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Augusto Caillaux • Presidente da 
Promutuca

Dias melhores virão
Prezados leitores do Informativo 

Promutuca.
Desde a mais tenra idade, despertei 

profundo amor pelas plantas, chegando 
atualmente a ter em minha residência 
uma coleção de frutíferas raras de nossa 
flora, decorrente de anos de pesquisa e 
procura. Recentemente, consegui a últi-
ma frutífera que há anos estava procu-
rando, que é a “cabacinha do campo” ou 
“perinha do campo”, cujo nome científico 
é Eugenia klotzschiana. Consegui ape-
nas duas mudas em um site de vendas 
na internet e fiquei muito surpreso ao 
encontrá-las à venda, pois estão seria-
mente ameaçadas de extinção, diante do 
enorme desmatamento que nosso bioma 
cerrado vem sofrendo. A brachiaria sp, 
outrossim, matam várias plantas por 
sufocamento, sendo a “perinha do cam-
po” uma de suas vítimas. Pois bem, sou 
um apaixonado pelas campomanesias, 
notadamente, por araçás e gabirobas, 
tendo o hábito de plantar algumas des-
tas espécies em vasos. Em data recente, 
compareci ao Shopping Ponteio para 
adquirir alguns vasos para plantar al-
gumas mudas de gabiroba que fiz recen-
temente com sementes. Comprei alguns 
vasos enormes de cerâmica fabricados 
manualmente em um Estado nordestino. 
Ao adquirir os vasos e colocá-los em meu 
veículo, resolvi comer uma comida ja-
ponesa naquele shopping. Após ter sido 
muito bem atendido no restaurante, fe-
chei a conta, paguei e me dirigi ao guichê 
do estacionamento quando fui abordado 
pelo garçom que havia me atendido, di-
zendo que paguei R$ 50,00 (cinquenta 
reais) a mais na conta. Imediatamente, o 
garçom me devolveu o valor que paguei 
a mais e eu o agradeci imensamente, 
elogiando muito a sua conduta na pre-
sença de várias pessoas que estavam na 
fila do estacionamento naquela oportu-

nidade. E por que eu venho dizer isso? 
Venho apenas externar neste singelo 
artigo que atitudes como esta nos traz 
à tona um grande sentimento de que 
nosso país ainda tem solução, indepen-
dentemente, dos governantes que forem 
eleitos. Nosso povo está mudando. Está, 
ainda, começando a ver a sua força de-
corrente do poder do voto. É o que vem 
ocorrendo em Nova Lima, onde vários 
grupos intercondominiais foram criados 
no intuito de unir os moradores, na luta 
pelo tão almejado “bem comum”. Com a 
enorme esperança que ainda está acesa 
em meu coração, creio que o Município 
de Belo Horizonte terá mais responsabi-
lidade ao realizar balanços hídricos de 
forma a prever e, após, tomar todas as 
medidas necessárias em relação à cap-
tação responsável da água advinda de 
“Bela Fama”, evitando, assim, o iminente 
risco de falta d’água nos próximos anos. 
Tenho, ainda, a esperança de que seja 
preservado o único e importante corre-
dor ecológico da grande Região Metro-
politana de Belo Horizonte, que é o “Vale 
do Mutuca”, pois sem este importante 
corredor, nosso meio ambiente sangrará 
de forma fatal. Tenho, por derradeiro, 
a esperança de que empreendimentos 
imobiliários serão edificados com sus-
tentabilidade, sem causar impactos viá-
rios e ambientais. Fica a pura e sempre 
sincera esperança de que dias melhores 
virão.
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Animais peçonhentosPromutuca é eleita 
para o Conselho da APA Sul

A Promutuca foi eleita e represen-
tará o segmento de Sociedade Civil sem 
Fins Lucrativos no Conselho Consultivo 
da Área de Proteção Sul da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte (Apa Sul 
RMBH), no biênio 2018/2020. A eleição 
foi realizada em julho desse ano pelo 
Instituto Estadual de Florestas (IEF), 
na sede do Parque Estadual da Serra 
do Rola Moça. Na ocasião foram elei-
tos todos os representantes de órgãos 
e entidades públicas e representantes 
da Sociedade Civil organizada, que vão 
compor o Conselho da APA SUL RMBH.

