entre o que era 
mito e o que era verdade sobre um ani-
mal peçonhento. Ainda não surgiu uma 
situação, mas agora já conseguimos 
identificar e temos condição de reali-
zar a captura do animal no residencial 
e promover sua soltura em outra área 
longe dali.”

Ainda segundo Gilson, esses trei-
namentos oferecem muitas trocas de 
informações entre os participantes e 
deveriam acontecer, semestralmente, 
oferecendo oportunidades a outros gru-
pos de pessoas a se habilitaram para a 
captura e manejo corretos.

Durante o treinamento, são ofereci-

das informações que auxiliam na busca 
de atendimento em caso de acidentes, 
dados úteis sobre as principais cobras 
venenosas no Brasil, aranhas, escor-
piões e outros animais peçonhentos. 
Além disso, os técnicos oferecem dicas 
preciosas para se prevenir contra os ata-
ques desses animais.

Vale lembrar, que nesse período de 
chuvas é importante redobrar a atenção 
para evitar acidentes com animais pe-
çonhentos, que costumam se esconder 
debaixo de folhas e gramados.   

A Promutuca faz um alerta para algu-
mas medidas preventivas muito impor-
tantes, dentre elas a de manter sempre 
limpos os quintais e jardins, não acumu-
lando lixo e entulhos, folhas secas e ou-
tros. Lixo atraem insetos e escorpiões, 
aranhas e cobras. 

Técnico da Funed ministra curso de manuseio 
e captura de animais peçonhentos

Clube Serra del Rey, o mais novo associado 
da Promutuca, já celebra a parceria

O Clube Serra del Rey 
Co un try Clube, lotado no 
Estância Serrana, é o mais 
novo associado da Promutuca 
e já está celebrando algumas 
parcerias com a Associação. A 
primeira delas diz respeito ao 
monitoramento de espécies da 
fauna silvestre dentro do clube, 
através da instalação de câme-
ras Trapp, que fotografam a 
presença de animais, para pos-
terior relatório sobre a movi-

mentação das espécies ao longo 
das áreas verdes que compõem 
o cinturão ecológico do Vale do 
Mutuca.

Murilo Casieiro (foto), 
gerente geral do Serra del Rey, 
comenta que o clube existe há 
53 anos e até então não havia 
se associado ao Promutuca. 
E que a nova gestão sentiu 
a necessidade de participar 
das atividades e se associar. 
Segundo ele, a atual diretoria 

abriu esse espaço para 
a Associação trabalhar 
com as filmagens e 
também com o plantio 
de árvores de espé-
cies nativas da região 
e de algumas frutíferas 
dentro do clube. “Já 
consigo antever esse 
resultado, com nova 
arborização no futuro e 
árvores atraindo pássa-

ros silvestres e outros animais 
aqui no Vale. Essa parceria vai 
preservar o que temos de mais 
bonito no Mutuca que são a 
fauna, as matas e as nascentes. 
Definitivamente, é uma parce-
ria vista com bons olhos”, sa-
lientou o gerente.

Ainda segundo Murilo, “o 
ganho maior dessa participação 
e das ações em si é a oportu-

nidade de muitos associados e 
moradores levarem seus filhos 
para o Clube e apresentaram 
a eles a importância da cultu-
ra da preservação da natureza. 
Cada criança que vier ao Serra 
del Rey vai poder perceber isso 
logo no primeiro contato. Essa 
doação e outras ações vão en-
volver muitos os sócios e seus 
filhos”, finalizou. 
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A exemplo de anos anteriores, a Associa-
ção de Proteção Ambiental do Vale do Mutu-
ca (Promutuca) realiza, na semana dos dias 
12 a 16 de dezembro mais uma campanha 
de doação de mudas de árvores para os resi-
denciais do Vale do Mutuca e o dos Cristais. 
O objetivo é oferecer a todos os moradores 
mudas para plantio imediato em quintais e 
calçadas. Haverá também uma ação de dis-
tribuição nas portarias dos principais con-
domínios será dia 16 dezembro. As mudas 
foram doadas pela Via040, concessionária 
da empresa Invepar que é responsável pela 
gestão de 936,8 quilômetros da BR-040, no 
trecho compreendido entre o Distrito Fede-
ral e Juiz de Fora.

A ideia foi repetir o grande sucesso da 
campanha do ano anterior, quando todas as 
mudas foram destinadas a reflorestar o Vale 
do Mutuca e dos Cristais. As mudas são 
de espécies nativas da região, portanto, de 
grande adaptação local. Ao todo cerca de 2 
mil mudas de espécies diferentes serão doa-
das. E outras 300 mudas de espécies frutífe-
ras oferecidas pela Vale S.A.

