
Plano de Uso P blico o P rque de Itape a já  ú d  a  v
está publi adoc

Curicaca envia relatório técnico à sua parceira, Amphibian Survival Alliance. Leia mais!

Refúgio dos Pachecos, de luto por morte de cervo, discute uso público

Ocorreu, no início deste mês, uma oficina de discussão 
do uso público do Refúgio da Vida Silvestre Banhado 
dos Pachecos. A iniciativa faz parte do Plano de Manejo 
da Unidade de Conservação. A principal pergunta do 
encontro foi se o uso público teria foco na visitação para 
a educação ambiental ou em atividades turísticas. 
Durante os debates, o Curicaca compartilhou sua 
experiência em planejamento de uso público de UCs, 
recentemente ampliada com o trabalho realizado no 
Parque Estadual de Itapeva. Sugerimos que fosse 
definida uma identidade para o uso público 
pretendido. Assim, foi objetivado que o Refúgio faça 
parte de um conjunto maior de iniciativas de turismo 
sustentável na região. A  recente morte de uma  fêmea 
de cervo-do-pantanal caçada no entorno da Unidade de 
Conservação provocou tensão na reunião quanto a 
compatibilidade do uso público com as outras 
demandas prioritárias de gestão. Para nós o uso 
público, seja educativo ou de turismo, precisa ser 
executado por parceiros e não pela equipe do Parque.

Curicaca dá início a novo projeto no 
Parque de Itapeva

Com a finalização do PUP, fomos em busca de 
recursos para ajudar na sua implantação. Devido à 
preocupação de que o Plano fique apenas no papel, 
houve um compromisso mútuo entre o Curicaca, e 
os outros participantes de buscar os meios para 
avançar. Assim, no final de abril, conseguimos o 
apoio financeiro da Fundação SOS Mata Atlântica 
para formar  Condutores de Visitantes em Unidades 
de Conservação. A iniciativa é voltada aos jovens 
moradores da região do parque. Com essa formação 
estarão aptos para prestar serviços em trilhas 
ecológicas, proporcionando uma vivência agradável 
e repleta de interação com a natureza.

Finalizamos a elaboração do Plano de Uso Público 
(PUP) do Parque Estadual de Itapeva, que passa a 
ser a primeira Unidade de Conservação do Rio 
Grande do Sul e uma das poucas do Brasil a ter um 
apoio à organização da visitação. Tudo se 
desenvolveu em oficinas de planejamento 
colaborativo envolvendo a sociedade torrense, 
gestores do parque, órgãos públicos e parceiros 
potenciais. Uma importante estratégia que surgiu foi 
realizar concessões menores, oportunizando aos 
pequenos empresários locais o acesso aos benefícios 
sociais e econômicos derivados do plano. Os gestores 
da UC, o conselho e o Instituto Curicaca já estão 
buscando recursos para colocar em prática o que foi 
planejado.
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Uma expedição de pesquisa às dunas de Cidreira reforçou a 
imensidão, beleza cênica e riqueza biológica da região. 
Trata-se de um lugar único no RS, que preserva a sequência 
completa de ambientes costeiros e precisa ser protegido. A 
iniciativa fez parte do Projeto de Conservação das Últimas 
Dunas do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, apoiado pela 
Fundação Grupo Boticário. Dentre a rica biodiversidade, 
destaca-se a lagartixa-das-dunas, espécie ameaçada e 
dependente do ambiente arenoso. Desbravar a área de cerca 
de 3.000 hectares é desafiador e requer grande esforço, mas 
compensa por sua beleza estrondosa. Os resultados técnicos 
estão sendo usados para subsidiar a criação de uma 
Unidade de Conservação na região, uma demanda já antiga 
que finalmente se aproxima da realidade.

Dunas de Cidreira mostram-se uma maravilha a ser conservada
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