Histórico
Iniciado em janeiro de 2018, o projeto Entre Campos: Educação e Ciência para Conservação desenvolve
atividades de educação e pesquisa científica sobre o Parque Nacional dos Campos Gerais e seu entorno, a fim de
promover a valorização das riquezas socioambientais deste território. Aprovado junto à Chamada
CNPq/ICMBio/FAPs 18/017 (Processo 421449/2017-9), o ENTRE CAMPOS alinha em rede parceiros importantes
no cenário nacional, como o ICMBio, o IFPR, a PUCPR, o Instituto Neotropical, a UEM, a UFPR e pesquisadores e
educadores produtivos em suas linhas de atuação.
Resumo da prática/projeto
O ENTRE CAMPOS é uma colaboração efetiva no sentido de superar os principais desafios em pesquisa, educação
e manejo do Parque Nacional dos Campos Gerais (municípios de Ponta Grossa, Castro e Carambeí). A proposta é
dividida em quatro componentes ou eixos temáticos: (1) EDUCAÇÃO, (2) CONSERVAÇÃO DA FAUNA, (3)
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS e (4) SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS, que trabalhados juntos visam: (i)
fortalecer a inserção de uma importante unidade de conservação federal no desenvolvimento regional, (ii) a
conservação da natureza e (iii) a valorização da sociobiodiversidade no PARNA dos Campos Gerais e entorno.
Resultados alcançados até o momento
 O projeto desenvolveu e implantou um Plano contínuo de Comunicação para Educação Ambiental, com
logomarca, site (www.institutoneotropical.org/entrecampos) e página no Facebook (https://www.facebook.com/ProjetoEntreCampos/).
 Foram estabelecidas diversas parcerias no âmbito do projeto, incluindo pesquisadores, educadores e
grupos de pesquisa, prefeituras e suas secretarias, universidades, museu, unidades de conservação, etc.
 Foram realizadas 48 publicações no Facebook em séries temáticas para Educação Ambiental e o número
máximo de alcance em uma única publicação foi de 4.734 pessoas, todas orgânicas. Um total de 1.335
pessoas estão seguindo a página do Projeto Entre Campos.
 Foram realizadas palestras de temas que integrassem o universo infantil, curioso e rural de alunos das
escolas rurais do entorno do Parque e oficinas de capacitação para monitores voluntários para aquisição
de habilidades necessárias à atuação nas questões socioambientais.
 Uma exposição tridimensional educativa (Diorama), “Fauna dos campos gerais”, foi levada para Piraí do
Sul, Castro, Carambeí e Ponta Grossa, recebendo mais de 5.000 visitantes, com idade de 2 a 95 anos, de
33 municípios e sete estados brasileiros. Materiais educativos foram produzidos e utilizados na exposição.
 Houve o registro de informações (algumas inéditas) para dezenas de espécies animais no Parque Nacional
dos Campos Gerais e região, incluindo várias ameaçadas de extinção no Paraná e no Brasil.
 Foi iniciada a construção de uma matriz de Serviços Ecossistêmicos, elencando a valoração econômica da
dispersão de sementes realizada por grupos animais, como morcegos frugívoros.
 Estão sendo produzidos documentos-base versando sobre os impactos significativos na região (análises
ecotoxicológicas), bem como sobre a situação de conservação dos ambientes do Parque Nacional dos
Campos Gerais. Os produtos finais auxiliarão a tomada de decisões pela gestão, colaborando ainda para
o Plano de Manejo e para a discussão de políticas públicas em conservação da biodiversidade.
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