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O Webinar Ciência no Parque é uma atividade do
Projeto Ciência no Parque Nacional do Iguaçu (CPNI) uma iniciativa de divulgação científica que visa
contribuir com a disseminação de ideias e resultados
de projetos de pesquisa e ciência cidadã realizados na
Unidade de Conservação.
O Webinar será transmitido ao vivo no canal:
/parquenacionaldoiguacu
@parquenacionaldoiguacu

Quer saber mais?
Acesse:
www.icmbio.gov.br/parnaiguacu
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14h00 - Abertura – Ciência no Parque Nacional do Iguaçu (CPNI) Flávia Pinheiro
14h20 - SISBIO - Sistema de Autorização e Informação em
Biodiversidade, uma ferramenta inovadora de gestão da
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Ciência no Parque Nacional
do Iguaçu (CPNI)

1 Flávia Pinheiro, 2 Marília Melo Favalesso, 3 José Ulisses
Santos, 3 Rosane Nauderer, 3 Lucimara Ribas
1 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
2 Instituto Nacional de Medicina Tropical da Argentina
(INMeT), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnica (CONICET).
3 Parque Nacional do Iguaçu (PNI), Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Palavras-chaves: Biodiversidade; Comunicação cientifica;
Ensino; Exposição.
A ciência faz parte das nossas vidas. Uma vez que entendemos como
utilizar os seus métodos e aprendemos sobre os seus achados,
passamos a realizar escolhas melhores e nos sentir mais seguros
quanto a essas escolhas. Por exemplo, você sabia que as abelhas são
os principais polinizadores no Brasil e que elas são responsáveis por
ganhos econômicos estimados em bilhões (R$)? E você sabia que
existem milhares de espécies de abelhas no Brasil? E que algumas
delas estão correndo risco de extinção, que geraria um impacto
ambiental e financeiro?
E que o Parque Nacional do Iguaçu (PNI) auxilia na conservação
dessas espécies?
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Caso você já tenha ouvido falar, esses conhecimentos foram
divulgados através do trabalho de comunicadores científicos que se
esforçam para tornar a ciência interessante e, principalmente, mais
acessível para você. Por conseguinte, acreditamos que a divulgação
científica é extremamente importante para a nossa sociedade, logo
que ela nos fortalece como humanidade e possibilita escolhas mais
responsáveis para o nosso futuro comum, baseadas em evidências.
Afinal, não é melhor conservar as abelhas e garantir que nosso planeta
não corra o risco de um impacto ambiental gigantesco, inclusive com
a possibilidade de escassez alimentar para a humanidade?
Agora, se você nunca ouviu falar sobre a importância das abelhas é
porque ainda carecemos de divulgadores no nosso país.
Foi pensando nessa carência que a ideia do Ciência no Parque
Nacional do Iguaçu (CPNI) surgiu! A missão do projeto é a de criar um
ambiente para a divulgação das pesquisas realizados no PNI.
Derivado do projeto “Ciência na Feira”
(<https://github.com/mmfava/ciencianafeira>), o objetivo do CPNI é
democratizar e popularizar a produção cientifica do PNI, utilizando os
espaços públicos do Parque para esse fim (seja os espaços virtuais ou
físicos). Devido a situação derivada da pandemia, o CPNI inicia suas
atividades com o Webinar Ciência no Parque, atividade que cumpre
com os objetivos do projeto e ainda respeita o distanciamento social
necessário para conter a Covid-19. Para 2021, nós pretendemos realizar
um evento físico, apoiando a divulgação das pesquisas no PNI e
contribuindo para o enriquecimento da cultura científica no Brasil.

Um pouco mais sobre a Flávia Pinheiro:
Formada em Ciências Biológicas (Modalidade Médica) pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e graduanda
em Pedagogia na Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). Já atuou em projetos de educação comunitária
com foco em Educação de Jovens e Adultos nos seguintes
tema: biologia, educação, tecnologia e sociedade.
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SISBIO - Sistema de Autorização e Informação em
Biodiversidade, uma ferramenta inovadora de gestão da
pesquisa em Unidades de Conservação Federal, seu uso
no Parque Nacional do Iguaçu
Edilson Esteves - Analista Ambiental do Parque Nacional
do Iguaçu. Formado em Medicina Veterinária pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui
Especialização em Manejo e Gestão Integrada de
Sistemas Florestais, pela Universidade de LAVRAS e
Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia
Humana pela Escola Nacional de Saúde Pública.

