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PROJETO DE MITIGAÇÃO DE IMPACTOS DE RODOVIAS É APROVADO EM EDITAL
foto: Fernanda Z. Teixeira

O projeto “Conciliando turismo
e conservação nos Parques da
Copa: mitigação do impacto do
asfaltamento nas rodovias de
acesso a UCs” foi aprovado pela
Fundação Grupo O Boticário no
edital do primeiro semestre de
2013. Realizado em parceria pelo
Instituto Curicaca, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
e idealizado pelo Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias da UFRGS, o
projeto tem como objetivo atenuar a mortalidade de fauna por atropelamento
na região dos Parques Nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral. A área
é de extrema importância biológica e é margeada ou fragmentada por quatro
rodovias, totalizando 66 km de estradas. Leia mais.
INTERDEPENDÊNCIA ENTRE NATUREZA E CULTURA É PRIORIDADE DA NOVA
GESTÃO DO CERBMA/RS
A última reunião do Comitê
Estadual da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica foi centrada
na eleição da nova gestão para
o próximo triênio. O Instituto
Curicaca assumiu a presidência
pela segunda vez e o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
do Estado (IPHAE), a vicepresidência. O momento, portanto,
é propício para o fortalecimento
da interdependência entre natureza e cultura, já que as duas instituições lidam
com a questão de forma central em suas atuações. Além disso, a Comissão de
Tombamento da Mata Atlântica foi recentemente reativada e passou a contar com
a participação do Curicaca, o que facilita o trabalho. Leia mais.
ZONEAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO É TEMA DE REUNIÃO EM
BRASÍLIA
Em reunião realizada em Brasília, a Comunidade de Ensino e Aprendizagem em
Planejamento de Unidades de Conservação discutiu experiências de zoneamento
em UCs a partir das dificuldades e aprendizados trazidos pelos participantes.
Foi questionada a existência de roteiros específicos para o planejamento de cada
categoria de área protegida e debatida a possibilidade da criação de diretrizes
nas quais o responsável pelo planejamento se apoiasse. Também teve destaque
a importância das zonas de amortecimento das UCs, muitas vezes relegadas dos
planejamentos. Leia mais.

PROJETO DE LEI PRETENDE ACABAR
COM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
DA SILVICULTURA
A Secretaria de Agricultura, Pecuária
e Agronegócio trabalhou por meses
em um projeto de lei (PL) que prevê
o fim do licenciamento ambiental da
silvicultura. Conforme o projeto, o
plantio de pinus, eucalipto e acácia
passaria a ser considerado lavoura,
descartando a necessidade da análise de
sua viabilidade ambiental pela Fundação
Estadual de Proteção Ambiental
(FEPAM). Além disso, o PL modificaria
a forma de distribuição do Fundo de
Desenvolvimento Florestal (Fundeflor).
Após a intervenção de técnicos da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente,
que indicaram a inconstitucionalidade
e absurdo técnico do projeto, ele parou
de tramitar no executivo, mas ainda
não há garantias de que não volte a ser
considerado. Leia mais.
INSTITUTO CURICACA CRIA NÚCLEO
DE CONSERVAÇÃO DE ANFÍBIOS E
RÉPTEIS
Nos últimos anos, o Instituto Curicaca
tem se envolvido mais fortemente com
a conservação de anfíbios e répteis.
Pensando na maior eficácia das ações
de proteção desses animais, no final de
junho foi criado o Núcleo de Conservação
de Anfíbios e Répteis (NuCAR). Em
oficina de planejamento interno,
realizada em julho, foram definidas
ações para o próximo biênio. Entre elas,
estão a solução para a grande ameaça
de extinção do sapinho-verde-debarriga-vermelha (Melanophryniscus
admirabilis), a avaliação dos desenhos
dos Microcorredores Ecológicos de
Itapeva pensando na herpetofauna e
o fortalecimento de políticas públicas
– licenciamento ambiental e gestão de
Unidades de Conservação – que levem
em conta as espécies ameaçadas. O grupo
é formado por herpetólogos parceiros e
associados da ONG. Leia mais.
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