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Quatro trabalhos do Instituto Curicaca no VI Congresso 
Ibero-americano de Educação Ambiental
Quatro trabalhos relacionados à prática do Instituto Curicaca foram 
apresentados no VI Congresso Ibero-americano de Educação Ambiental, 
realizado entre 16 e 19 de setembro em San Clemente del Tuyú, na 
Argentina. O encontro, o mais relevante da região sobre o assunto, 
reuniu educadores, pesquisadores, membros de ONGs e representantes 
dos governos dos países ibero-americanos. Alexandre Krob 
(Coordenador Técnico) participou com os títulos "Jogos e brincadeiras na 
educação ambiental: a arte de 
cativar para as descobertas que 
mudarão nossa percepção de 

mundo" e "O monitoramento de resultados da educação ambiental como 
estratégia para sua inclusão em políticas públicas". Patrícia Bohrer 
(Coordenadora de Educação Ambiental e Cultura) apresentou "Ação 
Cultural de Criação Saberes e Fazeres da Mata Atlântica: a metodologia 
de educação ambiental da ONG Curicaca" e "Trocas de saberes 
cruzando o conhecimento científico e o popular na construção de novas 
perspectivas regionais de sustentabilidade". Todos os trabalhos foram 
escritos em colaboração com a equipe de educação ambiental da ONG 
e estão disponíveis no site para download.

Instituto Curicaca integra Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Dom Pedro de Alcântara
A convite da prefeitura, o Instituto Curicaca agora faz parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Dom 
Pedro de Alcântara, cuja implantação foi oficializada em setembro. Trata-se de um reconhecimento ao trabalho 
que a Curicaca vem desenvolvendo no município, com diversos projetos que abrangem suas áreas naturais, 
escolas, professores e moradores. A participação no conselho deverá ser um canal muito importante para a 
sugestão formal de ações sócio-ambientais do governo municipal que visem à melhoria da qualidade de vida da 
comunidade. Além disso, será uma maneira de colaborar com a Câmara de Vereadores para a avaliação do 
plano ambiental do município.

Estande do Instituto Curicaca no VI Congresso Brasileiro 
de Unidades de Conservação
O Instituto Curicaca compartilhou alguns de seus projetos com os 
participantes do VI Congresso Brasileiro de Unidades de 
Conservação, que ocorreu entre 20 e 24 de setembro, em Curitiba. 
No estande da ONG, a equipe apresentou seu trabalho e falou sobre 
os principais projetos que desenvolve no momento, como a 
preservação dos butiazais do litoral norte do Estado, vinculada ao 
Programa de Conservação da Biodiversidade e Áreas Protegidas, e 
a ação cultural de criação Saberes e Fazeres da Mata Atlântica, 
ligada ao Programa de Educação Ambiental e Cultura.

Apresentação de resultados no XXI Salão de Iniciação Científica da UFRGS
Membros da equipe do Instituto Curicaca participaram, no dia 22 de outubro, do XXI Salão de Iniciação 
Científica da UFRGS. Julia Rovena Witt e Karyne Maurmann, técnicas associadas da ONG, apresentaram os 
resultados de pesquisas diretamente vinculadas ao trabalho realizado, em parceria com a UFRGS, com os 
butiazais do litoral norte do Estado – “Estudo da dispersão de Butia capitata (Martius) Beccari em 
remanescentes de butiazais no litoral norte do RS, Brasil” (Julia) e “Avaliação sócio-ambiental do ecossistema 
butiazal no litoral norte do RS” (Karyne).

Criada, finalmente, a RPPN Mata do Professor Baptista
Após vários meses de negociação intermediada pelo Instituto Curicaca, foi finalmente reconhecida como 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) a propriedade do professor de botânica Luis Rios de Moura 
Baptista, localizada no município de Dom Pedro de Alcântara, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Adquiridos 
pelo Professor Baptista em 1972, os cerca de dez hectares da propriedade transformados em reserva 
constituem um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica de terras baixas existentes na região. A área é 
riquíssima em espécies de plantas, muitas das quais ameaçadas de extinção, e se destina a atividades de 
pesquisa e de educação ambiental. Tem funcionado como uma “área-escola” em biologia, recebendo inúmeros 
professores e alunos de universidades do Estado. A criação da RPPN não apenas oficializa um trabalho que já 
vinha sendo realizado há quase quarenta anos, como também obriga sua continuidade, mesmo em caso de 
mudança de proprietário. Comemorada esta conquista pessoal e institucional, tem-se pela frente um grande 
desafio: fazer da Mata do Professor Baptista um exemplo em gestão de áreas protegidas e um local para novos 
aprendizados em conservação da biodiversidade.
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