Palavras-chave: IBAMA; ICMBio; Operador; Pesquisa; SISBIO.

O SISBIO foi implementado em março de 2007, sendo resultado
de amplo processo participativo de discussões e construção,
iniciado em 2003, que envolveu a comunidade científica e
técnicos de várias unidades administrativas do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, à
época responsável pelo desenvolvimento e gestão do Sistema.
Após sua implementação, a gestão de acesso de pesquisadores as
unidades de conservação federais, cavidades (cavernas), assim
como atividades didáticas no âmbito do ensino superior, puderam
ser melhor gerenciadas, e os dados sistematizados, contribuindo
com a proposição de novas atividades científicas
e auxiliando na gestão das unidades.
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Este processo passa por avaliação de operadores credenciados,
vinculados as Unidades de Conservação Federais, Centros
Especializados e Gerencias Regionais, sendo que as avaliações se
constituem em análises técnicas das solicitações, emitindo-se
parecer, favorável ou contrário a solicitação e este por sua vez,
passa por mais uma avaliação, efetuada por um homologador,
que obrigatoriamente ocupara cargo de chefia.
Assim sendo, do mesmo modo que as pesquisas são submetidas
as avaliações para obtenção de recursos financeiros ou critérios
éticos, pesquisas em unidades de conservação federal ou
cavidades naturais, assim como as atividades didáticas no âmbito
do ensino superior, devem passar pelo crivo de gestores das
unidades, fazendo valer uma das premissas da criação das
unidades de conservação, que é justamente a pesquisa, e deste
modo, vindo ao encontro da missão do ICMBio que é: “formular e
implementar políticas públicas ambientais visando proteger
o meio ambiente e promover o desenvolvimento socioeconômico
sustentável” sendo este relato, referente a utilização do SISBIO na
gestão no Parque Nacional do Iguaçu.

Um pouco mais sobre Edilson:
Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, possui Especialização em Manejo e
Gestão Integrada de Sistemas Florestais, pela Universidade de
LAVRAS e Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia
Humana pela Escola Nacional de Saúde Pública. É servidor
concursado, Analista Ambiental, tendo entrado no ICMBio em
2007. Na área ambiental atuou nos estados dda Bahia, Espirito
Santo, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo,
Pará, Paraná e Tocantins. Foi chefe em Unidades de Conservação
Federal e faz parte do grupo de instrutores do ICMBio.
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Será que o turista vê a geodiversidade quando
visita a Trilha das Cataratas do Parque
Nacional do Iguaçu?
1 Raquel V. Rapanelli1, 2 José E. Feger, 3 Luiz A. Fernandes
1.Mestra pelo Programa de pós-graduação em Turismo da
Universidade Federal do Paraná, pesquisadora. 2. Professor
Doutor do Programa de pós-graduação em Turismo da
Universidade Federal do Paraná, orientador. 3. Professor
Doutor do Programa de pós-graduação em Geologia da
Universidade Federal do Paraná, pesquisador colaborador.

Palavras-chave: Motivação turística; Diversidade geológica;
paisagem natural; viagem; shadowing.
Muitas vezes os locais escolhidos para férias ou passeios são aqueles
cuja paisagem emblemática é de natureza geológica, entretanto isso
nem sempre é percebido pelo turista.
Basta pensar: se pudesse escolher sem restrições, quais locais você
gostaria de visitar nas próximas viagens? No mundo é comum
encontrar locais utilizados como atrações turísticas que são prova
notável do valor de elementos da geodiversidade.
Talvez, também por este motivo, as Cataratas do Iguaçu sejam um dos
destinos mais visitados para turismo de lazer por brasileiros e
estrangeiros no território nacional.
A geodiversidade na paisagem natural é representada pela
diversidade geológica, geomorfológica, hidrológica e pedológica. Ou
seja, é o conjunto de elementos não vivos do nosso planeta.
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Em 1968 Reinhard Maack, naturalista e geólogo alemão, escreveu que no
Parque Nacional do Iguaçu estão guardados os sucessivos derrames de
lavas basálticas que formaram descontinuidades que deram origem aos
degraus de mais de duzentas quedas isoladas que devido à grande
vazão de água do rio Iguaçu aparenta ser apenas uma.
Não é sem motivo, que essas mesmas cataratas são Patrimônio Mundial
Natural da UNESCO desde 1986. Diante dessa inquietação a pesquisa foi
realizada para, entre outros objetivos, verificar se os turistas que visitam a
Trilha das Cataratas percebem os elementos da geodiversidade como
formadores da paisagem que o motiva a estar lá.
Em 2017 acompanhou-se 24 turistas durante sua visita na Trilha das
Cataratas quando, por meio do método Shadowing, foram coletadas as
informações, depois tratadas pelo método de Análise de Conteúdo. Os
resultados indicaram que os turistas são mais atraídos pela
geodiversidade do que pela biodiversidade, e preferem estar num
ambiente que em que haja a mescla de ambas, ou seja, na paisagem
natural. Todavia, também indicaram que os turistas não entendem que
as formas que os atraem são geológicas ou geomorfológicas.