Os representantes da Associação são 
o geólogo Rodrigo Silva Lemos e Ma-
noel Augusto Caillaux. A Promutuca é 
integrante do Grupo IV, como titular no 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas.

Além da Apa Sul, a Promutuca pos-
sui assento em outros órgãos e entida-
des congêneres. A ONG está presente no 
Conselho Gestor do Mosaico das Unida-
des de Conservação Municipais de Nova 
Lima, no Codema e no FEGA de Nova 
Lima, na COPAM URC Velhas, na COPAM 
CMI, COPAM Plenária, no Conselho da 
Cidade de Nova Lima, no CBH Velhas e 
Câmara Técnica CTOC, e no Sub-comitê 
de Águas da Moeda.

A participação da Promutuca nesses 
órgãos objetiva potencializar as possi-
bilidades de êxito das reivindicações 
ambientais comuns aos moradores da 
região.

ONG preside Câmara 
Técnica da Bacia do Velhas

A convite da Promutuca, a Funed irá 
realizar mais uma palestra sobre ani-
mais peçonhentos. O evento visa treinar 
equipes da área de meio ambiente e mo-
radores de condomínios sobre ataques 
de animais, apresentar medidas preven-
tivas e os procedimentos a serem adota-
dos em caso de acidentes.

A palestra será realizada no dia 20 de 
novembro, às 9 horas, terá lugar no Cen-
tro de Convivência do Vil-
la Alpina e é gratuita. 
As inscrições podem 
ser feitas na Promu-
tuca e pelo site www.
promutuca.org.br. 

A Promutuca pleiteou e foi indicada 
por vários representantes da Bacia do 
Velhas para a coordenação e a presidên-
cia dessa Câmara Técnica de Outorga e 
Cobrança. A eleição realizada, recente-
mente, contou com apoio das outras ins-
tituições da sociedade civil, de dez ONGs 
e representantes do Estado e de muni-
cípios. Essa Câmara tem por finalidade 
aprovar os procedimentos de outorga e 
fazer a revisão da forma da cobrança pelo 
direito de uso de recursos hídricos.

Quem representa a Promutuca nesse 
e outros conselhos de política pública 
em que atua é o geógrafo Rodrigo Lemos, 
que possui Doutorado em Geografia e 
Análise Ambiental, a mais nova aquisição 
profissional da ONG. O trabalho dele teve 
início em abril. 

Dessa forma, inserido junto aos 
conselhos, a Promutuca iniciou sua 
atuação com algumas discussões sobre 
planejamento, formas de ação, capta-
ção de recursos, projetos prioritários. 
“As Câmaras são espaços importantes 
para tomada de decisões e para enca-
minhamento de diferentes demandas. 
Elas passam pelo comitê do Velhas e 
tem influência direta na área de atuação 

do Promutuca que é a bacia do Mutuca, 
Sinclinal Moeda e a região do Alto Rio 
das Velhas, assim como toda a bacia do 
Rio das Velhas do São Francisco. Nessa 
perspectiva, consideramos que duas câ-
meras seriam estratégicas – a Câmara 
Técnica de Planejamento de Projetos e 
Controle e a Câmara Técnica de Outorga 
e Cobrança. Nessa última, a Promutuca 
ficou como suplente no Conselho”, expli-

cou Rodrigo Lemos.
A Câmara de Outorga é bastante es-

tratégica porque está vinculada à auto-
rização ambiental para direito de uso de 
recursos hídricos. “Em Minas, a gente 
tem a figura da outorga de grande porte 
ou de potencial poluidor, que é uma au-
torização que pressupõe intervenções 
mais drásticas na dinâmica dos cursos 
d´água”, ressaltou.
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A guarda responsável de animais domésticos

Campanha realiza castração 
de gatos ferais no Vila Del Rey 

A Promutuca vem alertando sobre a 
guarda responsável de animais domésti-
cos. Quem cria é responsável pela saúde, 
higiene, alojamento, segurança e bem-
-estar dos seus animais. Além disso, tu-
tores possuem outras obrigações como, 
por exemplo, manter a identificação do 
animal por meio de uma coleira, man-
ter guias em cães de grande porte, não 
abandonar animais em áreas comuns 
dos condomínios, evitando assim danos 
a terceiros, e ainda são responsáveis 
pela vacinação e castração, entre outros.

