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Os projetos de campo são expressões reais da área de 
prioridade da Amda  – defesa da biodiversidade, que ocorre 
por meio de atividades de proteção à vida silvestre, 
prevenção e combate a incêndios florestais, educação 
ambiental, pagamento por serviços ambientais, 
recuperação de ambientes naturais e corredores de 
biodiversidade, propostas de criação de mosaicos e 
unidades de conservação, além das lutas por políticas 
públicas, normas e denúncias. O mapa a seguir mostra os 
municípios mineiros onde foram ou estão sendo realizados 
projetos em campo da Amda no ano de 2014.

PROJETOS
DE CAMPO

Em várias frentes.
Ao mesmo tempo.
A Associação Mineira de Defesa do 
Ambiente (Amda) existe há 37 anos.  
Sua principal bandeira é a defesa da 
biodiversidade, luta que se dá em 
diversas frentes: do encaminhamento 
de denúncias à intervenção em 
políticas públicas, passando, ainda, 
pela presença nas redes sociais e por 
projetos de campo, nos quais a 
proteção à biodiversidade toma 
forma por meio de ações como 
combate a incêndios florestais ou 
recuperação de áreas de mata 
degradadas. Ao final de mais um ano 
de atividades, entre derrotas e 
vitórias, o saldo é positivo.
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PROTEÇÃO E
RECUPERAÇÃO
DA FAUNA
SILVESTRE

Desmatamento, caça, captura, 
atropelamento e comércio ilegal de 
animais silvestres continuam sendo 
fatores determinantes para 
agravamento da situação de suas 
populações na natureza. Em Minas 
Gerais, o problema é particularmente 
grave em função de sua localização 
geográfica central, que o faz cortado 
por densa rede de rodovias federais e 
estaduais: seu território é 
considerado como uma das principais 
rotas de tráfico e atropelamento. 
Infelizmente, é também fornecedor de 
animais para o tráfico, condição esta 
determinada pela riqueza de sua 
fauna, associada à diversidade de 
ambientes naturais. No Estado 
ocorrem  três dos principais biomas 
brasileiros: Mata Atlântica e 
ecossistemas associados (Campos 
Ferruginosos, Mata Seca), Cerrado e 
Caatinga.

Estima-se que, anualmente, só no 
Brasil, 38 milhões de animais sejam 
retirados forçadamente de seus 
ambientes naturais. Para o Ibama, 

cerca de 90% desses morrem antes de 
chegar a seu destino. 
Aproximadamente 60% são dirigidos ao 
mercado interno (Lima, 2007). Algumas 
espécies foram ou estão sendo 
particularmente mais atingidas pela 
atividade ilegal, como arara-azul-
pequena (Anodorhinchusglaucus) e a 
ararinha azul (Cyanopsittaspixii), que 
perseguidas por longos períodos, 
tiveram suas populações reduzidas, 
situação que levou a primeira delas à 
completa extinção no ambiente 
natural.

Em Minas, várias espécies de aves 
estão sofrendo constante declínio em 
suas populações, como o papagaio-
verdadeiro, arara-canindé, arara-
vermelha, bicudo, curió, azulão, trinca-
ferro, em decorrência da captura e 
comércio ilegal de fauna, e, é claro, em 
função da destruição de habitats. No 
âmbito da política de proteção à fauna 
e combate ao comércio clandestino de 
animais silvestres, a implantação de 
Centros de Triagem de Animais 
Silvestre (Cetas), Centros de 
Reabilitação de Animais Silvestres 
(Cras) e  Áreas de Soltura de Animais 
Silvestres (Asas) tem sido apontada 
como fundamental. Consoante com 
este objetivo, a Amda vem 
desenvolvendo dois projetos: o 
primeiro, de implantação de Asas, e o 
segundo, de uma unidade de Cras, a 
seguir descritos. 
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CENTRO DE 
REABILITAÇÃO
DE ANIMAIS
SILVESTRES
(CRAS)