Um pouco mais sobre a Raquel:
Mestra em Turismo pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR - turma 2016). Graduada em Turismo
pela Universidade de Franca (UNIFRAN - turma 2001).
Atua como agente de viagens na Zip Tour desde 2006.
Pesquisa sobre os seguintes temas: turismo,
experiência turística, turistas, conteúdos da paisagem
turística como a geodiversidade, aplicação do método
shadowing em pesquisas qualitativas.
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Peixes do Parque Nacional do Iguaçu:
Diversidade de Espécies e Ações para a
Conservação
1, 2 Maristela Cavicchioli Makrakis, 1 Lucileine de
Assumpção, 2 Alice Ferreira Araújo, 2 Jhony Ferry
Mendonça da Silva, 3 Eduardo Guilherme Gentil
de Farias, 1, 2 Sergio Makrakis
1Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste,
Campus de Toledo-PR, Docentes do Curso de
Graduação em Engenharia de Pesca, Grupo de
Pesquisa em Manejo e Conservação de Recursos
Pesqueiros e Engenharia de Pesca – GETECH; 2Unioeste,
Programa de Pós-graduação em Recursos Pesqueiros e
Engenharia de Pesca, GETECH; 3Universidade do Estado
de Santa Catarina-UDESC, Campus de Laguna-SC,
Docente do Curso de Engenharia de Pesca, GETECH.

Palavras-chave: Áreas de preservação; espécies ameaçadas;
peixes migradores; rio Iguaçu.
O Parque Nacional do Iguaçu é uma Unidade de Conservação Federal
responsável por manter a integridade das florestas, da rica biodiversidade
da fauna e flora e da beleza cênica das Cataratas do Iguaçu.
Em meio à sua biodiversidade, as informações da ictiofauna ainda são
escassas. Assim, a pesquisa desenvolvida objetivou
investigar as espécies de peixes a montante e a jusante das Cataratas do
Iguaçu, com ênfase as ameaçadas de extinção, e propor ações para sua
conservação.
As amostragens de peixes a montante (local conhecido como Poço Preto)
e jusante (das Cataratas do Iguaçu a foz com o rio Paraná) foram
realizadas mensalmente com diversos apetrechos de pesca entre 2010 a
2014. E, com estudo em andamento no Poço Preto para caracterizar o
habitat e comportamento do surubim do Iguaçu, Steindachneridion
melanodermatum, com uso de sonar.
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Considerando que as Cataratas do Iguaçu representam uma barreira
geográfica, 133 espécies de peixes ocorreram a jusante pertencentes a
bacia dos rios Paraná-Paraguai, e a sua montante foram registradas 38
espécies da bacia do rio Iguaçu, sendo 16 espécies endêmicas.
Nove espécies ameaçadas de extinção foram amostradas: quatro
categorizadas
como
em
Perigo
(EN):
(Brycon
orbignyanus,
Steindachneridion
scriptum,
Gymnogeophagus
setequedas
e
Steindachneridion melanodermatum); quatro categorizadas como
Vulneráveis (VU): (Pseudopimelodus mangurus, Rhinelepis strigosa,
Salminus brasiliensis e Zungaru jahu); e uma espécie categorizada
como Quase Ameaçada (NT) (Pseudoplatystoma corruscans).
O Poço Preto, um poço profundo que abriga várias espécies de peixes e é
o habitat preferencial do surubim do Iguaçu, um Santuário que deve ser
protegido e conservado. Ações como proibição da pesca no trecho da
jusante das Cataratas do Iguaçu a foz com o rio Paraná, e promoção de
Programas de Educação Ambiental com a comunidade local para o
estabelecimento de planos de manejo e conservação, são fundamentais
para preservação das espécies e manutenção dos estoques pesqueiros.

