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Mineração na APA da Rota do Sol :: Sapo endêmico em risco ::
APA do Banhado Grande continua sem plano :: Parque Delta do Jacuí
PROIBIÇÃO DA MINERAÇÃO NA APA
DA ROTA DO SOL É DEBATIDA NA
REUNIÃO DO CONSELHO
A reunião dos conselhos da Área de
Proteção Ambiental (APA) da Rota do Sol
e da Estação Ecológica de Aratinga teve
como principal debate a realização de
atividades mineradoras na área da APA.
A demanda surgiu porque o município
de Itati, que não possui uma saibreira
própria, tem gastado muito para trazer o
material de Morrinhos do Sul. O saibro
é utilizado em pequenas obras, como a
manutenção de estradas e de pátios de
colégios. Entretanto, o plano de manejo
da Unidade de Conservação (UC) não
permite que a atividade seja realizada no
local, o que vem sendo questionado por
alguns conselheiros, entre eles o Instituto
Curicaca, já que a UC é da categoria
de uso sustentável e a mineração para
demandas locais pode ser feita de maneira
ambientalmente adequada. O município
vai entrar com o pedido de licenciamento
para a obra. A partir disso, o conselho
voltará a debater a questão em reunião
extraordinária. . Saiba mais.

CONFLITOS NO PARQUE DELTA DO
JACUÍ CONTINUAM OS MESMOS DE
DEZ ANOS ATRÁS
A reunião promovida pelo Ministério
Público para a apresentação do plano de
manejo do Parque Estadual Delta do Jacuí
trouxe a tona as mesmas fragilidades
que há décadas caracterizam sua gestão.
Como realocar as famílias de recicladores
que ocupam a área? Como viabilizar
a pesca sustentável? Como controlar a
mineração ilegal de areia? O que fazer
com as mansões que impactam o meio
ambiente? São questões que deveriam ter
sido respondidas em 2005, quando parte
do Parque foi transformado em Área de
Proteção Ambiental, mas permanecem.
Embora o plano apresentado pela FZB
avance no diagnóstico da área e na
definição de programas, muitas questões
continuam sem soluções práticas. Os
participantes - pescadores, recicladores,
ambientalistas - não tiveram acesso ao
documento antes do encontro. O Instituto
Curicaca solicitou como encaminhamento
da reunião que o Ministério Público acerte
com a Sema uma agenda de audiências
públicas e o amplo acesso ao plano de
manejo. Saiba mais.
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SAPO ENDÊMICO DO RS CORRE RISCO DE EXTINÇÃO DEVIDO À
PEQUENA HIDRELÉTRICA
O Instituto Curicaca está
acompanhando o processo
de licenciamento da Pequena
Central Hidrelétrica Perau
de Janeiro, no município de
Arvorezinha (RS), onde uma
espécie endêmica de sapo
está ameaçada de extinção
devido ao empreendimento.
O sapinho-verde-de-barrigavermelha (Melanophryniscus
admirabilis) ocupa uma área de 700 metros às margens do rio Forqueta e depende
da vazão do rio, que seria alterada com a obra, para se reproduzir. Antes da
licença prévia ser concedida, o Curicaca pediu à Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (FEPAM) a suspensão do licenciamento levando em conta a possível
extinção da espécie, mas o processo seguiu para a fase de licença de instalação, o
que levou à intervenção do Ministério Público. Saiba mais.
© Marcio Borges Martins - Laboratorio de Herpetologia UFRGS

PLANO DE MANEJO DA APA DO BANHADO GRANDE CONTINUA SEM
SOLUÇÃO
O plano de manejo da Área
de Proteção Ambiental do
Banhado Grande foi o principal
debate da reunião do conselho
da UC. A realização do
trabalho vem sendo negociada
desde 2010 entre a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente,
responsável pela área, e
a
Fundação
Zoobotância,
instituição vinculada à SEMA e
que tem ampla experiência no
assunto. Em reunião realizada
em março, o ex-secretário do meio ambiente, Hélio Corbellini, se manifestou
a favor da abertura de um novo processo para a contratação de uma empresa
externa. Diversos conselheiros se mostraram preocupados com a abordagem,
pois ela provavelmente levaria mais tempo, gastaria mais dinheiro e não teria a
garantia de qualidade do resultado final. O assunto voltará a ser discutido em
reunião com o novo secretário, Carlos Fernando Niedersberg. Saiba mais.

AGENDA

26/04 Palestra sobre turismo em UCs – AMBIENTUR :: 29/04 Reunião do Conselho do
Parque Nacional da Lagoa do Peixe :: 30/04 Reunião do Comitê Estadual da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica (CERBMA/RS) :: 13/05 Oficina sobre monitoramento de
fauna em hidrelétricas :: 14/05 Reunião do CERBMA/RS e Reunião com a Secretaria
Estadual de Turismo

Instituto Curicaca :: (51) 3332 0489
www.curicaca.org.br :: curicaca@curicaca.org.br

Caso não tenha interesse em receber este boletim, envie um e-mail para comunicacao@curicaca.org.br com o assunto Remover.