Um problema mais grave, no en-
tanto, foi verificado com o registro de 
envenenamento de gatos dentro dos 
residenciais, inclusive com necrópsias 
confirmadas. Suellen Rodrigues, bióloga 

Após verificar a grande circulação e o aumento de gatos 
(ferais, comunitários e domésticos) em pontos específicos 
do residencial, a Administração do Condomínio Vila Del Rey 
e a Promutuca iniciaram, no mês de julho, uma campanha de 
controle populacional desses animais. Apoiados na legislação 
vigente, que trata de maus tratos e crueldade com animais, 
adotaram providências visando estabelecer regras de contro-
le e convivência com esses felinos, além de solucionar algumas 
questões relacionadas ao controle, segurança, saúde e sossego 
no condomínio. 

O primeiro passo foi conscientizar a população local 
sobre o trabalho a ser realizado, por meio de uma carta 
de apresentação e uma cartilha, enviadas a todos os mo-
radores, a fim de apresentar a metodologia a ser usada e 
a guarda responsável de animais domésticos. Em seguida, 
partiram em busca de informações com ONGS de gatos e 
profissionais de reputação ética e técnicas corretas para to-
mar as medidas necessárias.

A campanha consiste na adoção do protocolo legal de uso 
internacional CED - Captura, Esterilização e Devolução dos 
gatos ferais ao local onde residem. Para atingir o resultado, 
foi solicitado a todos os tutores e cuidadores de gatos, domi-
ciliados ou comunitários do condomínio, que entrassem em 
contato com a administração para a realização de um trabalho 
coordenado.

César Henrique Inaba, síndico profissional preposto do 
Vila Del Rey, comenta que a campanha vem sendo realizada 
com grande receptividade. Ele ressalta que o processo é len-
to pois há muitos animais que são mais arredios, outros que 
se escondem pela mata e isso dificulta a captura para o tra-
balho. Segundo César, até o momento, pela ONG Life Zoo já 

crime ambiental praticar ato de abuso, 
maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos. A pena prevista é 
detenção de três meses a um ano e mul-
ta”, informou.

 “Geralmente, as maiores vítimas 
são os animais de rua e aqueles, que 
apesar de terem tutores, têm acesso 
à rua. O envenenamento, geralmente 
é feito por pessoas que desejam se 
livrar dos animais, abandonados ou 
não, simplesmente por se sentirem 
incomodadas. Porém, esse ato pode 
atingir outros animais. Daí a impor-
tância da guarda responsável, com os 
tutores se responsabilizando e acom-
panhando seus animais”, explicou.

da ONG, ressalta sobre as leis de proteção 
dos animais para que atos dessa natureza 
não sejam praticados por desconhecimen-
to. “O envenenamento de animais está pre-
visto na Lei de Crimes Ambientais (Lei Fe-
deral 9.605, de 13/02/98). É considerado 

foram capturados 13 gatos, sendo seis gatos castrados e sete 
ganharam tutores. O Vila Del Rey já cadastrou 32 animais, com 
identificação de nomes. Ele explica que as pessoas que chegam 
à Administração para comunicar onde estão concentrados os 
gatos ganham uma coleirinha para identificação dos seus ani-
mais de estimação.