Segundo informou o presidente da Pro-
mutuca, Manoel Caillaux, alguns moradores 

desejam plantar árvores em seus quintais, 
mas não sabem nem por onde começar, ou 
até mesmo qual espécie escolher. Assim, a 
ONG entendeu que o caminho era repetir a 
ação realizada em 2015, que foi um grande 
sucesso entre os condomínios. “Acredita-
mos que este é o caminho certo e partimos 
para oferecer mudas de espécies da região 
para moradores do Mutuca e do Vale dos 

Cristais. As mudas doadas são entregues 
pela Promutuca, sem custo para os interes-
sados que recebem também a mão-de-o-
bra e a terra necessária para o plantio das 
mesmas. O morador precisa apenas definir 
quantas árvores quer receber e onde deseja 
que essas sejam plantadas”, explicou Cail-
laux.

As doações e plantio das mudas estão 
previstos para ocorrer nesse mês de dezem-
bro, época de incidência das chuvas. No site 
da Associação estão as espécies que estão 
sendo disponibilizadas. Uma correspondên-
cia já foi enviada às residências informando 
sobre essa importante ação no intuito de 
fortalecer a comunicação dessa campanha. 

Entre as duas mil mudas ofertadas pela 
Via040 estão espécies como: a Bauhinia for-
ficada; Pata-de-vaca; Sucupira; Pau-ferro; 
Subipiruna; Cedro; Croton urucurana; San-
gra-d’água; Ipê-verde; Jacarandá-caviúna; 
Faveira; Ipê-roxo, Ipê-branco e Ipê-amarelo; 
Jatobá; Guapuruvu; Tibouchina granulosa e 
Quaresmeira e espécies frutíferas.

Vale lembrar que quem planta árvores 
no seu quintal, terá sempre a presença de 
passarinhos perto de sua casa!

E utiliza drone para mapear espécies da fauna e 
sua conexão com o Corredor da biodiversidade

Em algumas das principais áreas am-
bientais brasileiras, o Ministério do Meio 
Ambiente está cogitando adotar os drones 
para monitorar atividades de desmatamen-
to, queimadas e invasões em áreas de matas, 
pois são locais de difícil acesso de técnicos 
para as operações de fiscalização. No Mu-
tuca, a Associação já utiliza essa tecnologia 
para realizar sobrevoos nas áreas de preser-
vação desde o Rancho do Boi até a Bacia do 
Mutuca e o Córrego do Gregório, o ribei-
rão Cristais, o Bellagio até o Jambreiro, que 
compreendem o Corredor Ecológico.

A Promutuca contratou os serviços com 
empresa especializada para realização do 

Recentemente, a Promutuca contratou 
mais um biólogo para atuar no monitoramen-
to das espécies encontradas pelas armadilhas 
fotográficas - as câmeras Trapp.  Nos últimos 
dois anos, esse trabalho foi realizado com 
muito sucesso, dando origem a um inventário 
repleto de imagens das mais diferentes espé-
cies de animais, incluindo grandes mamífe-
ros bem como algumas espécies em extinção. 

O objetivo desse novo trabalho é dar con-
tinuidade a esse importante monitoramen-
to e também aprofundar mais nos estudos 

Promutuca realiza ação para doação de mudas 
árvores nativas da região para os moradores

Associação contrata mais um biólogo para 
aprofundar estudos sobre fauna no Corredor Ecológico

e estatísticas destas aparições. Com isso a 
Promutuca espera evoluir na definição das 
principais rotas de tráfego de animais dentro 
do Corredor Ecológico, assim como estudar 
melhor quais as espécies presentes e seus 
hábitos na região. Todo este trabalho envol-
verá ações de campo bem como a confecção 
de relatórios periódicos. “O monitoramento 
é permanente e vai identificando através das 
imagens os locais de incidência das espécies 
sobre o mapa de conectividade ambiental, 
agora levantado pelo drone”, explicou Flávio 

mapeamento aéreo e filmagens do Corre-
dor. O trabalho foi concluso e apresenta com 
clareza as áreas de conexão dessas regiões 
com o Corredor Ecológico. “A utilização 
desta moderna ferramenta fez com que ti-
véssemos em curto espaço de tempo e com 
bastante abrangência todo o mapeamento, 
incluindo imagens, do Corredor da Mutuca. 
Este trabalho será imprescindível para nos-
sas ações pelo reconhecimento do Corredor, 
bem como para seu monitoramento e estu-
do. Além disso, a beleza das filmagens mos-
trando a riqueza da natureza nesses pontos é 
de encher os olhos”, informa o Conselheiro 
Flávio krollmann.

Krollmann.
O biólogo realiza um trabalho de cam-

po muito importante para o mapeamento de 
espécies e com descobertas surpreendentes, 
confirmando a presença de animais amea-
çados de extinção, como os catetos encon-
trados pelas câmeras próximos ao Vale dos 
Cristais. Após a coleta de informações rele-
vantes da fauna, um relatório técnico é ela-
borado e servirá de base para todas as argu-
mentações sobre a importância da instalação 
do Corredor Ecológico. 
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Entrevista com o Prefeito de Nova Lima, Vítor Penido

PROMU-
TUCA - Pre-
feito Vítor 
Penido, o 
senhor já 
governou a 
cidade no 
período de 
1977 a 1983, 
pelo MDB, 
sendo eleito 
n o v a m e n -
te em 1996 
quando fi-
cou no car-
go de 1997 a 
2004, e tinha 
suas priori-

dades. De uns anos para cá a 
questão ambiental, sobretudo 
o desenvolvimento sustentável, 
alcançou importância e espaço 
nas demandas do município. 
Como o Senhor vem se adap-
tando a esta questão?

