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Reuniões de Conselhos :: 18/11 - APA Banhado do Banhado Grande :: 22/11 - REBio Ilha 

dos Lobos :: 23/11 - EECol Aratinga e APA Rota do Sol :: 24/11 - Parque de Itapeva

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

Compartilhe nosso 
informativo e curta a 
nossa página!

Projeto de Conservação de dunas no Litoral 
Norte do RS tem sua primeira avaliação. 

Unidade de Conservação na APA do 
Banhado Grande

Posse no conselho da Ilha dos Lobos promete nova 
era para Unidades de Conservação. 

Nesta edição:
Projeto de Conservação de dunas no Litoral Norte do RS :: Estudos genéticos 
sobre o cervo-do-pantanal :: Ilha dos Lobos :: Plano de gestão de espécies 
invasoras :: Aula no butiazal

O projeto de Conservação das últimas dunas costeiras do Litoral 
Norte do Rio Grande do Sul, apoiado pela Fundação O Boticário, 
concluiu a primeira avaliação do estado de conservação deste 
ambiente dentro do Parque Estadual de Itapeva. A equipe do 
Instituto Curicaca percorreu o conjunto de dunas, as arenosas, 
as vegetadas e as pequenas associadas às baixadas úmidas. Em 
trinta pontos, a equipe avaliou a presença ou ausência de 
espécies ameaçadas que são alvo de conservação (tuco-tuco, 
lagartixa-das-dunas e butiá-da-praia), junto com a presença de 
pressões por atividades humanas. Leia mais

Estudos genéticos ajudarão a proteger a 
população relictual de cervo-do-

pantanal no RS

Aula no butiazal muda rotina de 
alunos e professores 

Surpreendeu-nos a notícia do interesse de criação de 
uma Unidade de Conservação de proteção integral 
dentro da APA do Banhado Grande. Ela veio 
acompanhada de outras duas, muito boas, a de 
criação de uma área protegida nas Dunas de Cidreira 
e outra no Cerro do Jarau, o que poderia embaçar a 
crítica, só que não. Geralmente, iniciativas de criação 
de Unidade de Conservação dentro de outra são o 
prenúncio de modificações drásticas naquela que já 
existe. Foi assim com o Parque Estadual Delta do 
Jacuí, substituído em grande parte por uma APA. 
Mas no caso de converter parte da área da APA em 
um local mais restritivo não seria importante? Por 
que questionar? Leia nota

Aconteceu no dia 25 de abril a visita de 
alunos e professores da Escola 
Municipal João Tubino aos butiazais do 
Coatepe. Convidados pelo Instituto 
Curicaca e a Fundação Luterana de 
Diaconia (FLD) para conhecerem os 
trabalhos que vêm sendo realizados pela 
conservação e uso sustentável dos 
butiazais, não houve dúvida, a direção da 
escola organizou um sábado letivo num 
a m b i e n t e  q u e ,  a t é  e n t ã o ,  e r a  
desconhecido para a maioria.  Confira 
como foi

A portaria nº101, de 9 de novembro de 2016, assinada pelo presidente do ICMBio, Ricardo 
Soavinsky, deu caráter definitivo ao conselho do Refúgio da Vida Silvestre Ilha dos Lobos. 
A única Unidade de Conservação totalmente marinha existente no Rio Grande do Sul, 
criada em 1983 e recategorizada em 2005, ainda não tinha conselho e não tem plano de 
manejo. A resistência do antigo gestor e um pouco de descaso do órgão, foram contornadas 
com o auxílio do Ministério Público a partir de denúncia feita pelo Instituto Curicaca em 
maio de 2014. A história foi longa e conturbada, mas chega a um bom final. Saiba mais

Estudos genéticos ajudarão a proteger a 
população relictual de cervo-do-pantanal 

O veterinário Paulo Wagner, do IBAMA (RS), 
apresentou ao Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(Consema) uma proposta de Resolução que visa 
autorizar o uso do abate como forma de controle 
populacional de animais exóticos invasores. O 
documento foi enviado à Câmara Técnica de 
Biodiversidade, na qual técnicos do setor de fauna 
do Departamento de Biodiversidade (DBIO) da 
SEMA-RS e entidades não-governamentais 
iniciaram sua avaliação. A intenção seria que a 
p r á t i c a ,  q u e  é  
autorizada apenas 
para a caça do javali 
e u r o p e u ,  s e r i a  
e s t e n d i d a  p a r a  o  
cervo-dama, o cervo-
áxis, a lebre-europeia, 
o búfalo e a cabra. Leia 
a matéria completa

Pesquisadores do Instituto Curicaca e do 
C e n t r o  d e  E c o l o g i a  d a  U F R G S  
intensificaram as busca pelo cervo-do-
pantanal em locais da APA do Banhado 
Grande e do Banhado dos Pachecos. 
Remanescentes de áreas úmidas naturais 
que foram considerados como de 
ocorrência potencial para a definição de 
corredores ecológicos, estão agora 
recebendo armadilhas para a coleta de 
pelos permitindo a análise genética da 

ultima população desses animais existente no Rio Grande do 
Sul. Saiba mais