Localizado em Paracatu, no noroeste de 
Minas, o centro é uma estrutura legalmente 
estabelecida pelos órgãos fiscalizadores 
(Ibama e IEF) para prestar atendimento 
veterinário integral a animais silvestres 
acidentados ou apreendidos em ações de 
combate à posse e ao comércio ilegais. A 
construção do Cras é realizada pela Amda, 
que será responsável pelo seu futuro 
gerenciamento, resultado de parceria com o 
Ministério Público Estadual, que obteve os 
recursos através da assinatura de um Termo 
de Ajustamento de Conduta com a 
mineradora Kinross. Sua conclusão deverá 
acontecer no segundo semestre de 2015.
Além do atendimento veterinário, o Cras 
atuará também na reintrodução na natureza 
dos animais reabilitados e considerados 
aptos.

O projeto é o resultado de convênio para 
a soltura de pássaros e psitacídeos 
apreendidos em ações de combate ao 
tráfico e aprisionamento de animais 
silvestres pelo Ibama ou Polícia Militar de 
Meio Ambiente. A Amda instalou uma 
unidade no município de Brumadinho, 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, e 
outra está em processo de construção na 
Reserva do Patrimônio Particular Natural 
da Mata do Jambreiro, em Nova Lima, 
pertencente à Vale, que patrocina o 
projeto. Para a unidade já existente, foram 
encaminhadas 559 aves, sendo 229 em 
2012; 145 em 2013; e 185 ano passado. (Área de Soltura de Animais Silvestre) 

PROJETOS
ASAS
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PREVENÇÃO
E COMBATE
A INCÊNDIOS
FLORESTAIS

Incêndios florestais têm sido apontados 
como uma das grandes causas da 
destruição de ambientes naturais no 
Brasil. Em grande parte, são resultantes 
da prática arraigada na população rural 
de queima para a renovação de 
pastagens ou para limpeza de áreas de 
cultivo, ou no caso das populações 
urbanas, do uso do fogo para a limpeza 
de lotes e de lixo acumulado. Fogo 
ateado por andarilhos ou motoristas em 
margens de rodovia tem sido também 
um verdadeiro flagelo ambiental, 
destruindo ambientes, sinalização 
rodoviária e provocando acidentes por 
causa da fumaça. 

Em Minas, especialmente nas áreas de 
Cerrado e de Campos de Altitude, as 
queimadas destroem as matas de 
galerias (em fundos de vales), que 
exercem as importantes funções de 
corredores ecológicos e de recolonização 
pela fauna, indispensáveis à 
sobrevivência das espécies nestes 
ambientes. A atuação da Amda na 
prevenção e combate está dirigida ao 
segmento sul da região metropolitana 
da capital mineira e em seu colar de 
contorno, incluindo relevantes trechos 
da Cadeia do Espinhaço, inseridos na 
APA Sul RMBH e na Reserva da Biofera do 
Espinhaço. A atuação envolve a 
operação, desde 2011, de brigadas 
profissionais (em parcerias com 
empresas e instituições) e de brigadas 
voluntárias. 

BRIGADA
PROFISSIONAL
DE COMBATE
A INCÊNDIOS
FLORESTAIS

- Distrito Miguel Burnier 
- Itabirito 
- Município de Itatiaiuçu 

- Santa Bárbara 
- Barão de Cocais 

- Município de Brumadinho 

No dia 10 de novembro foi 
realizada, em Belo Horizonte, 
solenidade para homenagear os 
brigadistas que atuaram no 
combate aos incêndios 
florestais em Minas Gerais no 
ano 2014. Durante o evento, 93 
brigadistas, profissionais e 
voluntários, receberam 
medalhas de honra ao mérito 
pelos serviços prestados em 
proteção ao meio ambiente e a 
vida.
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Distrito Miguel Burnier 
Miguel Burnier (distrito de Ouro Preto) – 
em parceria com a Gerdau, a brigada atua 
nos municípios de Belo Horizonte, Belo 
Vale, Brumadinho, Ibirité, Itabirito, Moeda, 
Nova Lima, Ouro Branco e Ouro Preto. 

Itabirito 
Itabirito – em parceria firmada entre 
Sindiextra, Semad e Amda, tem como área 
de atuação prioritária propriedades da 
Vale S.A e unidades de conservação na 
categoria de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPN) da região. 

