
Gestão integrada de Reservas da Biosfera no Brasil 
é ainda um desafio
Durante a 21ª Reunião do Conselho Nacional da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que ocorreu em 
Brasília no último dia 21, enfatizou-se preocupação 
com a falta de atenção do governo para as reservas 
ambientais. Alexandre Krob, em reunião com o 
coordenador do Setor de Ciências Naturais da Unesco 
no Brasil, Celso Schenkel, foi informado que o 
Ministério do Meio Ambiente contratou uma consultoria 
para avaliar a 
situação atual da 
Rede Brasileira de 

Reservas da Biosfera e propor alternativas para a gestão da 
mesma . Segundo Krob, nessa reflexão, é preciso centrar 
objetivamente nos problemas de gestão do território e para 
isso “é fundamental que o governo valore e reconheça os 
serviços ambientais prestados por essas reservas”.

Curicaca leva sua experiência a universidades
Há quinze anos atuando na conservação ambiental e valorização de culturas locais, o Instituto 
Curicaca tem levado sua experiência a universidades do Rio Grande do Sul, por meio de 
participação de palestras e semanas acadêmicas. No último mês, os técnicos da ONG estiveram 
na ULBRA de Torres falando sobre a atuação do Instituto no litoral norte gaúcho aos alunos da 
instituição e também na UFRGS tratando com os graduandos sobre as  vivências de um 
educador ambiental no mercado de trabalho. Gabriela Volkmer, bióloga do Curicaca, que 
participou do “Ciclo de Palestras Profissão Biólogo” promovido pelo PET Biologia, destaca que o 
contato com os alunos é fundamental para manter a conexão entre ONG e Universidade.  Em 
março do ano que vem o Curicaca abrirá novas vagas para estágio, fique atento.

Procervo define perspectivas para 2012
Preservar a última população de cervo do pantanal do RS é o objetivo do Programa de 
Conservação (Procervo) criado pelo Curicaca e parceiros em 2010. Para o ano de 2012, as 
expectativas são de avanço nos esforços de pesquisa e planejamento. No final de novembro, foi 
realizada uma reunião com os participantes do Programa para pré-definir funções dos órgãos 
públicos e universidades envolvidos. O Curicaca irá atuar como agente orientador e articulador 
dos trabalhos. Nos próximos meses, serão avaliadas as ferramentas mais eficientes para estimar 
quantos indivíduos da espécie habitam a região do Banhado dos Pachecos, em Viamão, RS.

Discussão sobre Mosaico Porta de Torres avança
O Instituto Curicaca vem trabalhando no processo de 
estruturação do Mosaico de Unidades de Conservação 
Porta de Torres, no litoral e serra gaúcho. De maneira 
protagonista, está iniciando a preparação da II Oficina 
de Criação do Mosaico com os gestores das UCs 
envolvidas, que ocorrerá em abril do ano que vem. O 
objetivo vai ser consolidar o que já foi trabalhado no 
processo em curso, aprovar uma minuta de proposta 
de criação do mosaico, complementar as cartas de 
adesão, discutir a formação do conselho e definir o 
funcionamento executivo. A idéia que fundamenta o 
mosaico é que a gestão integrada de território permite 
uma efetividade maior nos objetivos das Unidades de Conservação.

Em janeiro, não haverá edição do informativo virtual, faremos uma única edição em 
fevereiro agregando todas as notícias do início do ano. E desejamos aos nossos leitores 

boas festas e um ótimo ano novo. 
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