Ainda segundo o síndico, o maior problema é com relação 
aos gatos ferais, que acessam as casas em busca de alimento. 
“São felinos que não são domesticados e que causam grande 
desequilíbrio ecológico, pois ficam soltos nas matas e são os 
grandes predadores de espécies silvestres. O objetivo é atingir 
todos os ferais, até chegar às casas dos condôminos, dentro do 
limite de recursos aprovado para essa ação”, explicou.
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ONG realiza limpeza e manutenção nos 
córregos do Mutuca e do Gregório

Mais um trabalho de manutenção foi 
realizado nos Córregos do Mutuca e do 
Gregório para a retirada de resíduos e 
lixo que são lançados nos cursos d´água. 
Dois homens contratados pela Promu-
tuca trabalharam por uma semana na 
retirada de materiais e verificaram se há 
alguma descarga clandestina de efluen-

tes vindo de alguma residência.
Felizmente, para surpresa da equipe, 

o volume de lixo retirado foi menor do 
que em ações de manutenção anterio-
res. Mas, muitas latas de alumínio ainda 
foram encontradas, o que demonstra a 
necessidade de maior conscientização 
de toda a população que possui lotes 

Palestras em escolas apresentam o Corredor 
Ecológico e riqueza da fauna e flora do Mutuca

A PROMUTUCA vem realizando junto 
às escolas da região um evento em que 
apresenta aos alunos o Vale do Mutuca 
e o Corredor Ecológico, bem como ima-
gens e filmes com as diversas espécies 
animais e plantas que habitam e que 
trafegam pela região. As palestras são 
proferidas pelo diretor Flávio Krollman, 
que na ocasião promove também uma 
discussão sobre as formas de preserva-
ção, riscos ao meio ambiente e a respon-
sabilidade de cada um neste papel. Essas 
palestras são realizadas para crianças e 
jovens de todas as idades, alterando-se a 
forma e a linguagem da apresentação de 
acordo com a idade.

Segundo Flávio, o resultado geral-
mente é o mesmo: “as pessoas se como-
vem com a riqueza da fauna e flora do 
Vale do Mutuca, incorporam a necessi-
dade de sua preservação bem como as-
similam boas práticas e posturas peran-
te a preservação do Meio Ambiente. E o 
mais interessante é que estes jovens e 
crianças vão para suas residências com 
esta sensibilidade”, destacou.

As palestras já foram realizadas para 

alunos da Fundação Torino e para o Co-
légio Santo Agostinho Vale dos Cristais. 
Mas, a Promutuca pretende continuar 
com o programa junto às escolas da 
região e, em breve, expandir estas pa-
lestras para instituições de ensino de 

Nova Lima e de outros locais próximos, 
bem como oferecer ações de campo aos 
alunos que se interessarem. “Esse é um 
legado importante que podemos deixar. 
É literalmente plantar o futuro”, afirmou 
Krollmann.

na área lindeira aos cursos d’água, para 
acabar de vez com esse tipo de poluição.

Na vistoria, os dois agentes da lim-
peza não encontraram ligações clandes-
tinas de resíduos de esgoto de residên-
cias, o que é muito bom. No entanto, a 
Promutuca reforça a todos para manter 
limpas as áreas próximas aos córregos 
e não praticar o descarte de materiais 
sobre os cursos d’água. Eles são o prin-
cipal motivo da diversidade da fauna na 
região do Mutuca, além de servirem de 
passagem para a maioria das espécies 
que cruzam o corredor ecológico.     

Segundo Suellen Rodrigues, a Pro-
mutuca adota com regularidade medi-
das de proteção do solo e da vegetação 
para promover a conservação de nas-
centes e das áreas importantes para a 
dinâmica dos cursos d´água. E a limpeza 
de córregos é muito importante nesse 
processo.
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Mamíferos de grande porte 
são vistos em condomínios

A aparição de mamíferos de grande 
porte no Vale do Mutuca tem causado 
certa apreensão entre alguns morado-
res. Recentemente, uma onça parda e 
um lobo guará foram flagrados pelas 
câmeras passeando próximo à entrada 
de condomínios e o vídeo foi parar nas 
redes sociais. Porém, a presença desses 
animais não deve ser motivo de preo-
cupação ou medo. Segundo informou o 
biólogo e analista ambiental do IBAMA, 
Junio Augusto dos Santos, “isso apenas 
demonstra que estamos em volta de 
uma grande e importante área de conec-
tividade ambiental, utilizada pela fauna 
silvestre. Daí a importância de se insta-
lar e proteger este Corredor da Ecolo-
gia”.

