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I Conferência 

 “Zoologia na Indústria, novas tecnologias e perspectivas no auxílio à cadeia 
produtiva”. 

 
A cada edição dos Congressos Brasileiros de Zoologia, a Sociedade Brasileira de Zoologia busca 

trazer inovações aos participantes de maneira a contribuir ao avanço do conhecimento da zoologia no 
Brasil e, principalmente, aproximar a comunidade da cidade onde é realizado, da ciência produzida nas 
universidades e nos centros de pesquisa.  

Na 34ª edição que estará acontecendo em Curitiba, durante os dias 22 a 25 de agosto na 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná, de forma inédita, o Congresso contará com a cooperação 
entre academia e indústria. Durante três dias, como parte integrante das atividades do congresso, estará 
sendo realizada a primeira Conferência “Zoologia na Indústria, novas tecnologias e perspectivas no 
auxílio à cadeia produtiva”. 

A conferência será composta por palestras e reuniões técnicas em três dias do evento e envolverá 
temas pré-selecionados, de interesse do Setor Produtivo, relacionados a diferentes áreas da Zoologia 
objetivando o estímulo às ações integradas entre o setor produtivo paranaense e o conhecimento 
científico associado.  

As palestras serão abertas ao público do congresso e irão transmitir as experiências de sucesso 
em cada um dos temas – desde a sua concepção e estudo nas universidades e centros de pesquisa à 
aplicação e alcance de soluções na cadeia produtiva. Após cada uma das palestras haverá reuniões 
técnicas limitadas aos convidados da FIEP com a participação das autoridades nos temas para que em 
conjunto sejam discutidas novas aplicações das tecnologias e interesses específicos para busca de soluções 
de problemas que têm afetado a produção da indústria do Estado do Paraná.  

Temas como o manejo de Javalis e ferramentas para monitoramento e tomada de decisão no 
controle de pragas serão abordados em palestra seguida de reunião técnica, onde então os setores de 
interesse poderão expor os problemas, desafios e oportunidades perante os temas. 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
23 DE AGOSTO (TERÇA-FEIRA) – Auditório Mário de Mari 
Tema: MANEJO DE JAVALIS 
 
15h – PALESTRA “Manejo dos Javalis no Brasil”  

Palestrante: Dr. Felipe Pedrosa (Mão na Mata - Manejo e Soluções Ambientais) 
(Atividade aberta ao público participante do XXXIV Congresso Brasileiro de Zoologia) 

 
16:30h – REUNIÃO TÉCNICA – Espaço Araucária 

(Atividade restrita aos setores de interesse e pesquisadores da área no intuito de expor os 
problemas, desafios, oportunidades e potenciais soluções)  
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Especialistas convidados: 
- Dr. Felipe Pedrosa (Mão na Mata - Manejo e Soluções Ambientais) 
- Dra. Virginia Santiago (EMBRAPA – SC) 
- Gonzalo Barquero (Tropical Sustainability Institute)  
- Artur Luiz de Almeida Felicio (Coordenadoria de Defesa Agropecuária/SP) 
- Lia Coswig (MAPA) 

 
18h – ENCERRAMENTO 
 
 
24 DE AGOSTO (QUARTA-FEIRA) – Auditório Mário de Mari 
 
Tema: USO DO CONTROLE BIOLÓGICO EM PLANTIOS FLORESTAIS 
 
15h – PALESTRA “Experiências de sucesso na EMBRAPA florestas sobre o uso do controle biológico em 

plantios florestais”. 
Palestrante: Dra. Susete do Rocio Chiarello (EMBRAPA Floresta) 
(Atividade aberta ao público participante do XXXIV Congresso Brasileiro de Zoologia) 

 
16:30h – REUNIÃO TÉCNICA – Espaço Araucária 

(Atividade restrita aos setores de interesse e pesquisadores da área no intuito de expor os 
problemas, desafios, oportunidades e potenciais soluções) 
 
