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II SIMPÓSIO GAÚCHO DE HERPETOLOGIA DE 24 A 26 DE 
SETEMBRO, NO CAMPUS DO VALE DA UFRGS

Buscando o fortalecimento da 
conservação da herpetofauna, o II 
Simpósio Gaúcho de Herpetologia, 
organizado pelo Instituto Curicaca 
e o Laboratório de Herpetologia 
da UFRGS, será uma oportunidade 
única de conhecer o que está sendo 
feito em termos de pesquisa, 
consultoria e conservação no Rio 

6-7 e 8-9/10 - Oficinas experiências significativas em EA ::08/09 Reunião Conselho Parque Aparados da Serra :: 

11/09 – Reunião Conselho de Itapeva ::14/09 - Reunião Comitê da Mata Atlântica :: 19/09 – Reunião Conselho Refúgio Banhado dos Pachecos :: 23/09 

Reunião Conselho Parque da Lagoa do Peixe :: 24-26/09 – II Simpósio de Herpetologia :: 29/09 – Oficina de conservação do sapinho-de-barriga-

vermelha

Dando continuidade às oficinas de Educação Ambiental 
que o Instituto Curicaca iniciou em março deste ano, 
através do Projeto RS Biodiversidade, uma terceira etapa 
foi iniciada nos meses de julho e agosto, com professores 
estaduais das regiões da Quarta Colônia, da Campanha, do 
Escudo e do Litoral Médio. Dessa vez, o foco da discussão 
foi a inserção da temática ambiental nos Projetos Político 
Pedagógicos das escolas. Uma das conclusões é que a 
educação ambiental não está prevista na maioria dos 
Projetos e a temática ambiental, quando presente, é tratada 
de forma superficial ou ultrapassada. A boa notícia, é 
que os Projetos devem ser atualizados bienalmente e os 
participantes das oficinas saíram muito motivados e com 
compromisso de “meter a mão na massa”.   Leia mais.

Grande do Sul. Uma ótima chance para o diálogo e 
compartilhamento entre as instituições que atuam 
no tema, reunindo profissionais gaúchos com os de 
estados e países vizinhos. Além de palestra e debates, 
haverá oficinas técnicas, apresentação em pôster e 
publicação de resumos. O evento ocorrerá nos dias 
24, 25 e 26 de setembro de 2014, no Campus do Vale, 
UFRGS. Inscrições e Informações, clique aqui.

Concorrendo com 156 propostas no Edital aberto no 
primeiro semestre pela Fundação O Boticário, o Instituto 
Curicaca foi contemplado no final de junho com dois 
projetos dentre os 17 aprovados, os únicos para o Rio 
Grande do Sul.  O primeiro, “Conservação do Sapinho-
de-barriga-vermelha” tem como responsável técnico o 
professor da UFRGS Márcio Borges Martins e execução 
em campo da bióloga associada Michelle Abadie. O 
segundo, “Conservação de espécies do PAN pela gestão 
da praia em frente ao Parque Estadual de Itapeva e na 
área de influência do REVIS Ilha dos Lobos” está sob a 
responsabilidade do agrônomo Alexandre Krob e terá 
co-execução de campo com a bióloga Joyce Baptista. 
Ambos preveem um cronograma de três semestres e 
começam a ser realizados já em setembro de 2014. Leia 
mais.

NOVA LEGISLAÇÃO PERMITIRÁ QUE EXTRATIVISTAS DE FOLHAS 
E FRUTOS DO BUTIÁ-DA-PRAIA SAIAM DA ILEGALIDADE
Uma longa dedicação foi necessária para tirar da 
ilegalidade pequenos agricultores que extraem a folha e 
fruto do butiá-da-praia para criar e vender artesanato. A 
tradição é mantida por famílias que moram em Torres, 
no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.  A prática sofreu 
declínio nas últimas décadas pela entrada de produtos 
sintéticos, mas também pelas dificuldades  em fazer a 
coleta das folhas de acordo com a legislação ambiental. 

PROJETOS DO INSTITUTO CURICACA SÃO APROVADOS 
PELA FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO

Numa parceria entre Instituto 
Curicaca, UFRGS e artesãos, 
o programa que já teve 
apoio do MMA, da Fundação 
O Boticário, da Fundação 
Luterana de Diaconia e da 
Secretaria Estadual de Cultura 
alcançou uma normativa da 
SEMAque regulamenta o manejo sustentável das folhas e 
frutos. Para tal, foram realizadas pesquisas com base nas 
práticas tradicionais que testaram a pressão de coleta frente 
as condições atuais de ameaça aos butiazais, substituídos 
por agricultura, condomínios e estradas. Leia mais.

PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ESCOLARES SÃO 
AVALIADOS NA REGIÃO DA CAMPANHA E A QUARTA COLÔNIA 

LISTA VERMELHA DA FAUNA DO RIO GRANDE DO SUL É PUBLICADA NUM ATO COERENTE, MAS APÓS MUITA LUTA
No dia 09 de setembro foi publicada no Diário Oficial a Lista de espécies da fauna 
silvestre ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul. Desde a finalização 
do trabalho técnico, em 2013, o Governo sofria pressões setoriais para que dourado 
não entrasse, mas também uma forte demanda de pesquisadores e ambientalistas 
para a portaria saísse com todas as espécies. A Fundação Zoobotânica e da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente tentavam a publicação, mas havia conflitos de interesse 
com outras Secretarias Estaduais e o risco de ser deixada para depois das eleições ou 
para o próximo Governo. Com a ajuda do Instituto Curicaca e de quase 2000 pessoas 
que assinaram a petição on-line cobrando uma decisão imediata, foi dado esse passo 
tão importante para a conservação da biodiversidade. Leia mais.