Vitor Penido - Estar à frente 
de nosso tempo sempre foi um dos 
destaques de nossas gestões as-
sertivas em Nova Lima. Cuidamos 
da cidade e promovemos todos os 
projetos, desde nosso primeiro 
mandato, com foco nas gerações 
futuras e, principalmente, com vis-
tas à sustentabilidade. É por essa 
visão empreendedora e inovadora, 
que nossa cidade ainda tem hoje 
62% do território preservado. Não 
vamos parar nisso. Mesmo no pe-
ríodo em que estava fora da gestão, 
acompanhei de perto os dramas e 
desafios da cidade. Agora à frente 
da Prefeitura, tenho trabalhado in-
cansavelmente’, acompanhado de 
um corpo técnico de secretários 
preparados para fazer Nova Lima 
avançar. 

PROMUTUCA - O CODEMA 
é o principal fórum de discus-
são e decisão em relação ao de-
senvolvimento sustentável da 
cidade. Infelizmente, a compo-
sição deste é desproporcional 
em relação a participantes que 
defendem o desenvolvimento 
sustentável, composto em sua 

maioria por representantes do 
próprio poder executivo bem 
como suas reuniões têm sido 
esporádicas e sem decisão. 
Como será sua relação com o 
CODEMA e como o senhor en-
xerga a sua importância e sua 
atuação?

Vítor Penido - É importante 
destacar que o Codema é um ór-
gão local do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente e, conforme pre-
visto em seu regimento interno, 
tem representação paritária entre 
o Poder Público e a Sociedade Ci-
vil. Quanto à representatividade 
do executivo, cabe ressaltar a par-
ticipação das secretarias de Meio 
Ambiente e de Planejamento e 
Gestão, que lidam diretamente 
com a questão do desenvolvimen-
to sustentável do nosso municí-
pio. As reuniões do Codema são 
públicas e ocorrem mensalmente, 
de fevereiro a novembro, das 09h 
às 12h, preferencialmente na ter-
ceira quinta-feira do mês. O nosso 
governo se compromete a realizar 
todas as reuniões conforme es-
tabelecido no regimento interno, 
objetivando maior controle dos 
principais problemas ambientais 
e às suas especificidades munici-
pais possibilitando, desta maneira, 
maior transparência nas ações para 
o desenvolvimento sustentável do 
município. Como exemplo pode-
-se citar a proposta de nomeação 
dos membros para a composição 
da Câmara de Saneamento, cria-
da com a finalidade de auxiliar o 
Poder Executivo na formulação e 
execução da Política Municipal de 
Saneamento Básico.

PROMUTUCA - CONCIDA-
DE também se faz como um 
dos principais fóruns de dis-
cussão sobre a cidade e seu de-
senvolvimento. Como o senhor 
vê sua atuação?

Vítor Penido - Assim como o 
Codema, o Concidade tem papel 
fundamental do ponto de vista da 
nossa gestão. Queremos promover 
uma gestão compartilhada, escu-

tando os moradores, principal-
mente, na construção de ações que 
unam o desenvolvimento sustentá-
vel ao meio ambiente preservado.  

PROMUTUCA - Foi criado 
em Nova Lima o Conselho dos 
Parques Municipais que possui 
entre outras responsabilidades 
a definição de políticas para o 
manejo destas áreas, bem como 
a utilização desta pela comuni-
dade. Qual a sua posição so-
bre o Conselho e o manejo dos 
parques para a população? O 
senhor já visualiza uma nova 
área a ser decretada monu-
mento natural ou parque?

Vítor Penido - O Conselho 
dos Parques Municipais é o órgão 
gestor das unidades de conserva-
ção do município, sendo de fun-
damental importância para a ela-
boração e implantação das ações 
definidas nos respectivos planos de 
manejo. Hoje, temos o Parque Na-
tural Municipal Rego dos Carrapa-
tos, Parque Natural Municipal de 
Fechos, Monumento Natural Serra 
da Calçada, Serra do Souza, Mor-
ro do Pires e Morro do Elefante. 
Existem estudos de novas áreas a 
serem protegidas ambientalmente, 
por exemplo, destacamos a Mata 
do Espírito Santo, área de extre-
ma relevância ambiental, que está 
sendo estudada com a AngloGold 
Ashanti, proprietária da área. Além 
disso, o corpo técnico da Prefeitu-
ra está realizando um trabalho de 
caracterização de novas áreas com 
aptidão ambiental para se torna-
rem Unidades de Conservação.