Município de Itatiaiuçu 
Município de Itatiaiuçu – em parceria com 
a Usiminas Mineração, tendo como área de 
atuação a região da Serra do Itatiaiuçu e 
segmento oeste da Serra dos Três Irmãos, 
incluindo a APE do Rio Manso. O contrato 
segue até setembro de 2015.

Santa Bárbara e Barão 
de Cocais 
Santa. Bárbara e Barão de Cocais – em 
parceria com a AngloGold Ashanti, a 
brigada tem como perímetro de atuação 
áreas de propriedade da empresa, RPPN 
Santuário do Caraça e região. 

Município de Brumadinho 
Município de Brumadinho – em parceria 
com a Vallourec e Ferrous, a brigada atuou 
no trecho norte da Serra da Moeda, no 
Parque Estadual da Serra do Rola Moça e 
em sua zona de amortecimento, no 
período compreendido entre 27 de agosto 
e 27 de novembro de 2014. Para 2015 a 
parceria não foi renovada. 

Formada por funcionários da 
Amda e voluntários diversos, 
atua prioritariamente no 
combate a incêndios no 
Parque do Rola Moça e seu 
entorno. 

A brigada conta com atuação voluntária de 
funcionários da Amda e demais interessados 
em promover ações de combate às queimadas 
que atingem ambientes naturais. A atuação em 
2014 se deu em unidades de conservação e 
suas zonas de amortecimento, bem como em 
áreas prioritárias para a conservação e 
estabelecimento de corredores de ligação entre 
áreas naturais. Em reconhecimento ao trabalho 
das brigadas, a Amda realizou solenidade de 
entrega de medalhas aos brigadistas que mais 
se destacaram nesse trabalho durante o ano.

Brigada Voluntária
AMDA
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EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Educação ambiental e disseminação 
de informações ambientais são de 
grande importância na formação de 
cidadãos conscientes em relação à 
preservação e conservação do meio 
ambiente, que podem se tornar 
atuantes na luta por uma sociedade 
sustentável.

Consciente desta importância a Amda, 
historicamente, vem desenvolvendo 
atividades como  organização de 
eventos, plantio de mudas, gestão de 
centros de educação ambiental, 
conversas informais com 
proprietários rurais das áreas de 
abrangência de seus projetos, ações 
de mobilização social, projetos de 
educação ambiental, blitz ecológicas, 
palestras e eventos diversos. Dentre 
as atividades citadas destacam-se:

Gestão do Centro de Referência 
Cultural e Ambiental/Estação 
Ciência Anglo American/Reserva 
da Biosfera da Serra do Espinhaço 
Construído pela Anglo American e atualmente 
gerido pela Amda, no período 2013-2015, a 
Estação Ciência, em Conceição do Mato 
Dentro tem como objetivo a realização de 
atividades destinadas à comunidade escolar 
e à sociedade regional, com prioridade para a 
área de influência direta do Projeto Minas-
Rio. No Centro, são desenvolvidas atividades 
de educação ambiental para escolares, 
cursos para professores, formação de guias 
turísticos e eventos culturais, entre outras. 
Em 2014, a Estação Ciência recebeu 3.031 
pessoas.

Caravana Ambiental - 
Projeto de educação
ambiental itinerante

Projeto de educação ambiental itinerante, 
através de apresentações teatrais e 
distribuição de cartilhas 
interativas/educativas, cujo objetivo é 
contribuir para desenvolvimento de 
consciência ecológica e mudanças 
comportamentais em relação ao cuidado e 
à proteção do ambiente natural. No ano de 
2014, em parceria com a Vale, o projeto 
atendeu oito municípios, 50 escolas, 1.263 
servidores e 8.447 alunos, nas 100 
apresentações realizadas com o tema Nós e 
as Florestas. 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)
O PSA é uma ferramenta de conservação relativamente nova, que atribui relevância às áreas 
naturais pelas diversas funções que cumprem, tais como proteção de nascentes e cursos 
d'água, proteção da biodiversidade, conservação do solo, ciclagem de nutrientes, regulação do 
clima, dentre outros.