Um pouco mais sobre a Maristela:
Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual
de Londrina (1991), mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos
Continentais (Sistemática e Ecologia de Larvas de peixes) pela
Universidade Estadual de Maringá (1995), doutorado em Ecologia de
Ambientes Aquáticos Continentais (Ecologia trófica de Larvas de
Peixes) pela Universidade Estadual de Maringá (2000) e pós-doutorado
em Manejo e Conservação de Recursos Pesqueiros (Comportamento
Migratório de Peixes) pela Mississippi State University-MS-USA (2006).
Atualmente é Professora Associada do Curso de Engenharia de Pesca
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, docente do Mestrado e
Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca e do
Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais na mesma
instituição. capacidade natatória.
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Papel do Parque Nacional do Iguaçu na
manutenção do Ecossistema da Floresta com
Araucária
Carlos Rodrigo Brocardo - Programa de Pósgraduação em Biodiversidade, Universidade
Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Santarém,
Pará.Instituto Neotropical: Pesquisa e Conservação,
Curitiba, Paraná.

Palavras-chave: Defaunação; mamíferos; Mata Atlântica;
pinheiro-do-paraná; Unidade de Conservação.
A Floresta com Araucária ocupou mais de 200 mil km², mas sofreu
intensa redução devido à exploração da espécie que a caracteriza,
o pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia). Atualmente estimase que restem menos de 2% de áreas originais.
A criação do PARNA Iguaçu em 1939 (ampliação em 1944) garantiu
proteção a uma fração dessa floresta que cobria as partes mais
altas do oeste paranaense, e foi severamente explorada entre as
décadas de 1950 e 1980.
Nessa pesquisa busquei avaliar como o processo de fragmentação
florestal afetou o recrutamento do pinheiro-do-paraná e a
comunidade de mamíferos da Floresta com Araucária. Para isso,
além do PARNA Iguaçu, que foi a área controle (ambiente
preservado), estudei mais 19 remanescentes florestais no oeste do
Paraná.
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Os resultados indicaram que o recrutamento de Araucaria angustifolia
está ligado ao tamanho do remanescente florestal e a densidade de
adultos, sendo que o PARNA Iguaçu apresentou as melhores condições
para a regeneração, com recrutamento em média quatro vezes superior
aos fragmentos.
O desequilíbrio provocado pela fragmentação e degradação, leva a uma
intensa predação dos pinhões, dificultando a regeneração. A avaliação
da comunidade de mamíferos indicou o PARNA Iguaçu como área
prioritária para conservação do grupo na Floresta com Araucária,
possuindo riqueza superior a outros remanescentes individualmente.
Contudo, o conjunto de remanescentes apresentou riqueza similar ao
PARNA Iguaçu, alguns com mais registros de espécies globalmente
ameaçadas, como o queixada, indicando a necessidade de medidas de
conservação numa escala de paisagem (novas Unidades de Conservação,
corredores, fiscalização).
Os resultados obtidos destacam o papel do PARNA Iguaçu não só
em abrigar espécies, mas em manter interações ecológicas em
equilíbrio, processo fundamental para a manutenção dos ecossistemas.
Com a continuidade da pesquisa, novos resultados devem auxiliar a
gestão da biodiversidade na maior Unidade de Conservação que protege
a Floresta com Araucária no seu interior.

Um pouco mais sobre o Carlos:
Possui graduação em Ciências Biológicas - Bacharelado pela
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2007). Mestrado e
Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia) pela Universidade
Estadual Paulista.Tem experiência didática e em projetos de
pesquisa nas áreas de Zoologia, Ecologia, interações animal-planta
e Biologia da Conservação. É pesquisador associado do Instituto
Neotropical: Pesquisa e Conservação.
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Relato de 20 anos Como Bióloga no
Parque Nacional do Iguaçu

Anne-Sophie Bertrand - Doutora em Biologia e
Ecologia das Alterações Globais, obtido em cotutela entre a Universidade de Aveiro (Portugal) e
o Instituto de Zoologia de Londres (Inglaterra) Rede Verde / Mater Natura

Palavras-chave: conservação, felinos, mamíferos, solos,
proteção.