PROMUTUCA - Qual é o 
seu compromisso em relação à 
criação dos Corredores Ecoló-
gicos de Nova Lima? 

Vítor Penido - Estamos es-
tudando um melhor traçado das 
Áreas de Corredores Ecológicos, 
utilizando as manchas de vege-
tação, bem como sua utilização/
destinação. As próximas etapas 
preveem uma apresentação das 
propostas, visitas orientadas com 

Gestão compartilhada para unir o 
desenvolvimento sustentável e o 

meio ambiente preservado
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“
a comunidade para validação e consulta 
pública.

PROMUTUCA - Qual é o seu 
compromisso com a revisão do atual 
Plano Diretor? Ela será feita de for-
ma participativa e visando a susten-
tabilidade do município?

Vítor Penido - A revisão do Plano 
Diretor é um dos nossos compromissos 
com a cidade e deverá ser entregue até o 
final de 2017. Nosso governo vai realizar 
essa revisão tendo como foco principal 
a sustentabilidade e o equilíbrio entre o 
desenvolvimento e a proteção de nossas 
riquezas. Durante esse processo, vamos 
realizar audiências públicas com as co-
munidades para tornar essa discussão 
participativa e propositiva. 

PROMUTUCA - Um dos maio-
res empecilhos ao desenvolvimento 
sustentável de Nova Lima é a espe-
culação imobiliária. Ela tem avança-
do de modo predatório sobre áreas 
preservadas, corredores, áreas de 
nascentes e matas. Como o senhor 
enxerga esta situação e como tratará 
do assunto?

Vítor Penido - Primeiramente preci-
samos revisar o Plano Diretor Municipal, 
ferramenta indispensável para o planeja-
mento territorial de forma participativa, 

Vamos priorizar as 
ações de fiscalização 

com o intuito de 
coibir os infratores 
que agem de forma 

irresponsável, 
degradando o nosso 

meio ambiente. 

construindo com a população um cresci-
mento ordenado e sustentável do muni-
cípio, contendo a especulação imobiliária 
predatória. Também vamos priorizar as 
ações de fiscalização com o intuito de 
coibir os infratores que agem de forma 
irresponsável, degradando o nosso meio 
ambiente. Vale ressaltar que todos os em-
preendimentos, para serem construídos, 
devem ser aprovados, seguindo todos os 
processos legais, de forma que o avanço 
sobre áreas preservadas não ocorra. 

PROMUTUCA - A captação de 
Bela Fama, responsável por 67% do 
abastecimento de BH e de 90% de 
Nova Lima, está comprometida em 
função de diversos problemas. O se-
nhor conhece esta realidade? O que 

o senhor pretende fazer para ate-
nuar este enorme problema?

Vítor Penido - Estamos com um 
Plano de Saneamento Básico para ser 
aprovado pela Câmara de Vereadores do 
município, que trará diretrizes para os 
eixos: água, esgotamento sanitário, resí-
duos sólidos e drenagem para curto, mé-
dio e longo prazo em nosso município. A 
aprovação desse Plano possibilitará o iní-
cio da implantação das ações para que a 
oferta da água de nossas nascentes venha 
garantir a manutenção e, até o aumento, 
do volume do Rio das Velhas dentro da 
área de Nova Lima. Sabemos que toda a 
região do Alto da Bacia do Rio das Velhas 
está comprometida, exigindo cuidados 
especiais dos recursos hídricos. Como 
proposta, queremos iniciar projetos de 
recuperação de áreas degradadas e, re-
cuperação e proteção, de nascentes em 
parceira com a população, expandindo 
o projeto para todo o município. Vamos 
exigir, junto às concessionárias, a elabo-
ração dos Planos Diretores de Abasteci-
mento de Água, que tem como principal 
objetivo a avaliação das condições atuais 
e futuras da evolução de demanda em 
suas áreas constituintes, permitindo um 
planejamento adequado para o abaste-
cimento de água da população de Nova 
Lima e da região metropolitana de Belo 
Horizonte.

Centro de triagem do Ibama é o único que 
pode receber animais silvestres resgatados

Uma atitude comum dentro do Vale 
do Mutuca é a de moradores que en-
contram aves e animais silvestres em 
suas residências, a maioria machucados 
ou que caíram de ninhos, e tentam tra-
tá-los por conta própria, oferecendo co-
mida e mantendo-os em suas casas. A 
Promutuca faz alerta a todos que a pri-
meira providência a ser tomada é entrar 
em contato com o Centro de Triagem de 
Animas Silvestres (CETAS). O CETAS é 
único órgão autorizado pelo Ibama para 
receber, identificar, marcar, triar, avaliar, 
recuperar, reabilitar e destinar animais 
silvestres provenientes da ação da fisca-
lização, resgates ou entrega voluntária de 
particulares.