Sob este parâmetro, a Amda e a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, com apoio do 
Ministério Público Estadual, iniciaram em 2012 a implantação o Projeto Oásis, em Brumadinho, 
que tem como objetivo principal desenvolver modelo de premiação de proprietários rurais 
pelos serviços ambientais gerados em suas áreas, através do mecanismo de PSA. Até o 
momento, foram cadastradas 126 propriedades rurais, com 13 proprietários premiados e 
previsão de pagamento em um período de cinco anos, através de parcelas semestrais. A área 
natural protegida, até então, soma 502 hectares, sendo previsto aumento desta área através da 
recuperação de ambientes nas propriedades contratadas. Estão ainda sendo protegidas 30 
nascentes das sub-bacias dos ribeirões Casa Branca e Piedade – Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraopeba.
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Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)
O PSA é uma ferramenta de conservação relativamente nova, que atribui relevância às áreas 
naturais pelas diversas funções que cumprem, tais como proteção de nascentes e cursos 
d'água, proteção da biodiversidade, conservação do solo, ciclagem de nutrientes, regulação do 
clima, dentre outros.

Sob este parâmetro, a Amda e a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, com apoio do 
Ministério Público Estadual, iniciaram em 2012 a implantação o Projeto Oásis, em Brumadinho, 
que tem como objetivo principal desenvolver modelo de premiação de proprietários rurais 
pelos serviços ambientais gerados em suas áreas, através do mecanismo de PSA. Até o 
momento, foram cadastradas 126 propriedades rurais, com 13 proprietários premiados e 
previsão de pagamento em um período de cinco anos, através de parcelas semestrais. A área 
natural protegida, até então, soma 502 hectares, sendo previsto aumento desta área através da 
recuperação de ambientes nas propriedades contratadas. Estão ainda sendo protegidas 30 
nascentes das sub-bacias dos ribeirões Casa Branca e Piedade – Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraopeba.
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hectares, sendo previsto aumento desta 
área através da recuperação de ambientes 
nas propriedades contratadas. Estão ainda 
sendo protegidas 30 nascentes das sub-
bacias dos ribeirões Casa Branca e Piedade 
– Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba.

Recuperação de ambientes naturais
As áreas florestais ocupavam, no passado, extensão muito maior que sua distribuição atual 
e, dentre os fatores responsáveis por esta retração, está a enorme pressão de ocupação e 
de uso inadequado do solo, destacando-se os incêndios florestais que anualmente atingem 
expressiva área no estado.

A ação seletiva de sucessivos incêndios, associados quase sempre ao pastoreio extensivo 
(atividade praticada desde o final do século 17, quando o processo de ocupação portuguesa 
foi impulsionado, em função da atividade mineradora de ouro), vem comprimindo, de 
forma expressiva, as formações vegetais. As seguidas queimadas promovem a substituição 
das espécies arbóreas por aquelas típicas do Cerrado ou do Campo-cerrado, reduzindo as 
áreas de distribuição das tipologias florestais.

Desta forma, a Amda vem realizando, ao longo dos anos, diversos projetos no âmbito da 
recuperação de ambientes naturais. Ano passado foram executadas atividades de plantio, 
monitoramento e tratos culturais de acordo com os projetos descritos a seguir.

Recuperação de Matas de Galeria e de Encostas no Parque Estadual 
da Serra do Rola Moça 

Em parceria com a Samarco Mineração e com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), o 
projeto destina-se à recuperação de 15 hectares de área degradada pelos incêndios no 
sopé da Serra do Rola Moça, na vertente de Brumadinho. Pretende-se com esta ação 
resgatar a interligação florestal das matas localizadas nas cabeceiras do ribeirão Casa 
Branca e aquelas localizadas na Fazenda da Jangada, de propriedade da Vale. 