Ainda segundo ele, é através dos 
Corredores Ecológicos que os animais 
realizam essa transição de um lado para 
o outro, em busca de alimentos, porque 
existe essa conectividade entre os frag-
mentos florestais. Ele disse que essa é 
uma região que sempre registrou a pre-
sença de onças pardas e lobos transitan-
do de um lado para o outro, só que hoje 

com as câmeras a presença desses ani-
mais foi deflagrada e ficou mais eviden-
te, mostrando que eles utilizam trajetos 
de córregos e áreas abertas no período 
noturno.  “Estamos em uma área de re-
manescentes de matas e a onça e o lobo 
são componentes desse mosaico. Aqui 
sempre teve e sempre haverá animais 
desse porte, assim como cobras, que são 
predadores e que estão no topo da ca-
deia. São animais solitários que saem à 
noite para abater outros menores para 
se alimentarem e alimentar seus filho-
tes. Acredito que esse essa onça é um 
animal adulto e não há motivos para 
alarde” ressaltou.

Junio explica se alguém deparar com 
uma onça, deve fazer barulho, falar alto e 
gesticular os braços e nunca correr. “Não 
somos presas dela. Ao levantar os bra-

ços, a onça vai perder o interesse, esse 
é o comportamento padrão dela. Ela 
sempre vai fugir da presença humana e 
continuar seu caminho”, ensinou. Ele in-
formou que não há registros de ataques 
desses animais a seres humanos, são si-
tuações isoladas. “O risco de uma onça 
atacar o homem é de um a cada 50 mi-
lhões, uma probabilidade muito baixa. 
Mesmo assim, isso não tira de ninguém 
a necessidade do dever de casa. Crian-
ças nunca devem andar sozinhas pelos 
condomínios, mesmo que durante o dia, 
porque há outras situações de risco”, sa-
lientou.

Ele explicou que os cães são os maio-
res guardiões, pois avisam antes a pre-
sença de animais silvestres e os deixam 
acuados. “Eles até podem ser reconheci-
dos como presa, mas isso é apenas uma 
questão de cuidado para não deixá-los 
soltos fora do traçado das casas”, infor-
mou.          

Ainda segundo o técnico do IBAMA, 
o felino só se estabelece em uma região 
pela facilidade de acesso a água e vários 
animais silvestres. E a rotina dos condo-
mínios e de seus moradores não deve 
ser alterada diante da presença desses 
animais. “Eles estão em seu habitat e 
sempre viveram nessa região. É um pri-
vilégio para nós saber que, apesar de 
estarmos próximos de regiões de cres-
cimento acelerado, existe um local pro-
pício que abriga essa diversidade e que 
oferece a ela um corredor de transição”, 
ponderou.
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 Villa Alpina inicia projeto no residencial

Promutuca incentiva moradores a realizarem 
a compostagem de materiais vegetais

A diretora de Meio Ambiente do Con-
domínio Villa Alpina, Flávia Motta Gui-
marães, está iniciando um importante 
projeto de compostagem no residencial. 
Para ela, antes de falar sobre o programa 
que pretende implantar, é importante 
ressaltar o privilégio de todos em esta-
rem situados em meio a um corredor 
ecológico, com uma fauna e vegetação 
do Cerrado/Mata Atlântica excessiva-
mente diversificada.