A Analista Ambiental do Centro, Ce-
cília Barreto, ensina que filhotes caídos 
no chão, na grande maioria, estão apren-
dendo a voar e os pais devem estar por 
perto e logo ele tornará ao ninho. E, se 
ele estiver machucado, aí sim a atitude 
deverá ser a de levar ao CETAS, poden-
do oferecer água e frutas. Segundo ela, é 
comum micos e quatis serem encontra-
dos por moradores e estes ao tentaram 
alimentar o animal, acabam provocando a 

morte por aspiração. “Somente o Centro 
é especializado em tratar e cuidar corre-
tamente. Oferecer comida é sempre ma-
léfico a esses animais”, explica. 

Cecília conta que “muitos saguis são 
vítimas de choques nas redes elétricas e 
quando caem são socorridos pelos mora-
dores. Neste caso, somente água mesmo 
e um pouco de fruta são recomendados 
até ele ser encaminhado ao CETAS. Vale 
lembrar que nós humanos acabamos 
transmitindo a Herpes para os animais 
silvestres e esta é fatal para o primata, 
por exemplo, que acaba contaminando 
todo o bando”, concluiu. 

Os animais encaminhados ao CETAS 
no Ibama são socorridos sem nenhum 
ônus. Lá eles são identificados, avaliados 

e, caso necessário, tratados para serem 
destinados preferencialmente para pro-
gramas de soltura. Nos casos em que o 
animal não tem mais condições de ser 
solto na natureza, ele poderá ser desti-
nado para zoológicos, mantenedores ou 
criadouros científicos. 

Um primeiro contato para o resgate 
deverá ser feito junto à Polícia Ambiental 
ou ao Corpo de Bombeiros. E depois ao 
CETAS, que está lotado na Avenida do 
Contorno,8121, Lourdes. Telefone: (31) 
3555-6179.

”
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Desabastecimento de 
água em BH não é ficção 

Belo Horizonte com grave 
desabastecimento de água não é 
mera ficção, nem catastrofismo.  
É um cenário muito provável se 
não forem tomadas providências 
legais para analisar os impactos 
dos licenciamentos imobiliários 
e de minerações que estão para 
ser aprovados. Eles estão loca-
lizados na Bacia do Alto Rio das 
Velhas e interferem diretamente 
na captação de água da Barragem 
de Bela Fama, que é responsável 
por 67%, aproximadamente, do 
abastecimento de água da cida-
de.  

A captação de Bela Fama é a 
fio d´água, ou seja, não armazena 
água para distribuição futura. Tão 
logo a água chega à barragem, ela 
é distribuída. E quais seriam as 
consequências dos licenciamen-
tos e outorgas concedidos sobre a 
captação de Bela fama? Ninguém 
sabe informar. 

Há outros graves problemas 
ambientais que ameaçam o abas-
tecimento de Belo Horizonte. Os 
índices pluviométricos estão em 
queda, segundo o pesquisador 
Antônio Donato Nobre do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (INPA), em apresen-
tação na plataforma TED. E não 
sabemos quais são as expectativas 
de queda nos índices pluviomé-
tricos da RMBH. 

A situação das nascentes, 
cursos d’água e matas ciliares na 
Bacia do Alto Rio das Velhas tam-
bém é grave. Há muitos assorea-
mentos provenientes de rompi-
mentos de barragens de rejeitos 
das minerações e de inúmeros 
empreendimentos imobiliários 
implantados a montante de Bela 
Fama.  E a fiscalização por parte 
da Prefeitura Municipal de Nova 
Lima deixa a desejar. 

A exploração da Mina de Apo-
lo no Gandarela, a maior reserva 
de área verde preservada na Aé-
rea de Proteção Ambiental ao Sul 
da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (APA-SUL), provocará 
uma perda significativa no volu-
me de água acumulada na bacia. 
O material que será retirado, o 
itabirito, funciona como uma 
esponja mineral que acumula as 
águas da chuva. É preciso saber 
qual é a expectativa de diminui-
ção dos volumes de água forne-
cida aos tributários do Rio das 

Velhas a montante da captação 
de Bela Fama, imediata e futura – 
após a exploração da Mina. 

O empreendimento CSUL, 
previsto para 180.000 habitantes, 
também necessita de avaliação 
sobre seu impacto na captação de 
Bela Fama. O CSUL, que irá ocu-
par 4,5% da área do município 
de Nova Lima e será localizado 
totalmente na Bacia do Alto Rio 
das Velhas, além do consumo de 
água dos futuros moradores, terá 
um significativo índice de imper-
meabilização. As consequências 
diretas são a perda de uma imen-
sa área de recarga de aquíferos e 
a diminuição da vazão em Bela 
Fama.

O Aeródromo ou Rio de Peixe 
(Aeroporto de Macacos e bairros) 
ocupará uma área de aproxima-
damente 3,0 % de Nova Lima, 
também totalmente localizado 
na Bacia do Alto Rio das Velhas. 
Mais um empreendimento que 
trará um significativo índice de 
impermeabilização nas áreas re-
servadas a bairros e de imper-
meabilização total e de perdas de 
nascentes na área destinado ao 
aeroporto. Esta estará em topos 
de morros, em região de recarga 
de aquíferos e a montante de inú-
meras nascentes.