Recuperação de Matas de Galeria nas Cabeceiras do Córrego do 
Barreiro, no Parque Estadual da Serra do Rola Moça

Também no Parque do Rola Moça, este projeto visa recuperação de Matas de Galeria e é 
desenvolvido em parceria, com a Vallourec e IEF, para recuperação de mais 15 hectares. A 
ação faz parte de compensação florestal definida na Lei Federal de Proteção da Mata 
Atlântica, acertada entre a empresa e o Ibama. A área escolhida para o plantio localiza-se 
nas cabeceiras do córrego do Barreiro, em trecho localmente conhecido por Vargem das 
Caveiras, que está inserido no manancial do Barreiro. Em 2014, foi realizado monitoramento 
da área em recuperação. Entretanto, no último grande incêndio que atingiu o parque, em 
torno de 50% das mudas foram queimadas. No momento, a Amda discute com a empresa a 
possibilidade de reposição das mesmas.   
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Restauração de ambientes florestais no sopé da Serra da Moeda, em 
trechos abrangidos pelo Monumento Natural e sua área de 
amortecimento
O projeto tem como objetivo promover a recuperação de trechos de áreas florestais do 
sopé da serra e nos fundos de grotas atingidos por incêndios, com destaque para a faixa 
que margeia a rodovia BR-040. Os trabalhos abrangem superfície de 15 hectares, com 
plantio de 750 mudas por hectare, a fim de restabelecer a ligação florestal entre os 
remanescentes existentes, isolados devido a atividades antrópicas desenvolvidas ao longo 
de todo o período de ocupação da região. 

CORREDORES DE
BIODIVERSIDADE,
MOSAICOS E
UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

A implantação de corredores ecológicos é importante estratégia para conservação da 
vida silvestre. Baseia-se na premissa de que populações de espécies da flora e fauna 
possuem menor probabilidade de sobrevivência em fragmentos de ambientes 
naturais isolados do que entre aqueles conectados entre si. Isoladas, o aumento de 
cruzamentos endogâmicos (cruzamentos entre indivíduos aparentados), diminui a 
variabilidade genética e aumenta probabilidade de extinção. 

Rede de habitats, formadas com corredores ecológicos, de maneira a possibilitar a 
conexão das populações e consequentemente aumento da variabilidade genética 
das mesmas tem sido apontada como solução para reduzir a endogamia. 

Os trabalhos desenvolvidos pela Amda neste sentido são resultado do 
desenvolvimento de modelo de corredores de conectividade ambiental baseado em 
análise multicritério e em discussões com alguns dos principais atores das regiões 
de abrangência dos projetos. A seguir são especificados os projetos executados em 
2014.

Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Sul da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte
Este projeto tem como objetivo principal planejar mosaico de unidades de conservação 
(UCs) e outras áreas de proteção, interligando áreas entre o Parque Estadual da Serra do 
Rola Moça e o Monumento Natural da Serra da Moeda. Suas diretrizes fundamentais são o 
maior conhecimento da região e busca de entendimentos entre os vários setores 
envolvidos, em especial, mineração, agropecuária, proprietários de rurais e condomínios 
residenciais. Pretende-se, após os estudos, que as alternativas sejam apresentadas ao 
Governo de Minas, prefeituras, empresas e proprietários rurais, de maneira que as 
responsabilidades pelas ações de conservação sejam divididas entre todos. Realizado com 
apoio do IEF, tem o patrocínio das seguintes empresas: AngloGold Ashanti, Ferrous, Gerdau, 
Vale e Vallourec.

Sistema de Áreas Protegidas e Corredores Ecológicos entre a Área 
de Proteção Especial Rio Manso e o Parque Estadual da Serra do 
Rola Moça
O projeto visa implantação de mosaico de unidades de conservação e malha de corredores 
ecológicos interligando duas das maiores e mais importantes áreas naturais da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte: a Área de Proteção Especial (APE) do Rio Manso, que 
protege a segunda maior fonte de suprimento de água da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, e o Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Através da identificação, 
mapeamento e entendimentos com proprietários rurais, empresas detentoras de direitos 
minerários e, quando for o caso, com o poder público, deverá ser proposta criação e 
implantação de mosaico de áreas de conservação, assim como mecanismos legais para sua 
proteção, envolvendo, inclusive, planejamento da infraestrutura básica necessária. É 
realizado com apoio do IEF e Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraopeba (Cibapar) e patrocínio do Conselho Estadual dos Direitos Difusos (Cedif). 