Antenada aos assuntos ligados ao 
Meio Ambiente do seu residencial, Flá-
via Motta Guimarães decidiu adotar prá-

A Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos (PNRS) estabeleceu como ins-
trumentos de gestão de resíduos de 
consumo diário – recicláveis, orgâni-
cos ou tecnológicos - , a coleta seletiva, 
a responsabilidade compartilhada e a 
logística reversa para reaproveitamen-
to de produtos em seu próprio ciclo de 
vida ou destinação final ambientalmen-
te adequada. Dentro dos condomínios 
do Vale do Mutuca, resíduo verde origi-
nário da poda de jardins, gramas,  folhas 
das árvores, são os maiores descartes 
de resíduos feitos pelos moradores. Em 
um único condomínio, o Villa Alpina, são 
necessários dois caminhões por semana 
para o descarte dos resíduos verdes das 
residências, fora o lixo proveniente da 
varrição de folhagem de ruas.

Diante dessa realidade, a Promutu-
ca vem incentivando os moradores a 
realizarem a compostagem orgânica de 
materiais de origem vegetal, ao invés da 
sua destinação a aterros sanitários ou 
terrenos em Nova Lima. Trata-se de um 
material orgânico rico, que está sendo 
descartado na natureza, sem critérios, 
e que poderia ter novos usos. “Estamos 
desperdiçando um produto com alto teor 
em nutrientes e que poderia passar por 
sistemas de compostagem até ganhar os 
jardins e hortas, através da produção de 
adubos orgânicos”, explica Suellen Ro-
drigues, bióloga da Promutuca.

Ela comenta que o ideal seria os con-

domínios estabelecerem uma gestão 
interna condizente com as exigências le-
gais e à realidade específica de cada uni-
dade residencial. “Quando atuamos so-
bre esses impactos causados pelo meio 
ambiente, estamos valorizando nossos 
espaços e promovendo a responsabili-
dade coletiva com o presente o futuro do 
nosso meio ambiente”, destacou.

A compostagem orgânica do lixo ver-
de pode ser realizada de forma simples. 

ticas que pudessem incentivar e estimu-
lar a conscientização ambiental coletiva, 
otimizando tudo que a natureza local 
nos contempla. Ela conta que o projeto 
começou com palestras ambientais e o 
Clube da Horta para mostrar aos condo-
mínios que adotar práticas saudáveis de 
vida é um fator favorável à longevidade.

Segundo ela, objetivando reduzir 
as despesas como a contratação de ca-
minhões para a retirada do lixo verde, 
decidiu-se reutilizar esse conteúdo no 
preparo de adubos para uma melhor 
manutenção de canteiros e das rotató-

rias do condomínio. Com isso, iniciaram 
as aulas práticas de horta orgânica e op-
taram por inserir a compostagem, que 
se traduz na “reciclagem de resíduos 
orgânicos”.

Flávia explica que “cerca de 55% 
do lixo produzido no país é composto 
por resíduos orgânicos, que sofrem o 
soterramento nos aterros e lixões, im-
possibilitando sua biodegradação”. E fi-
naliza, “em tempos de recessão e cons-
cientização, o reaproveitamento é lei 
de sobrevivência. Basta cada um fazer 
a sua parte.”

É um processo natural que promove o 
aproveitamento de materiais orgâni-
cos para adubação e enriquecimento 
do solo.  Alguns condomínios já deram 
o primeiro passo para realização da 
compostagem verde. O Passárgada foi 
o primeiro a comprar uma trituradora e 
trazer essa experiência para os morado-
res. E, agora, é a vez do Villa Alpina que 
inicia seu projeto através da Diretoria de 
Meio Ambiente.
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Brigadistas

Trilha Perdidas poderá virar parque
O grande desejo dos usuários da 

Trilha Perdidas é transformá-la em um 
parque. O projeto de criação visa preser-
var não somente a biodiversidade como 
também em se conservar áreas para uso 
da população em atividades recreativas 
e educacionais. Além dos praticantes de 
atividades esportivas,  a Secretaria de 
Meio Ambiente de Nova Lima também 
anseia pela sua criação. 