Especialistas convidados: 
- Susete do Rocio Chiarello (EMBRAPA Floresta) 
- Alexandre Santos (Instituto Federal do Mato Grosso) 
- Ailson Loper (Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal – APRE) 
- Mauro Murara (Associação Catarinense de Empresas Florestais – ACR) 
- Mariane Bueno de Camargo (Klabin) 
- Edilson Batista de Oliveira (EMBRAPA Floresta) 
- Flavio Chiarello (PUC PR) 
- Gilson Geronasso (Remasa Reflorestadora 
- Leonardo Rodrigues Barbosa (EMBRAPA Floresta) 
- Marcilio Araújo (ADAPAR) 
- Roberto Zanetti Freire (PUC PR) 
- Wilson Anderson Holler (EMBRAPA Floresta) 

 
18h - ENCERRAMENTO 
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25 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA) – Auditório Mário de Mari 
Tema: FERRAMENTAS PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS 
 
15h – PALESTRA “Ferramentas para monitoramento e tomada de decisão de manejo de pragas - O caso 
de afídeos vetores em cereais de inverno.” 

Palestrante: Dr. Douglas Lau (EMBRAPA Trigo) 
(Atividade aberta ao público participante do XXXIV Congresso Brasileiro de Zoologia) 

 
 
16h30 – REUNIÃO TÉCNICA – Espaço Araucária 

(Atividade restrita aos setores de interesse e pesquisadores da área no intuito de expor os 
problemas, desafios, oportunidades e potenciais soluções) 
 
Especialistas convidados: 
- Dr. Rafael Rieder (Universidade de Passo Fundo) 
- MSc. Telmo de Cesaro Júnior (Instituto Federal Sul-Rio Grandense 
- Alfred Stoetzer (Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária) 
- Elderson Ruthes (Fundação ABC) 
- Dr José Mauricio Cunha Fernandes (Embrapa Trigo) 
 

18h – ENCERRAMENTO 
 
 
RESUMOS 
 
“Manejo dos Javalis no Brasil” 

Responsável: Dr. Felipe Pedrosa (Mão na Mata - Manejo e Soluções Ambientais) 
 

Os javalis e javaporcos já afetam mais de 1000 municípios do Brasil, principalmente nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Considerados uma das 100 piores espécies invasoras do planeta, esses 
animais causam impactos ambientais, econômicos e sociais.   

Os impactos à biodiversidade, amplamente documentados pela ciência, se dão através da 
destruição de habitats sensíveis, competição com a fauna silvestre, facilitação de invasão de organismos 
nocivos, entre outros efeitos que alteram o funcionamento dos ecossistemas. Estudos recentes indicam 
que mais de 600 táxons são afetados pelos javalis e javaporcos mundo afora e que as alterações que eles 
causam no solo emitem cerca de 4 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera anualmente.  

A ameaça mais significativa que esses animais representam ao meio ambiente e ao agronegócio é 
de ordem sanitária. Inquéritos sorológicos realizados nos últimos anos têm demonstrado que os agentes 
etiológicos causadores da tuberculose, triquinelose, leptospirose, toxoplasmose, hepatite E, gripe suína, 
circovirose suína, pneumonia enzoótica, aujeszky, já circulam nos javalis e javaporcos do Brasil. Algumas 
dessas doenças são zoonóticas, portanto podem afetar também a saúde humana. Outras afetam a saúde 
dos suínos e de outros animais de produção e silvestres e por isso tem importância para a indústria animal 
como um todo e para a fauna nativa. Estima-se que os impactos econômicos decorrentes de uma eventual 
entrada no Brasil da peste suína africana, ou reemergência da febre aftosa (em que os javalis podem 
participar como reservatórios), seriam da ordem das dezenas de bilhões de reais, visto que toda uma 
cadeia produtiva seria impactada, acarretando ainda prejuízos sociais ocasionados com a perda de 
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milhares de empregos. Um evento indesejado como este poria em risco a segurança alimentar do Brasil e 
do mundo, visto que diversos países são dependentes de nossas exportações de proteína animal. 