Sistema de Áreas Protegidas e Corredores de Conectividade entre 
as Unidades de Conservação RPPN de Porto Cajueiro e Parque 
Estadual Veredas do Peruaçu
O trabalho envolve área localizada no extremo Norte do Estado, e vem sendo realizado com 
o apoio do Sindaçucar – Sindicato da Indústria do Açúcar de Minas Gerais e IEF. No último 
ano foram realizados contatos com proprietários da região, instituições parceiras e 
solicitação de estudos de meio físico e biótico necessários ao desenvolvimento do projeto.
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ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL
Desde que foi fundada, a Amda faz parte 
do Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam), fórum que reúne 
representantes do poder público, 
iniciativa privada, ONGs ambientalistas e 
pessoas de notório saber, e é responsável 
pela definição das prioridades da política 
ambiental no Estado. A presença nestes 
fóruns também permite que a entidade 
tenha acesso a informações sobre 
empreendimentos potencialmente 
degradadores do meio ambiente e possa 
agir antes que estes tenham sua licença 
ambiental aprovada. É também 
importante no sentido de dar maior 
solidez à prioridade que a Amda definiu 
para sua atuação, que é a defesa da 
biodiversidade.

Em 2014, a Amda fez parte de duas 
câmaras do Copam: Câmara de Proteção à 
Biodiversidade (CPB) e Câmara Normativa 
Recursal (CNR) A CPB é por onde passam 
os pedidos de supressão de vegetação 
nativa e mudanças na legislação 
relacionadas ao tema, como a deliberação 
normativa sobre fauna e flora ameaçadas 
de extinção, debate do qual a Amda 
participou ativamente. Como conselheira, 
a entidade analisa processos, elabora 
pareceres, além de participar das 
reuniões. A CNR julga, em grau de recurso, 
os processos que resultaram em 
penalidades para o empreendedor. Ainda 
no Copam, a Amda participou de três 
Grupos de Trabalho (GTs), que discutiram 
mudanças na lei de lançamento de 

efluentes, empreendimentos de 
impacto local, barragens e Cerrado.

Fora da estrutura do Copam, a Amda 
participa do Conselho Consultivo da 
Apa Carste de Lagoa Santa, APA do 
Morro da Pedreira, Parque Nacional da 
Serra do Cipó e do Parque Estadual da 
Serra do Rola Moça. 

A entidade também tem atuação junto 
à Assembléia Legislativa e ao Ministério 
Público. Na Assembleia, acompanha a 
tramitação dos projetos de lei que 
aprimoram a defesa do meio ambiente 
e também dos que possam causar 
danos ambientais. Em 2014, a entidade 
participou ativamente da discussão do 
projeto de lei 3614/12 que retirava de 
alguns rios de Minas o caráter de rios 
preservação permanente. A proposta 
não foi adiante da forma como havia 
sido idealizada, uma decisão 
importante especialmente nos dias de 
hoje, quando a crise hídrica ganha 
contornos cada vez mais críticos. 

No caso do Parque Estadual da Serra 
do Rola Moça, a Amda, em 2014, atuou 
no sentido de restringir implantação de 
loteamentos irregulares em sua zona 
de amortecimento. Para tanto, a 
entidade tem buscado apoio junto ao 
Ministério Público, através de 
solicitação de abertura de inquérito 
civil público como no caso do 
loteamento Novo Barreirinho, em 
Ibirité. 

Neste ano, a Amda voltou também sua 
atenção para duas unidades de 
conservação localizadas na região 
Norte de Minas: Parques Estaduais do 
Alto Cariri e Veredas do Peruaçu. Em 

relação ao primeiro, no sentido de 
evitar redução de sua área conforme 
proposto em projeto de lei apresentado 
pelo deputado estadual Carlos Pimenta 
para atender interesse minerário. No 
caso do segundo, para pressionar o 
governo do Estado a ampliar sua área 
em 100 mil hectares. 

