GUIA PARA PESQUISADORES NO PARQUE NACIONAL DOS CAMPOS GERAIS E NA RESERVA BIOLÓGICA DAS ARAUCÁRIAS
O Parque Nacional dos Campos Gerais (PARNA Campos Gerais) e a Reserva
Biológica das Araucárias (REBIO das Araucárias) são duas Unidades de Conservação
(UCs) Federais localizadas no interior do Estado do Paraná, próximas aos
municípios de Ponta Grossa e Irati, respectivamente. A sede administrativa
conjunta das UCs situa-se na Rua Jaime Pinto Rosas, 81, Bairro Jardim Carvalho em
Ponta Grossa - PR.
O PARNA dos Campos Gerais possui área distribuída em três municípios:
Ponta Grossa, Carambeí e Castro.
Já a REBIO das Araucárias possui área distribuída em outros três municípios:
Teixeira Soares, Ipiranga e Imbituva.
MAPA 01 - ACESSOS EM ESCALA ESTADUAL

Os pesquisadores licenciados poderão utilizar, de acordo com a
disponibilidade e prévio agendamento, as estruturas das UCs destinadas ao apoio à
pesquisa.
AGENDAMENTO DE TRABALHOS DE CAMPO
Todas as reservas de alojamento deverão ser agendadas com antecedência
mínima de 15 dias, através do telefone: (41) 3229-0140 ou pelo email:
pn_camposgerais@icmbio.gov.br e rebio.araucarias@icmbio.gov.br
Pesquisas com visitas frequentes com ou sem uso de infraestrutura deverão
ser comunicadas à administração e agendadas nas mesmas condições.
Dependendo do tema da pesquisa, é possível a coleta de dados regionais em
outras Unidades de Conservação Federais, as quais também possuem alojamentos
para acomodação dos pesquisadores como a Floresta Nacional de Irati (FLONA de
Irati), que possui área contígua à REBIO das Araucárias e ainda a Floresta Nacional
de Piraí do Sul (FLONA de Piraí do Sul) e a Floresta Nacional do Assungui (FLONA do
Assungui). Os dados para contatos são:

FLONA de Irati: Telefone (42) 3422-6944
e-mail: flonadeirati@icmbio.gov.br
FLONA de Piraí do Sul: Telefone (42) 3237-1115
e-mail: flonapiraidosul.pr@icmbio.gov.br
FLONA do Assungui: Telefone (41) 3292-6470 ramal 211
e-mail: flona.acungui@icmbio.gov.br
INFRAESTRUTURA DE APOIO A PESQUISA

REGRAS GERAIS
As pesquisas a serem realizadas em Unidades de Conservação Federais como
o PARNA Campos Gerais e a REBIO das Araucárias devem ser autorizadas pelo
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO
(http://www.icmbio.gov.br/sisbio/)

A sede administrativa em Ponta Grossa é uma casa com edícula a qual possui
4 leitos disponíveis (2 beliches) e ainda 4 colchões que podem ser utilizados na
casa, totalizando 8 vagas no alojamento.
O material de uso pessoal, como roupas de cama, de banho, bem como
alimentos são de responsabilidade do pesquisador e sua equipe.
A casa possui copa e cozinha que podem ser utilizadas pelos pesquisadores,
desde que mantidas as condições de limpeza e com destinação adequada do lixo.
A voltagem é 110 V (há apenas uma tomada de 220V).
Ambas as unidades possuem veículos oficiais para pesquisas, mas é
necessário o agendamento com antecedência de 15 dias.

ACESSO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

ESTADO DA ARTE DAS PESQUISAS NO PNCG E NA REBIO DAS ARAUCÁRIAS

MAPA 02 - ACESSOS EM ESCALA LOCAL

Em novembro de 2015 foi realizado o Primeiro Seminário de Pesquisas do
Parque Nacional dos Campos Gerais e da Reserva Biológica das Araucárias. Os anais
desse evento, bem como as pesquisas realizadas até então podem ser consultados
para que os pesquisadores verifiquem as lacunas e as principais demandas de
pesquisa para as duas UCs. O documento pode ser acessado através da página do
ICMBio:
http://www.icmbio.gov.br/portal/pesquisa/seminarios-de-pesquisa
RECOMENDAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO
Recomenda-se citar o nome do PARNA Campos Gerais e/ou da REBIO das
Araucárias como palavra chave nas publicações diversas de modo a facilitar a busca
em sites especializados.
Além disso, recomenda-se citar o número da autorização SISBIO na
publicação.
A administração das UCs solicita também o envio das publicações ao e-mail
do PNCG e da REBIO das Araucárias:

pn_camposgerais@icmbio.gov.br; rebio.araucarias@icmbio.gov.br
SEGURANÇA PESSOAL
PROCEDIMENTOS NO CAMPO
Antes do início dos trabalhos de campo, recomendamos o contato com a
administração das Unidades de Conservação (PNCG e/ou REBIO das Araucárias)
para auxiliar na localização de táxons e tirar dúvidas sobre acesso, clima regional,
geologia, características geográficas e da fauna e flora local. Esse procedimento é
importante, também, em função da situação fundiária em ambas as UCs, sendo
necessário solicitar a autorização de acesso às áreas dos proprietários para fazer a
pesquisa. Alguns proprietários incentivam as pesquisas, no entanto, algumas áreas
ainda estão indisponíveis para pesquisa pela restrição dos proprietários,
dependendo do tema a ser estudado.
É necessário manter a administração das UCs informada sobre as áreas de
amostragem, preferencialmente georreferenciadas, bem como as marcações de
campo, se for o caso.
Todas as marcações e armadilhas utilizadas deverão ser retiradas ao final da
pesquisa. Em caso de sinistro (avistamento de caçadores, coletores de plantas,
incêndios ou perturbações no interior das Unidades) comunique imediatamente a
administração pelo fone (42) 3229-0140.

Permaneça atento ao risco inerente de acidente em áreas naturais (animais
peçonhentos, pedras escorregadias, choque térmico, afogamento e cabeças
d'água).
Nas chuvas existe a possibilidade de trombas d’água em algumas áreas do
Parque. Afaste-se dos cursos d’água no momento de chuvas.
As UCs não dispõem de equipe de busca e salvamento. Como medida de
segurança recomenda-se o porte de celular em condições adequadas de
funcionamento.
É imprescindível que seja passada à gestão da UC, diariamente, o cronograma
de campo, bem como percurso e pontos de coleta pretendidos.
Em caso de necessidade de resgate ligue 193 (Corpo de Bombeiros).
Use vestimenta adequada para trabalho de campo: calça comprida, sapato
fechado, perneiras, capa de chuva, protetor solar, chapéus, mapas de orientação,
GPS de navegação. Evite trabalhar sozinho no campo.
BOM TRABALHO!!