Irei contar sobre minha experiência como bióloga no Parque
Nacional do Iguaçu nas últimas duas décadas: o que eu sabia antes
de chegar, como os estudos teóricos preparam para a prática,
apresentarei as características da experiência prática de
pesquisadora autônoma, os desafios, e obviamente, o aprendizado.
Falarei também do voluntariado, recebi além de 40 alunos
brasileiros e estrangeiros, e eu, fui praticamente 20 anos voluntária
no parque.
Pesquisei vários aspectos da conservação da biodiversidade, entre
felinos, mamíferos, microorganismos do solo, água, aves, e outros
aspectos como indícios de presença de infratores no parque,
podendo auxiliar o setor de proteção.
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Explicarei sobre a dimensão dos financiamentos de pesquisa e a
complexidade da multidisciplinaridade das problemáticas
ambientais.
Falarei sobre a importância de publicar e divulgar os resultados,
apresentando aos gestores e à comunidade científica
implicações de conservação para esta unidade de conservação
federal.

Um pouco mais sobre a Anne:
Possui bacharelado em Biologia das Populações e dos Ecossistemas
da Universidade de Poitiers, França (2001), Mestrado Em Ciências
Biológicas com enfoque em Ecologia e Conservação das Paisagens
da Universidade de Moncton, Canadá (2006), e Doutorado em
Biologia e Ecologia das Alterações Globais, obtido em co-tutela entre
a Universidade de Aveiro (Portugal) e o Instituto de Zoologia de
Londres (Inglaterra). É pesquisadora convidada no Parque Nacional
do Iguaçu desde 2006 e atua regionalmente em colaboração com
várias instituições ligadas à conservação, agro-ecologia,
sustentabilidade, permacultura, arte e educação. É fundadora da
Rede Verde, associação sem fins lucrativos com enfoque em
conservação da natureza, conscientização ambiental e
desenvolvimento sustentável.
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O que estamos aprendendo sobre a Mata
Atlântica nos Parques Nacionais brasileiros?

Lana Resende de Almeida - Pós-Graduação em
Gestão e Licenciamento Ambiental Universidade Candido Mendes.

Palavras-chave: Conscientização, Informação ambiental,
Floresta, Preservação, Unidades de conservação.

Quais principais práticas de informação e educação ambiental
nos Parques Nacionais da Mata Atlântica brasileira?
Para responder a essa pergunta, nós consultamos a literatura
disponível sobre o tema e aplicamos de formulário online aos
gestores dos parques nacionais do Brasil que estão localizados
nesse bioma ameaçado.
Nós descobrimos que apesar das adversidades, como a atuação
em equipes reduzidas, da falta de recursos financeiros, de
investimentos e de infraestrutura; 36 projetos e iniciativas de
Educação Ambiental estão em atividade ou foram finalizados
entre 2009 e 2019. A visitação, especialmente por grupos
escolares, bem como as trilhas ecológicas são as atividades mais
frequentes.
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Dentro os 26 parques estudados, o Parque Nacional do Iguaçu teve
destaque por desenvolver cerca de dez projetos de interpretação ou
formação ambiental nesse período. Além disso, nós encontramos que
a Educação Ambiental é reconhecida por todos os servidores como
um tema importante na sensibilização para a preservação da
biodiversidade e conservação ambiental.
Nós relatamos também que muitas das pesquisas cientificas das
Universidades são realizadas nessas Unidades de Conservação. Isso nos
faz refletir sobre a necessidade da divulgação cientifica em espaços de
sensibilização e aprendizagem não-tradicionais, como é o caso de
parques, feiras e outros ambientes acessíveis. Talvez com um maior
alcance das informações cientificas na sociedade, nós possamos
melhorar a conscientização ambiental e ajudar a construir um futuro
ecologicamente mais equilibrado para todos nós.