A Amda participa também de fóruns 
destinados a buscar soluções 
compartilhadas para problemas 
ambientais específicos. São eles: Rede 
de ONGs da Mata Atlântica, 
Observatório do Código Florestal, 
também formado por ONGs, com 
objetivo de acompanhar implantação 
do mesmo e dos Fóruns Florestal 
Nacional e Estadual, com caráter 
informal, que reúne ONGs e empresas 
do setor para discussão e adoção de 
ações de interesse comum na área 
ambiental. 
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ações de interesse comum na área 
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MOBILIZAÇÃO
SOCIAL
Conscientizar para a importância da 
preservação e, ao mesmo tempo, 
atrair mais pessoas para a luta 
ambiental: estes são os objetivos 
dos projetos de mobilização da 
Amda. Citamos algumas ações neste 
sentido realizadas em 2014. 

Desde que foi fundada, a Amda sempre 
esteve presente no Conselho Estadual de 
Política Ambiental (Copam), fórum que reúne 
representantes do poder público, iniciativa 
privada, ONGs ambientalistas e pessoas de 
notório saber, e é responsável pela definição 
das prioridades da política ambiental no 
Estado. A presença nestes fóruns também 
permite que a entidade tenha acesso a 
informações sobre empreendimentos 
potencialmente degradadores do meio 
ambiente e possa agir antes que estes 
tenham sua licença ambiental aprovada. É 
também importante no sentido de dar maior 
solidez à prioridade que a Amda definiu para 
sua atuação, que é a defesa da 
biodiversidade.

Em 2014, a Amda fez parte de duas câmaras 
do Copam: Câmara de Proteção à 
Biodiversidade (CPB) e Câmara Normativa 
Recursal (CNR) A CPB é por onde passam os 
pedidos de supressão de vegetação nativa e 
as mudança na legislação relacionadas ao 
tema, como a deliberação normativa sobre 
fauna e flora ameaçadas de extinção, debate 
do qual a Amda participou ativamente. Com 
conselheira, a entidade analisa processos, 
elabora pareceres, além de participar das 
reuniões. A CNR julga, em grau de recurso, os 
processos que resultaram em penalidades 
para o empreendedor. Ainda no Copam, a 
Amda participou de três Grupos de Trabalho 
(GTs), que discutiram mudanças na lei de 
lançamento de 

Sustentar

Em maio de 2014, a Amda esteve presente na 7ª 
edição da Sustentar – Fórum Internacional pelo 
Desenvolvimento Sustentável, realizada no 
Minas Centro, em Belo Horizonte, onde 
distribuiu material educativo sobre tráfico de 
animais e consumo consciente, e abriu faixas 
durante pronunciamento do secretário de meio 
ambiente, para protestar contra o abandono 
das unidades de conservação no Estado. 

Mobilização em datas comemorativas

Em 2014, a Amda participou do Carnaval de Rua 
de Belo Horizonte com um protesto bem 
humorado, na forma do bloco “Ala dos Sem 
Mata”, contra a derrubada das matas nativas. O 
objetivo foi denunciar os deputados que 
votaram a favor das modificações no Código 
Florestal e na Lei Florestal Mineira. Em março, 
por ocasião do Dia Mundial da Água e em junho, 
no Dia Mundial do Meio Ambiente, a Amda 
realizou blitz na Praça da Liberdade, com 
abertura de faixas e distribuição de material 
educativo para chamar atenção para a 
importância da preservação do meio ambiente.

Blitz Ecológica
Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, 
celebrado em 05 de junho, a Amda, em parceria 
com a revista Ecológico promoveu uma blitz em 
dois pontos da praça da Liberdade. O objetivo foi 
chamar a atenção da sociedade para as mudanças 
climáticas. A cada sinal vermelho, as equipes 
mostravam faixas. Em uma delas estava escrito: 
"Tempestades arrasadoras, secas cada vez mais 
intensas, incêndios catastróficos, enchentes, 
prejuízos agrícolas, falta d'água... Devido às 
alterações climáticas. Ajude a alterar este 'clima'". 
A segunda faixa trazia a seguinte mensagem: 
"Mudanças climáticas: altere esse 'clima' ou ele 
altera você". Mais de 2.500 lixo-car e exemplares 
da revista foram distribuídos.
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TERÇA
AMBIENTAL

