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Barragem e secador no Banhado dos Pachecos :: Plano de
manejo do Parque de Itapeva :: Plano de Manejo do Delta do
Jacuí :: Pavimentação da RS-427
Desativação da barragem de Águas Claras e empreendimento
agroindustrial são tema de reunião do Conselho do Banhado
dos Pachecos
Na primeira reunião do
recém-criado Conselho
Consultivo do Refúgio
da
Vida
Silvestre
Banhado dos Pachecos,
ocorrida em Viamão no
último dia 11 de abril,
esteve em discussão um
estudo contratado pela
Secretaria de Obras do
Estado, que apontou
que a estrutura da
barragem de Águas Claras, construída em 1986, está com sua vida
útil vencida. As alternativas seriam a desativação ou a recuperação.
Outra questão importante discutida na reunião diz respeito ao
interesse do Assentamento Filhos de Sepé na instalação de um
secador de grãos numa área localizada a 1km dos limites do Refúgio,
nas proximidades do corredor ecológico que interliga o Banhado dos
Pachecos ao Banhado das Caturritas, parte do Banhado Grande.
Leia mais.
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CERBMA/RS discute em reunião a situação
do Delta do Jacuí
Na iminência de ser divulgado o plano de
manejo do Delta do Jacuí, o Comitê Estadual
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,
em sua última reunião, no dia 14 de abril,
teve como pauta principal o andamento dos
trabalhos, de histórico bastante complicado,
que foi apresentado ao grupo por Paola
Stumpf, da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente. A região do Delta sofre uma série
de pressões históricas por estar circundada
por seis municípios da região metropolitana,
além da crescente urbanização no interior
das ilhas e de interesses de exploração do
setor privado. Em 2009, foram solicitados
pela SEMA, simultaneamente, a elaboração
de dois planos de manejo, um para o Parque
Estadual, a ser elaborado pela Fundação
Zoobotânica e outro para APA. Quando os
planos foram entregues, no ano passado,
ficou evidente que eles se sobrepunham, mas
não dialogavam. Leia mais.

Conselho do Parque de Itapeva discute
regularização fundiária e revisão do
plano de manejo

Pavimentação da RS-427 deve comprometer objetivos de
conservação do Parque Nacional de Aparados da Serra

Em reunião realizada no último dia 20 de março,
o Conselho Consultivo do Parque de Itapeva
retomou as discussões do último encontro em
novembro passado e o GT que vem trabalhando
no desenho da revisão do planejamento do
Parque apresentou as principais diretrizes que
foram discutidas até agora. Segundo Alexandre
Krob, coordenador técnico do Curicaca presente
na reunião, o problema central é que o plano
não discrimina as principais ameaças e alvos
de conservação e, portanto, deixa difuso o
foco de trabalho da Unidade. Foi ressaltada a
qualidade das informações científicas existentes
no plano atual. Por outro lado, o novo desenho
de planejamento procura diminuir os esforços
em levantamento de dados para que se foque
nos projetos e programas de gestão, através de
um planejamento adaptativo. A regularização
fundiária também foi pauta da reunião, uma vez
que tornou-se um foco da gestão atual e também
uma prioridade do Conselho. Leia mais.

Incluídos pelo
Ministério do Turismo
entre os “Parques da
Copa”, Aparados da Serra
e Serra Geral têm previstos
enormes
investimentos
para o asfaltamento de
quatro estradas que dão
acesso às Unidades de
Conservação. Atualmente,
a CS-012, que liga a cidade
de Cambará do Sul à
entrada do Parque Serra Geral, no canyon da Fortaleza, se encontra num
estágio mais avançado do processo de pavimentação, com cerca de 16km
finalizados. O caso da RS-427, ainda que longe de ter sua pavimentação
concluída, é mais preocupante, já que a estrada liga Cambará do Sul à Praia
Grande, em Santa Catarina, passando pelo Itaimbezinho, e é o caminho mais
curto para se chegar a Torres e ao litoral sul. Se for asfaltada, deve se tornar
preferência entre os motoristas que hoje fazem este trajeto pela Rota do Sol.
Em meados de 2007 os riscos ambientais deste asfaltamento já estavam
sendo apontados em audiência pública. Leia mais.
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