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O Núcleo de Extensão Macacos Urbanos surgiu, há mais de 23 anos, através de um grupo de cinco estudantes, tendo 

como objetivo estimar quantos bugios-ruivo viviam em Porto Alegre e qual a sua distribuição. Com isso, deu-se 

início a uma série de trabalhos, tendo como foco a conservação do bugio-ruivo nas áreas de mata em meio à 

expansão acelerada na capital. Pelo grupo, passaram pessoas de diversas áreas, tais como Biologia, Medicina 

Veterinária e Comunicação. Deste então, isso possibilitou que o grupo atue em áreas como Ecologia Política, 

Pesquisa e Educação para Conservação. O bugio-ruivo, espécie ameaçada de extinção por ser um animal 

carismático, foi escolhido como espécie bandeira para instigar a importância da conservação de seu habitat. Devido 

à expansão urbana, este primata vem perdendo cada vez mais o seu espaço. Sua ampla distribuição e capacidade de 

se adaptar ao meio antropizado permitiu que sobrevivesse em zonas urbanas, no entanto é constantemente exposto a 

uma série de conflitos. No projeto “Viabilizando Corredores Ecológicos Através da Ação Comunitária”, busca-se 

resgatar a proximidade entre a comunidade dos moradores do Lami (no extremo sul de Porto Alegre). O grupo atua 

através de ações multidisciplinares que buscam sensibilizar os moradores e a comunidade em geral sobre a 

importância da conservação dos fragmentos de mata, além de atenuar os conflitos existentes através de instalação e 

monitoramento das pontes de corda instaladas pelo grupo. Até o presente momento, realizou-se o primeiro contato 

dos bolsistas com a comunidade, através da comemoração do dia do meio ambiente. Neste evento, foi exposto o 

projeto atual, a realização de uma oficina de construção de travessia de fauna e doação de mudas nativas. Além 

disso, diversas pesquisas bibliográficas foram realizadas e debates de artigos; reuniões semanais e monitoramento 

das travessias de fauna já existentes; levantamento de locais potenciais para podas e instalações de novas 

pontes;trabalho em conjunto com estudantes de Publicidade e Propaganda da ESPM, desenvolvendo materiais de 

divulgação do nosso trabalho.  Na mostra interativa, será exposto o que tem sido feito até o momento, apresentando 

as ideias principais do projeto e os novos rumos que ele tomará. Através de exposições dos materiais produzidos: 

ponte de corda já construída, fotos do acervo do grupo, pôsteres de trabalhos anteriores, informações sobre os 

bugios-ruivo e a expansão urbana. 
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