Evento tradicional no calendário da Amda, 
a Terça Ambiental teve continuidade em 
2014, com realização de oito palestras 
sobre temas diversificados como Água, 
Ecologia de Estradas, Economia 
Compartilhada e Meio Ambiente, 
Construções Sustentáveis, Mudanças 
Climáticas, Cerrado Brasileiro, realizadas 
entre março e novembro e presença de 
cerca de quase 700 pessoas. 

Tema: Águas – Porque devemos conhecer?
Palestrante: Mauro da Costa Val
Número de presentes: 71

ABRIL
Tema: Ecologia das Estradas
Palestrante: Alex Bager
Número de presentes: 102

MAIO
Tema: Economia Compartilhada e Meio Ambiente
Palestrante: Alexandre Magrineli
Número de presentes: 66

JULHO
Tema: Construções Sustentáveis
Palestrante: José Otávio Andrade Franco e Luiza 
Franco
Número de presentes: 135

AGOSTO
Tema: Mudanças Climáticas em Minas Gerais – 
Impactos e Vulnerabilidade
Palestrante: Felipe Santos de Miranda
Número de presentes: 72

SETEMBRO
Tema: Cerrado Brasileiro – Situação e Desafios 
para Conservação de sua Biodiversidade
Palestrante: Luiz Paulo Pinto
Número de presentes: 104

OUTUBRO
Tema: Cidades Sustentáveis – Gestão Ambiental
Palestrante: Luiz Eduardo Fontes
Número de presentes: 57

NOVEMBRO
Tema: Erradicação dos lixões em MG
Palestrante: Renato Teixeira Brandão
Número de presentes: 71

COMUNICAÇÃO
A Amda considera que a 
comunicação é uma ferramenta 
importante para a difusão de 
informações sobre meio 
ambiente e, ao mesmo tempo, 
de denúncia e de conscientização 
para as melhores práticas 
ambientais. Por isso, a entidade 
tem mantido uma presença 
constante na mídia, seja nos 
veículos tradicionais, seja nas 
redes sociais. 

Diariamente, a entidade produz um clipping 
com as principais notícias sobre o tema 
publicadas em veículos de comunicação de 
Minas e do Brasil, bem como em portais de 
organizações públicas e da sociedade civil 
com atuação na área ambiental, enviado a 
151 pessoas. Semanalmente, a Amda produz 
um informativo com as principais notícias 
sobre a Amda, mostrando suas ações e 
outras informações relacionadas ao tema, 
enviado a 1.720 pessoas dos mais diferentes 
segmentos. 

Outro projeto da Amda na área de 
comunicação é o Boletim Ambiental, que 
está no ar desde maio de 2014, composto por 
pequenas reportagens de rádio. Desde 
outubro do ano passado, os boletins são 
produzidos com a participação dos alunos do 
curso de jornalismo do Centro Universitário 
Una. 

Nas redes sociais, a Amda está presente no 
Facebook e no Twitter. No Facebook, tem 
cerca de 6 mil seguidores. No Twitter, 900. 
Nas duas plataformas, a atualização das 
informações é feita diariamente pela 
Assessoria de Comunicação. 

A entidade tem procurado, ao mesmo tempo, 
estreitar seu relacionamento com os veículos 
tradicionais. Estes recebem os releases 
produzidos pela Assessoria de Comunicação 
sobre temas de interesse da entidade. Em 
2014, foram produzidos 30 releases. Ao longo 
do ano, a Amda foi tema de 96 matérias, 
publicadas por jornais, emissoras de TV, 
emissoras de rádio, revistas e portais.

MARÇO

Associação Mineira de Defesa do Ambiente
www.amda.org.br
www.facebook.com/amdaminasgerais
Rua Costa Pinto, 258, Vila Paris 
Belo Horizonte / MG CEP: 30380-700 
Telefax: (31) 3291 0661
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