A fábrica da Coca Cola, lo-
calizada a montante da captação 
de Bela Fama, consumirá imensa 
quantidade de água, e não sabe-
mos qual será o impacto sobre 
essa captação. 

Também não sabemos os im-
pactos dos rebaixamentos dos 
lençóis freáticos já licenciados 
para as mineradoras sobre a cap-
tação de Bela Fama.  

A Aérea de Proteção Ambien-
tal ao sul da região Metropolitana 
de Belo Horizonte (APA-SUL) 
ainda não tem um projeto de 
Uso e Ocupação do Solo que 
proteja as suas nascentes e cur-
sos d`água, conforme previsto na 
lei que a criou em 1994. Esta lei 
dava um prazo de 6 meses para 
que o Estado de Minas Gerais 
fizesse o seu Zoneamento Eco-
lógico Econômico. No entanto, 
os diversos Governos Estaduais, 
em parceria com representantes 
do Instituto Brasileiro de Mi-
neração (IBRAM) e da Câmara 
do Mercado Imobiliário (CMI) 
no Conselho da APA-SUL, não 

permitiram que se fizesse nem 
uma única regulamentação na 
APA-SUL nos últimos 22 anos. 
Importante lembrar que a relação 
entre os financiamentos de cam-
panhas eleitorais e este bloqueio, 
até onde sabemos, ainda não foi 
investigada.

Tampouco a Prefeitura de 
Nova Lima fez a revisão do seu 
Plano Diretor. O processo está 
travado para “estudar” novos li-
cenciamentos, como CSul e Ae-
ródromo. Seus vereadores (até a 
legislatura passada) se recusaram 
sistematicamente a participar dos 
fóruns e seminários voltados para 
conhecer e discutir Nova Lima, 
seus recursos, deficiências e fu-
turos impactos. Os vereadores 
também se recusaram a parti-
cipar do processo de Revisão do 
Plano Diretor, alegando que são 
eles que decidem sobre esse as-
sunto. A relação entre os financia-
mentos de campanhas eleitorais, 
a alteração na proposta de Plano 
Diretor realizada pelo Dr. Jorge 
Wilheim em meados dos anos 
2000 e os diversos licenciamen-
tos concedidos em detrimento da 
sustentabilidade também parece 
que ainda não foi analisada. E 
como se não bastasse, atualmen-
te, parte do empreendimento Vale 
dos Cristais joga seu esgoto in 
natura no Córrego do Gregório, 
contando com as devidas licenças 
ambientais e criando uma juris-
prudência lamentável para os li-
cenciamentos em um município 
que é fornecedor de água.  

O Conselho da Cidade de 
Nova Lima tem sido alijado das 
discussões sobre novos em-
preendimentos. O futuro Bairro 
Bellagio, que fica sobre o corre-
dor ecológico que liga a Bacia do 
Paraopeba com a Mata do Jam-
breiro, tramitou na Prefeitura de 
Nova Lima por dois anos sem ser 
apresentado ao CONCIDADE ou 
ao CODEMA. Somente após no-
tificação do Ministério Público a 
Prefeitura apresentou o projeto 
do Aeródromo ao Conselho da 
Cidade.

Em Minas Gerais, o Minis-
tério Público de Minas Gerais 
(MPMG) deu passos importan-
tes. Propôs a interrupção dos li-
cenciamentos em curso na Bacia 
do Alto Rio das Velhas, a montan-
te da Barragem de captação de 

Por Julio Grillo
Conselheiro da 
Promutuca, Membro 
do Conselho da 
Cidade de Nova 
Lima e Membro 
da coordenação do 
Movimento SOS 
Nova Lima
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Bela Fama, enquanto não for feito o Zo-
neamento Ecológico Econômico da APA-
-Sul. Ganhou uma liminar que, infeliz-
mente, caiu, e não sabemos quando essa 
ação será definitivamente julgada. Em 
novembro de 2015, o MPMG abriu tam-
bém um Inquérito Civil Público (ICP) 
visando apurar uma possível crise de de-
sabastecimento de água na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte decorrente 
do grande número de licenciamentos e 
outorgas em curso na Bacia do Rio das 
Velhas, a montante da captação de Bela 
Fama. Não conhecemos os resultados 
desse ICP e temos receio de que o tempo 
necessário para se chegar aos resultados 
seja maior do que o tempo para aprovar 
novos empreendimentos e minerações, o 
que tornaria as perdas naquela captação 