Um pouco mais sobre a Lana:
Doutoranda em Biologia Animal - UFRGS. Mestre em Biologia
Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul(2017).
Bacharel em Zoologia pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (2013).Trabalhou no Setor de astozoologia no
Departamento de Vertebrados do Museu Nacional/UFRJ com
taxonomia de pequenos mamíferos.Tem experiência na área
bioquímica de vetores de doenças e em taxonomia de insetos
aquáticos.Atualmente desenvolve pesquisa em Ecologia de
Mustelídeos com ênfase na espécie Lontra longicaudis, no Bird
and Mammal Evolution, Systematics and Ecology Lab -UFRGS.
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Diversidade Subestimada do Parque
Nacional do Iguaçu
1 Neucir Szinwelski, 2 Maria Kátia Matiotti da Costa, 3
Edison Zefa, 4 Pedro Guilherme Barrios de Souza Dias,
5 Victor Mateus Prasniewski, 6 Marcos Fianco & 7 Luiz
Roberto Faria Junior
1 Universidade Estadual do Oeste do Paraná; 2 Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS; 3
Universidade Federal de Pelotas – UFPel; 4 Universidade
Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional; 5 Universidade
Federal do Mato Grosso – UFMT; 6 Universidade Federal do
Paraná – UFPR; 7 Universidade Federal da Integração
Latino Americana – Unila

Palavras-chave: Conscientização, Informação ambiental,
Floresta, Preservação, Unidades de conservação.

O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade do planeta, que
vem sendo perdida/extinta pelas atividades humanas. Unidades de
conservação visam a manutenção de áreas suficientes para que uma
quantidade representativa das espécies seja mantida e preservada.
Entretanto, o conhecimento mais amplo da biodiversidade brasileira
está nas UCs, mas é restrito a alguns grupos (aves, mamíferos,
anfíbios) e uma grande parte é desconhecida. O Parque Nacional do
Iguaçu é uma unidade de conservação federal na qual há
conhecimento de muitas espécies: aves (390 espécies), mamíferos
(158), répteis (48), anfíbios (12), peixes (175) e invertebrados (800
espécies), biodiversidade claramente subestimada.
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Por exemplo, pesquisas realizadas desde 2003 nesta UC com Orthoptera
tem apresentado resultados claramente impactantes. Trabalhos
acadêmicos e científicos (SISBIO 70034) elevaram consideravelmente o
conhecimento desse grupo. Antes de 2003 somente algumas espécies
eram conhecidas para a região do Parna Iguaçu e hoje são cerca de 222
espécies (30 Ensifera: Grylloidea; 87 Ensifera: Tettigoniidae; 105 Caelifera).
Embora esse seja um salto gigantesco no conhecimento das espécies, o
desafio é amostrar áreas no interior do Parna Iguaçu, porque até o
momento somente quatro locais foram amostrados: Foz do Iguaçu (sede
administrativa),
Serranópilos do Iguaçu (antiga estrada do Colono), Céu Azul (base de
pesquisa e apoio) e Santa Tereza do Oeste (região adjacente aos limites
territoriais do município).
A partir de novas expedições de campo a locais ainda não visitados,
poderemos conhecer a diversidade desse grupo para essa região e assim
diminuir duas grandes lacunas do conhecimento da biodiversidade, como
o déficit Linneano e o Wallaceano.
Tais informações poderão auxiliar na gestão do Parna Iguaçu, seja
na conservação de espécies ou de hábitats, ou beneficiando não só o
parque mas toda a região no qual ele está inserido.

Um pouco mais sobre o Neucir:
Professor adjunto B na Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste) e responsável pelas disciplinas de Ecologia (geral e dos
ecossistemas) e Gestão Ambiental nos cursos de graduação em
Ciências Biológicas (licenciatura e bacharelado). Coordenador do
Laboratório de Orthoptera, e orientador no Programa de PósGraduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade da Unioeste
campus de Foz do Iguaçu. Graduado em Ciências Biológicas
(licenciatura) pela Faculdade União das Américas, mestre em Biologia
Animal pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em Entomologia
pela Universidade Federal de Viçosa (bolsista CNPq), e pós-doutor em
Ecologia, pela Universidade Federal de Viçosa.
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Acompanhe nossa redes sociais e fique
por dentro das novidades sobre o
Parque Nacional do Iguaçu!
/parquenacionaldoiguacu

@parquenacionaldoiguacu

@parquenacionaldoiguacu
Acesse: www.icmbio.gov.br/parnaiguacu
Contato: pesquisa.pni@icmbio.gov.br

Realização:
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