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RELATO
DE
ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS
PARA
VALORIZAR
A
RELAÇÃO
COMUNIDADE/UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. Eudes M. Alves, Evandro R. O. Gasparetto, Gabriela S.
Gomes, Marco A. Alves, Rita M. O. Gasparetto, Ted Henrique da S. Cézar, Valdo H. Barcelos (Movimento
Ambientalista Yucumã - MOAMBY).
As Unidades de Conservação (UC's) são áreas protegidas por lei que guardam amostras de ambientes naturais. O Parque Florestal
Estadual do Turvo foi a primeira UC criada no Rio Grande do Sul (Decreto Lei nº. 2312)com aproximadamente 17.000 ha. de
Floresta Subtropical do Alto Uruguai que abrigam uma rica variedade de espécies vegetais e animais em extinção, como o
tucanaçú e a onça pintada, além do maior salto longitudinal do mundo (1800m de extensão): o Salto do Yucumã. Situado no
extremo noroeste do Estado (27º a 27º20' lat S e 53º45' a 54º05' de long W), entre o Rio Uruguai e o município de Derrubadas,
sofre impactos ambientais sistemáticos decorrentes do modelo de desenvolvimento econômico atual. Entende-se que, para uma
efetiva conservação dos recursos naturais, é imprescindível o apoio e a participação das populações limítrofes à unidade que se
deseja proteger. A partir da iniciativa da Prefeitura Municipal, através de suas Secretarias elaborou-se uma proposta de trabalho
que teve como objetivo geral valorizar a relação da comunidade local com o Parque do Turvo. Optou-se por uma metodologia
participativa que resultou na programação da semana alusiva ao Meio Ambiente de 1998. Através de atividades práticas, tais
como: conversações utilizando técnicas de seminário, exposição de diapositivos da fauna silvestre com debate sobre a cadeia
alimentar; reciclagem artesanal de papel ressaltando sua importâcia; plantio de árvores nativas nas escolas; trilha interpretativa
em direção ao Salto do Yucumã; divulgação do trabalho. O evento mobilizou a comunidade e principalmente toda a rede local de
ensino, contribuindo para alimentar a discussão e a consciência ambiental e tornando-se o passo inicial para a elaboração e
implementação de um programa permanente no município que contemple os objetivos deste Movimento (Evento financiado pela
Prefeitura Municipal de Derrubadas/RS).
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