Atualmente, o Ibama tem reportado que cerca de 100 mil javalis e javaporcos são abatidos 
anualmente no Brasil. Ainda assim, existe uma percepção de que o problema da destruição de lavouras 
ocasionados por esses animais vem aumentando gradualmente ano a ano. Nesse sentido, entender a 
biologia, ecologia, comportamento e sanidade desses animais de vida livre é fundamental para o 
planejamento e execução de ações de manejo e controle populacional eficientes. 

A realização de uma reunião técnica durante o XXXIV Congresso Brasileiro de Zoologia com 
especialistas da área e representantes da indústria do Paraná será de grande importância no 
reconhecimento de ações e atividades que possam ser desenvolvidas em um futuro próximo para a 
mitigação do impacto do javali ou javaporco principalmente no setor relacionado à agroindústria. Novas 
parcerias e cooperações poderão ser iniciadas, assim, como novos projetos planejados para a resolução 
de problemas envolvendo a temática. 
 

“Experiências de sucesso na EMBRAPA florestas sobre o uso do controle biológico em plantios florestais”. 
Responsável: Susete do Rocio Chiarello Penteado – Pesquisadora da área de Entomologia Florestal da 

Embrapa Florestas 
 
O Brasil apresenta uma grande área plantada com espécies de Pinus e Eucalyptus, com 7,47 milhões 

de hectares composta por eucalipto, e aproximadamente 1,7 milhão de hectares, com pinus, fornecendo 
matéria prima para diferentes setores, como papel e celulose, construção civil, móveis, energia, entre 
outros.  

O país é referência mundial quando o assunto é produtividade de plantios florestais, com alto 
volume de produção anual de madeira por área e um curto ciclo. Porém, esta produtividade é afetada pelo 
ataque de pragas, que, algumas vezes, podem até impedir o cultivo. Por exemplo, a vespa-da-madeira, 
espécie introduzida no país na década de 80, nos plantios de pinus, pode provocar prejuízos estimados 
em até U$ 53 milhões anuais, considerando também os custos da colheita e de U$ 25 milhões anuais, 
quando considerada a madeira em pé. Entretanto, pela correta utilização das medidas de prevenção e 
controle preconizadas pela Embrapa Florestas, é possível reduzir estas perdas em pelo menos 70% e 
manter a praga sob controle. 

O Laboratório de Entomologia Florestal da Embrapa Florestas desenvolve pesquisas, em parceria 
com o setor produtivo, no intuito de reduzir as perdas provocadas pelas pragas em plantios florestais, pela 
utilização do Manejo Integrado de Pragas, com destaque para o controle biológico. Desta forma, a palestra 
abordara os programas de manejo integrado de pragas desenvolvidos e que são adotados pelo setor 
produtivo, entre eles:  

a) Pinus: programa de manejo integrado da vespa-da-madeira; programa de manejo integrado dos 
pulgões-gigantes-do-pinus; programa de manejo integrado de formigas cortadeiras;  

b) Eucalipto: programa de controle biológico do percevejo bronzeado. 
Logo após a palestra no XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, será realizada uma reunião técnica 

no intuito de identificar as necessidades do setor florestal e também criar oportunidades de novas 
parcerias, com a participação de pesquisadores que atuam no tema “Controle de Pragas Florestais” e 
empresas interessadas na temática. 
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“Ferramentas para monitoramento e tomada de decisão de manejo de pragas - O caso de afídeos 
vetores em cereais de inverno.” 

Responsável: Dr. Douglas Lau (EMBRAPA Trigo) 
 

Epidemias de Doenças cujos patógenos são Transmitidos por Insetos (EDTIs) são frequentes e 
impactantes nas áreas da saúde humana, animal e vegetal. Devido à sua complexidade, a compreensão 
da dinâmica das EDTIs requer o acúmulo de dados epidemiológicos oriundos de redes de monitoramento 
e o uso de modelos que estabeleçam a cadeia de relações entre os seus componentes e calculem, sob 
oscilações ambientais, a razão e o progresso dos processos biológicos envolvidos.  