irreversíveis.
Da mesma forma que o MPMG en-

trou com ação para garantir Zoneamen-
to da APA-SUL, o órgão deveria exigir 
do Governo do Estado de Minas Gerais 
que faça licenciamentos de novos em-
preendimentos ou outorgas na Bacia do 
Alto Velhas somente mediante levanta-
mentos, estudos e planejamentos dos 
impactos acumulados sobre a captação 
de Bela Fama. O Governo, com o apoio 
da SEMAD, IGAM, SUPRAM, COPAM, 
CERH e COPASA, deve responder quais 
são as expectativas para as precipitações 
de chuva futuras na Bacia do Alto Rio das 
Velhas; quais são as expectativas de im-
pacto dos licenciamentos e outorgas acu-
mulados já concedidos sobre a captação 
de Bela Fama;  quais as expectativas para 

os volumes de captação de água em Bela 
Fama para os próximos 5, 10, 20 e 30 anos 
e; que demonstrem que os ganhos obti-
dos em captações na Bacia do Paraope-
ba serão suficientes para compensar as 
perdas previstas para a captação de Bela 
Fama. As autoridades não podem conti-
nuar licenciando empreendimentos sem 
essas informações, sob o risco da cidade 
de Belo Horizonte vir a não ter mais água 
suficiente para atender sua população 
em um futuro muito próximo.

Por anos, agentes dos poderes públi-
cos têm sido negligentes e coniventes 
com um desenvolvimento que não é sus-
tentável – não equilibra as questões eco-
nômicas, ambientais e sociais.  Temos 
que lutar por uma Bacia do Alto Rio das 
Velhas sustentável!

Ao invés de paisagismo, 
morador mantém árvores 
nativas em residência

Campanha conscientiza sobre soltura de fogos de artifício
Com a chegada do final de ano, as 

tradicionais festas comemorativas aca-
bam acirrando os ânimos de alguns 
moradores que buscam nos fogos de ar-
tifícios um motivo a mais para suas co-
memorações. Na realidade, essa é a pior 
época do ano para os animais, princi-
palmente, para aqueles de audição mais 
apurada. Segundo informou a bióloga da 
Promutuca, Suellen Rodrigues, alguns 
cães entram em pânico, começam la-
tindo em desespero e chegam a se en-
forcar em suas coleiras. Outros animais 
de estimação menores sofrem tremores 
e salivação excessiva com medo dos es-
tampidos fortes.

Em razão disso, a Promutuca está 
realizando uma campanha de conscien-
tização sobre a soltura de fogos de arti-
fício dentro dos residenciais no Vale do 
Mutuca. A Associação alerta que devido 
a exuberante riqueza de matas, o Vale 
do Mutuca abriga centenas de animais 

silvestres importantes para a preserva-
ção. E que a queima de fogos causa da-
nos e transtornos irreparáveis ao meio 
ambiente, afetando não só os animais 
como também as pessoas. “O barulho e 
a luminosidade são traumáticos para os 
animais em geral, pois eles têm uma au-
dição mais sensível que a nossa, e isso 
provoca fugas e ferimentos graves, po-

dendo ser fatal”, ressalta Suellen.
Ela salienta que os fogos de artifí-

cio ainda podem causar outros tipos de 
acidentes como incêndios florestais e 
domésticos, quando usados de forma 
incorreta, causando inclusive queimadu-
ras e ferimentos graves, mutilações e até 
surdez.  “Nossa campanha quer cons-
cientizar o morador a realizar suas fes-
tas em harmonia com o meio ambiente, 
onde ele está inserido”, reforçou.

Nova Lima ainda não possui uma 
lei municipal que proíbe o manuseio, a 
utilização, a queima e a soltura de fogos 
de artifício e artefatos pirotécnicos em 
eventos realizados em áreas próximas a 
locais como matas, áreas de preservação 
e parques onde esses se abrigam. Por-
tanto, enquanto isso não é uma realida-
de no município, a ideia é conscientizar, 
cada vez mais, os moradores do Vale e de 
outras áreas verdes sobre os riscos com a 
soltura desses artifícios.

Atitudes louváveis 
merecem ser divulga-
das, principalmente, 
quando estão relacio-
nadas à preservação do 
meio ambiente. O des-
taque vai para o mora-
dor Vinícius Lages que 
acabou de construir 
sua residência no Villa 
Alpina. Ao invés de su-
primir algumas espé-
cies de vegetação nativa 

em frente à sua casa e 
proceder com plantas or-
namentais, ele preferiu 
manter as árvores para 
preservá-las.

No terreno, Vinícius 
ainda realizou uma repa-
ração no talude, plantan-
do gramíneas, deixando 
como destaque as árvores 
nativas. Certamente, um 
bom exemplo a ser se-
guido dentro do Mutuca.

BOM EXEMPLO
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2016, um ano de intensa 
atividade para a Promutuca

2016 foi sem dúvida um 
ano de intensa atividade 
dentro da Promutuca, ape-
sar das dificuldades enfren-
tadas em razão do cenário 
econômico nacional. Em um 
ano de eleição municipal, a 
Promutuca também elegeu 
sua nova diretoria e o advo-
gado Manoel Cailloux assu-
miu a presidência da ONG, 
mantendo um diálogo aberto 
aos condomínios e novos as-
sociados, em defesa do meio 
ambiente e das demandas 
do Vale. A eleição para as-
sumir a titularidade da ca-
deira de ONGs do Conselho 
da Cidade foi outra conquis-
ta do ano. A Associação to-
mou assento no Conselho do 
Mosaico das Unidades de 
Conservação, no Conselho 
da Cidade de Nova Lima 
na vaga das ONGs de pro-
teção ao Meio Ambiente e no 
COPAM.

