
Projeto de resgate de fauna tem participação do Curicaca
Os empreendimentos hidrelétricos geram graves impactos no ambiente quando implantados. 
Contudo, existem iniciativas que tentam amenizar os danos gerados, uma delas é o resgate de 
fauna. No Centro de Ecologia da UFRGS, está sendo desenvolvido um Programa de Educação 
Tutorial voltado ao estudo desse procedimento. Devido à experiência do  Curicaca  em converter 
conhecimentos técnicos em melhorias nas políticas públicas, os pesquisadores do PET 
propuseram ao Instituto uma parceria na iniciativa. O projeto busca avaliar as fragilidades 
presentes no procedimento, tentando responder uma pergunta fundamental: o que acontece 
com o animal após o resgate? As pesquisas ainda estão em desenvolvimento, mas já foi 
constado que a normativa do resgate de fauna necessita de aperfeiçoamentos.

Plano de Uso Público de Itapeva é elaborado com sugestões do Conselho Consultivo
O plano de uso público do Parque Estadual de Itapeva (Pup/Peva) aderiu sugestões do 
conselho consultivo da UC. O Instituto Curicaca protagonizou dentro do Conselho a 
reivindicação para que o Plano fosse elaborado, demanda repetidamente apresentada há pelo 
menos 6 anos. O Pup/Peva terá duas etapas; primeiramente serão elaborados um diagnóstico e 
três cenários para o uso público e após serão contemplados os projetos executivos de trilhas 
educativas, centro de visitantes e alternativas de uso apontadas na fase inicial. A contratação do 
Pup/Peva vai acontecer através de recurso da medida compensatória.

Exposição fotográfica é resultado de trabalho de educação 
ambiental
Uma ferramenta chave para o cumprimento dos objetivos das 
Unidades de Conservação é a educação ambiental com 
comunidades locais. Em Viamão, município da região 
metropolitana de Porto Alegre, vai ser inaugurada, em dezembro, 
a exposição “Jóias do Refúgio Banhado dos Pachecos”, com 
fotografias e trabalhos produzidos pelos alunos da escola N. Sra. 
de Fátima. O evento conclui e sintetiza o trabalho de educação 
ambiental que o Instituto Curicaca vem desenvolvendo, em 
parceria com o Incra, com alunos da escola que também são residentes do assentamento Filhos 
de Sepé. As fotos retratam olhares curiosos de crianças e adolescentes sobre Refúgio da Vida 
Silvestre Banhado dos Pachecos, que se localiza no entorno do assentamento.

Plano para conservação de 
anfíbios e répteis ameaçados 
Em outubro, no município 
paulista de Pirassununga, o 
Instituto Curicaca participou da 
elaboração do Plano Nacional de 
Conservação de espécies de 
répteis e anfíbios sob ameaça de 
extinção da Região Sul do país. 

Estiveram reunidos pesquisadores, representantes de ONGs 
e gestores públicos, discutindo os objetivos a serem seguidos 
no plano, com ações que deverão ser realizadas até 2016. O 
Instituto assumiu a articulação do eixo que buscará a 
compatibilização de atividades agrosilvopastoris com a 
conservação de espécies de répteis e anfíbios. O Curicaca 
também vai articular ações de outros eixos, buscando a 
efetividade das Unidades de Conservação onde as espécies ameaçadas ocorrem, o 
aperfeiçoamento e melhor aplicação da legislação ambiental e a educação e difusão de 
conhecimentos. 
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