Fred Lanna, diretor de Esportes da 
ARCA-AmaSerra é também responsável 
pela área de manejo de trilhas do gru-
po Mountain Bike BH. Ele destaca que 
a área faz parte do Corredor Ecológico 
da Mutuca, única ligação entre as Bacias 
do Rio das Velhas e Rio Paraopeba, bem 
como ligação entre as diversas áreas 
protegidas, como o Parque Estadual do 
Rola Moça, RPPN do Jambreiro, Mata Sa-
muel de Paula, RPPN do Tumbá, Fechos, 
Mona Serra do Souza, Mona Morro do 
Pires, Mona Morro do Elefante e Parque 
Nacional da Serra do Gandarela. “A área 
da Perdidas está estrategicamente situa-
da entre estas áreas, com rica fauna, be-
leza naturais e funciona também como 
corredor ecológico entre estas áreas 
junto ao Corredor do Vale do Mutuca.

Além disso, a região da Perdidas en-
contra-se em uma área de rara rique-
za, caracterizada por área de transição 
entre a mata Atlântica e o cerrado, com 
espécies específicas desta área de tran-
sição. Para Fred Lanna, a área é utiliza-
da, há décadas, para diversas atividades 
esportivas, realizadas por moradores 
de Nova Lima e Belo Horizonte, além de 

turistas. “Criar esse parque tem uma im-
portância cultural e histórica para a ci-
dade, por ser uma área de referência do 
lazer e convívio da população. O Mou-
ntain Bike na nossa região se iniciou 
nessas trilhas, o Enduro da Indepen-
dência nasceu aqui, inclusive a modali-
dade Enduro de Regularidade surgiu na 
Perdidas em 1975 com a realização da 
primeira prova de Enduro do Brasil. Por 
conta de toda essa história e relevância, 
as trilhas que cortam todo o espaço des-
se futuro parque foram tombadas pelo 
poder público municipal de Nova Lima, 
através de Decreto 6.773, de 18 feverei-
ro de 2016”, informou.

A área do Parque das Perdidas é a úl-
tima porção ao sul da RMBH, ainda pre-
servada, que não está devidamente pro-
tegida. Não possui nenhum loteamento, 
arruamento, rodovia, atividade minera-

ria ou comercial/industrial. Situa-se ao 
fundo da divisa dos condomínios à mar-
gem da BR-040 junto ao Viaduto da Mu-
tuca, próximo ao início das trilhas Perdi-
das e Speed Way, próximo ao antigo bar 
Clubinho e se estende até o distrito de 
Macacos. 

Para fácil entendimento, no sentido 
BR-040 – Macacos, no seu lado direito 
faz divisa com a RPPN do Tumbá e es-
trada de Macacos. No mesmo sentido, 
em sua porção noroeste faz divisa com a 
estrada Macacos – Jardim de Petrópolis/
Nova Lima e do lado esquerdo, faz divi-
sa com Morro do Pires, Serra do Souza e 
mais ao sul com o Condomínio Vale dos 
Cristais/Nascentes. Vale ressaltar que 
estas estradas, bem como a divisa dos 
condomínios facilitariam, além de sua 
demarcação, sua fiscalização, monitora-
mento e combate a incêndios.

Blitz educativa e 
prevenção a incêndios

Com o objetivo de prevenir incêndio 
nas trilhas em época de clima seco do 
inverno, a Promutuca realizou mais uma 
campanha. A ação iniciou no mês de ju-
nho e terminou em outubro, ocorreu nos 
finais de semana e feriados e contou com 
a participação de uma promotora que fica 
na entrada das trilhas. Além do trabalho 
presencial da promotora mostrando atitu-
des que podem causar queimadas e o risco 
de acidentes em decorrência da fumaça e 
do fogo, várias faixas foram instaladas na 
entrada das trilhas para lembrar sobre o 
risco de fogo nas áreas protegidas e os sé-
rios prejuízos ao meio ambiente.

Usuários de trilhas e demais morado-

res da região podem contribuir bastante 
no combate a incêndios, bastando apenas 
adotar algumas práticas seguras. Pois, o 
simples lançamento de bitucas de cigarro 
e de vidro na beira das trilhas podem de-
sencadear o fogo em áreas de matas.