Aliado a isso, come-
morou o estreitamento de 
parcerias com o Ministério 
Público Ambiental, no sen-
tido de solicitar providên-
cias contra empresas que 
degradam o meio ambiente. 
Marcou o ano, o trabalho 
pelo reconhecimento da im-
portância da instalação do 
Corredor Ecológico, que vai 
fazer a conexão das bacias 
dos rios Paraopeba e Velhas. 

Mais um biólogo foi con-
tratado para o trabalho de 
mapeamento de espécies en-
contradas nas matas, captu-
radas pelas câmeras Trapp. 

No decorrer do ano, vá-
rios trabalhos e ações foram 
realizadas em diferentes 
áreas de atuação. Confira: 

• Março
A Promutuca instala 12 

placas na região da Serra 
do Gandarela, na estrada 
de Rio Acima até o Mirante 
do Gandarela. Fixadas em 
pontos estratégicos, elas 
são um alerta permanente 
sobre o risco dos incêndios 
florestais e os prejuízos 
causados pelo fogo. 

• Maio
Realizada a feira de 

adoção de animais domés-
ticos, registrando uma 
aceitação muito boa dentro 
dos condomínios.  

Também uma ação de 
reforço com blitzes educa-
tivas nas trilhas, teve início 
em maio e se estendeu até 
agosto. Duas promotoras 
trabalharam nas entradas 
das trilhas aos sábados, 
domingos e feriados, no in-
tuito de alertar esportistas 
sobre ações de prevenção 
de incêndio. 

Outra ação itinerante 
importante foi a aborda-
gem feita aos moradores, 
nas principais portarias de 
condomínios associados, 
cujo objetivo foi  atrair 
novos contribuintes para 
garantir a continuidade do 
trabalho desenvolvido pela 
ONG. 

• Junho
A Promutuca participou 

da caminhada de conscien-
tização no Dia Mundial de 
Meio Ambiente e de um 
abraço simbólico ao local 
onde se pretende instalar 
um novo bairro em Nova 
Lima, o Bellagio.

No que tange à segu-
rança contra incêndios e 
preservação das matas, foi 
lançado pela Associação, 
em julho, o Plano Integra-
do de Combate a Incêndio, 
contemplando todas as 
ações a serem tomadas em 
caso de acidente, além de 
um plano de comunicação 
para alinhar as decisões no 
caso de ocorrências.  Além 
disso, realizou cursos de 
brigadistas para funcioná-
rios das áreas verdes e vo-
luntários dos residenciais, 
capacitando-os na preven-
ção e combate a incêndios 
florestais. Cerca de 52 pes-
soas de diferentes condo-
mínios foram treinadas. 

Realizou também uma 
reunião com gerentes dos 
residenciais para indicar 

equipamentos de combate 
a incêndio a serem adqui-
ridos pelos condomínios, 
conscientizando da impor-
tância dessa aquisição para 
o combate ao fogo e a segu-
rança de todos. 
 
• Agosto

Inicia o trabalho de 
limpeza dos córregos, rea-
lizando manutenções ne-
cessárias. E participou de 
blitz educativa na BR-040, 
junto com o IEF, outros ór-
gãos públicos ambientais e 
a Polícia Rodoviária, para 
orientar usuários sobre os 
perigos ocasionados pelos 
incêndios na beira das ro-
dovias.

Monitorou e acompa-
nhou junto aos brigadistas 
e Corpo de Bombeiros, o 
incêndio na região na re-
gião das trilhas Perdidas/
Siriema, nos limites de 
Macacos até a área entre os 
condomínios Villa Alpina e 
Vale dos Cristais, que du-
rou 15 horas seguidas.

• Setembro
A diretoria se empenha 

na busca de uma solução 
para o loteamento do Vila 
del Rey e busca apoio jun-
to ao Ministério Público. O 
empreendimento, na últi-
ma área verde preservada 
do Vale, pretende instalar 
cerca de 250 lotes. 

Solicitou e organizou 
junto com a Fundação Eze-
quiel Dias (FUNED) mais 
uma palestra sobre animais 
peçonhentos, enfatizando 
a identificação, cuidados e  
manuseios dos mesmos.

• Novembro
A Promutuca foi eleita 

e será a entidade represen-
tante das ONGS na URC 
(Unidade Regional Cole-
giada) Rio das Velhas no 
Conselho Estadual de Po-
lítica Ambiental - COPAM 
Biênio 2016-2018 , a posse 
prevista para ocorrer agora 
em dezembro.