O estudo de caso que será apresentado trata das epidemias causadas por Barley yellow dwarf virus 
(BYDV) em gramíneas. BYDV são um dos principais grupos de vírus que infectam plantas e estão presentes 
em todas as partes do globo onde existem gramíneas e são transmitidos por afídeos (pulgões). Existem 
várias espécies do vírus e várias espécies de afídeos transmissores. 

Nesse contexto, o grupo de pesquisa que compõem a plataforma brasileira de monitoramento e 
manejo de afídeos em cereais de inverno tem contribuído com pesquisas e inovações que descrevem os 
padrões atuais e a oscilação das populações de afídeos e inimigos naturais e ferramentas que auxiliem na 
tomada de decisão. Os resultados mais recentes serão apresentados. 

A rede de monitoramento de afídeos no Brasil, constituída de parcerias entre instituições de 
pesquisa, obtém dados populacionais para entender a dinâmica desses insetos. O monitoramento 
semanal a campo é conduzido em plantas e em armadilhas, que capturam afídeos e parasitoides alados, 
nas localidades de Passo Fundo e Coxilha/RS (Embrapa Trigo), Cruz Alta/RS (CCGL-TEC), Guarapuava, 
Pinhão e Candói/PR (FAPA) e Tibagi e Arapoti/PR (FABC). Esse monitoramento permitiu inferir os padrões 
atuais de oscilação das populações de afídeos para a região subtropical do Brasil. 

Em termos computacionais, um dos primeiros passos foi a criação de uma plataforma web para a 
entrada de dados das leituras de armadilhas. Denominada TrapSystem 
(http://gpca.passofundo.ifsul.edu.br/traps/index.php), esta plataforma organiza os dados de coletas por 
meio do banco de dados AgroDB, permitindo a visualização e download de dados para análises.  

Outra ferramenta que dá suporte ao entendimento das epidemias e seu manejo é o modelo de 
previsão Agent Based Insect Simulation Model (ABISM). Nesse modelo, são gerados afídeos virtuais 
(agentes). O afídeo nasce, cresce, se alimenta, se move, reproduz e morre de acordo com regras 
estabelecidas. O ABISM permite não apenas a simulação temporal, mas também espacial das epidemias. 
Os usuários podem utilizar leituras em plantas e armadilhas como entrada para a população inicial da 
simulação e, baseado nos prognósticos meteorológicos, é simulado o crescimento populacional e 
determinado se atingirá o nível de ação.  

A outra linha de ferramentas é a automação baseada em visão computacional que realiza a 
contagem de afídeos e parasitoides. Há alguns softwares que permitem a contagem e a morfometria dos 
insetos separando-os em categorias (adultos ápteros, adultos alados e ninfas) ou ainda, fazendo sua 
contagem em amostras de armadilhas processadas em laboratório. Esses softwares permitem detectar os 
pontos críticos de tomada de decisão para o manejo e o pico da epidemia com precisão próxima da 
contagem manual, ainda que nas semanas de elevada contagem de insetos o programa tenha subestimado 
a população.  

Sistemas para acelerar e automatizar a leitura de dados integrados com ferramentas de simulação 
estão em estudo. O sistema gramíneas-afídeos/BYDV-inimigos naturais impõe desafios ao entendimento 
da sua dinâmica, requerendo compreender como fatores abióticos afetam os elementos bióticos e suas 
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interações. As ferramentas computacionais auxiliam na obtenção, na organização e na modelagem dos 
dados. O objetivo é que estas ferramentas possam prever o comportamento desse sistema biológico, de 
forma que estratégias de manejo (como o químico) sejam empregadas somente quando necessárias, 
reduzindo efeitos negativos e maximizando o retorno econômico-financeiro. 

Durante a reunião técnica que será realizada no XXXIV Congresso Brasileiro de Zoologia serão 
apresentadas a metodologia e as ferramentas que estão sendo utilizadas no projeto e o assunto será 
colocado à discussão entre especialistas e seus potenciais utilizadores no Estado do Paraná. Tanto novas 
parcerias poderão ser reconhecidas, como novos projetos que sejam de importância para a agroindústria 
do Estado do Paraná. 
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