Em maio, mais um treinamento em 
prevenção e combate a incêndios flores-
tais foi oferecido pela Promutuca aos bri-
gadistas e moradores de condomínios.  O 
curso foi ministrado por um instrutor da 
Brigada 1, instituição credenciada pelo 
IEF e pela Semad. 

A parte teórica foi realizada através de 
uma oficina com apresentação de técnicas 
de prevenção e combate a incêndios. E, a 
parte prática contou com uma queimada 
controlada, com um importante treina-
mento para utilização correta de abafa-
dores, chicotes, bomba costal e utilização 
de mangueiras. Também foi abordada aos 
participantes a importância do trabalho 
em equipe e da utilização dos Equipamen-
tos Proteção Individual (EPIs).    
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A importância do Corredor Ecológico 
para a preservação ambiental

A Promutuca vem 
atuando ativamente para 
o reconhecimento do Cor-
redor Ecológico do Vale 
do Mutuca. Os Corredores 
Ecológicos ou da Biodiver-
sidade são nomes dados 
a uma faixa de vegetação 
que conecta grandes frag-
mentos de vida selvagem, 
que foram divididos ou 
separados pela interferên-
cia do homem pelo desen-
volvimento da cidade. São 
áreas marcadas pela bele-
za e de grande importância 
na preservação ambiental.

O diretor Flávio Kroll-
mann é um entusiasta des-
se projeto. Ele explica que 
devido à construção do 
Viaduto da Mutuca, e con-
sequentemente com a pro-
teção do Vale do Córrego 
abaixo do mesmo, os ani-
mais passaram a utilizar a 
segurança de atravessar a 
BR 040 por baixo do via-
duto. Isso porque a rodovia 
separou duas importantes 
regiões: a bacia do Rio Pa-
raopeba de um lado e a do 
Rio das Velhas do outro. 
“Além disso, no lado da 
Bacia do Paraopeba temos 

o Parque Estadual do Rola 
Moça, Monumento Natural 
da Serra da Calçada, bem 
como a Serra da Moeda, 
importantes áreas de pre-
servação. Do lado da Bacia 
do Velhas, temos a Esta-
ção Ecológica de Fechos, 
RPPN de Tumbá, RPPN 
Vale dos Cristais, RPPN do 
Jambreiro, bem como os 
monumentos naturais da 
Serra dou Souza, Morro do 
Elefante e Morro do Pires, 
além da mata Samuel de 
Paula. E ainda, o Parque da 
Serra do Curral, Mangabei-
ras e a Mata da Baleia e o 
recém-criado Parque Na-
cional do Gandarela”, infor-
mou.

Segundo ele, “não pre-
cisa nem citar a importân-
cia desta passagem por bai-
xo do Viaduto da Mutuca e 
do Vale do Mutuca para a 
locomoção e deslocamen-
to das diversas espécies de 
animais que vivem nestas 
unidades de proteção. O 
Corredor da Mutuca é o 
único corredor da Região 
Metropolitana de BH, em 
um raio de 40Km - a pró-
xima passagem com segu-

rança aos animais será no 
viaduto das Almas, muito 
distante destas Unidades. 
E seu reconhecimento será 
o primeiro em uma Região 
Metropolitana no Brasil. 
Trata-se de um grande 
exemplo que a Prefeitura 
de Nova Lima e Governo 
do Estado podem dar ao 
resto do país”, salientou o 
diretor da Promutuca.

Vale ressaltar também 
que o Ministério do Meio 
Ambiente reconheceu, re-
centemente, os Corredores 
Ecológicos como priorida-
de para a preservação do 
Meio Ambiente, tão impor-
tante quanto a criação de 
Unidades de Conservação 
(UC´s). “Sabemos que uma 
UC isolada pode sofrer gra-
ves consequências. Espé-
cies de animais precisam 
transitar a fim de buscar 
alimento e reprodução. E 
os Corredores têm papel 
fundamental nisso. Daí a 
sua importância. Convido 
a todos a visitar o site da 
PROMUTUCA e visualizar 
o vídeo sobre o Corredor. 
É contagiante!”, ressaltou o 
diretor.


