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I – INTRODUÇÃO 

Missão do Departamento de Zoologia da UFPR (www.zoologia.ufpr.br) 

Ser referência nacional em Ensino, Pesquisa e Extensão em Zoologia, 

formando profissionais para atuação no magistério, na investigação científica e na 

gestão de recursos naturais, com qualificação de alto nível para o estudo da fauna 

sul-americana, especialmente. 

Visão 

A excelência do desempenho profissional resulta da soma entre 

conhecimento técnico, responsabilidade, dedicação e disciplina nas rotinas de 

trabalho, e forte motivação pessoal, esta favorecida pela harmonia nas relações 

pessoais e pela infraestrutura adequada do ambiente laboral. 

II – PESSOAL 

Servidores Técnico-administrativos 

 Dez servidores técnico-administrativos são lotados em Laboratórios 

multiusuários, Coleções Científicas e Secretarias do Departamento de Zoologia – 

DZoo –, estas incluindo dois Programas de Pós-graduação. Todos têm curso 

superior, e a maioria é pós-graduada, incluindo quatro com doutorado. 
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Servidores Docentes 

Todos são doutores: 24 do Quadro Permanente e quatro do 

Programa Sênior. A tradição da Unidade está na excelência em pesquisa 

científica, traduzida pela participação de todos os docentes em um ou mais 

programas de Pós-Graduação, e a significativa marca de 15 bolsistas de 

Produtividade em Pesquisa do CNPq, a maioria no nível 1. 

Corpo Discente 

Entre 140 e 150 estudantes têm dia-a-dia de atividades no ambiente DZoo. 

Um terço é do nível Graduação, a maioria do Curso Ciências Biológicas, em 

rotinas de Iniciação Científica, Voluntariado Acadêmico e Trabalhos de Conclusão 

de Curso, sob orientação de docentes da Unidade. E uma centena, pós-

graduandos, notadamente dos Programas de Pós-Graduação em Zoologia e 

Entomologia, que têm como orientador docentes DZoo ou  pesquisadores de 

outras instituições. Adicionalmente, em média 10 profissionais estão alojados em 

ambiente departamental inseridos em Programa Pós-doutoramento. 

O DZoo orgulha-se de somar mais de duas mil publicações em periódicos 

científicos especializados, além de livros didáticos, capítulos de livros, 

publicações técnicas, relatórios técnico-científicos e outras obras de difusão do 

conhecimento. 

III – ATRIBUIÇÕES 

Aulas 

Disciplinas obrigatórias e optativas são ministradas aos Cursos de 

graduação em Biologia, Biomedicina, Engenharia Florestal, Agronomia e 

Zootecnia, e aos Programas de Pós-Graduação em Entomologia, Zoologia, e 

Ecologia e Conservação. As aulas utilizam principalmente salas do 
Departamento de Zoologia – DZoo (seis), e secundariamente de áreas comuns do 

Setor de Ciências Biológicas. Entretanto, parte das disciplinas é ministrada em 

espaços extramuros, tanto litoral do Paraná como Cananéia e sítios de Mata 

Atlântica da Região Sul. 
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Orientações 

Anualmente os professores DZoo orientam de 15 a 20 estudantes em 

monografias de bacharelado, cerca de o dobro no Programa de Voluntariado 

Acadêmico da UFPR, e em torno de 120 mestrados e doutorandos de Programas 

de Pós-graduação da UFPR e outras instituições, a maioria dos quais têm rotina 

nas instalações DZoo.  

Além da formação de pessoal mediante docência e orientação, os 

membros DZoo atuam na gestão de três programas de Pós-graduação –

Entomologia, Zoologia, e Ecologia e Conservação; na gestão das Sociedades 

Brasileiras de Zoologia e Entomologia; e na editoração das Revistas Zoologia e 

Brasileira de Entomologia. Também tais atividades, de alta relevância para a 

Ciência brasileira, utilizam espaços físicos DZoo e do Setor de Ciências 

Biológicas. 

Pesquisa 

Todos os docentes conduzem laboratórios de pesquisa em espaços do 
Departamento, nos três pisos DZoo, podendo sua produção ser consultada nos 

sites institucionais, por exemplo: 

Insetos Aquáticos www.labsia.ufpr.br 

Biodiversidade e Biogeografia de 
Diptera http://cjbcarva.wixsite.com/diptera 

Sistemática e Bioecologia de 
Coleoptera www.coleoptera.ufpr.br 

Diversidade de Insetos da Região 
Neotropical www.taxonlab.com 

Dinâmicas Ecológicas https://ldinamicasecologicas.wixsite.com/mouralab 

Ictiologia Estuarina https://ictiologiaufpr.wordpress.com/ 

Ecologia Comportamental e 
Ornitologia www.manica.bio.br/ 

Abelhas https://docs.ufpr.br/~rbg/ 

Sistemática e Biologia de Formigas www.feitosalab.com/ 

Sistemática e Ecologia de 
Invertebrados Marinhos https://labimar.wordpress.com/ 

Estudos de Lepidoptera Neotropical https://sites.google.com/site/lablepneo/ 

Ecologia Molecular e Parasitologia 
Evolutiva https://sites.google.com/site/evolpar/ 
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Curadoria das coleções científicas  

As coleções científicas DZoo constituem patrimônio de grande importância 

para vários grupos zoológicos e serão a seguir detalhadas. Uma das atividades 

que exigem grande parte do tempo e dedicação dos pesquisadores é o trabalho 

de curadoria. São coleções reconhecidas nacional e internacionalmente e que 

devem possuir pessoal responsável por seu incremento e manutenção. 

Atualmente no Departamento há um regimento que define as funções dos 

curadores e determina que sejam aprovadas em reunião departamental as 

seguintes curadorias: Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure; Coleção 

de Invertebrados exceto insetos, e Coleção de Vertebrados. Cada uma dessas 

coleções deve possuir um curador e um vice-curador, e as sub-coleções, 

curadores adjuntos. Detalhes adicionais em www.bio.ufpr.br/portal/zoologia/wp-

content/uploads/sites/29/2018/05/Regimento-Cole%C3%A7%C3%B5es-

Cient%C3%ADficas-DZOO.pdf 

IV – ESPAÇOS FÍSICOS MULTIUSUÁRIOS 

 Distribuem-se pelos três pisos DZoo. 

IV.1. Coleção Entomológica Pe Jesus Santiago Moure – 3º piso DZoo, 288m2 

Padre Jesus Santiago Moure (1912–2010) foi o fundador do Departamento 

de Zoologia, em 1938, ano da fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da mesma UFPR. A partir de seus estudos em Insecta, mais 

particularmente abelhas, fundou-se em 1956 o que se tornou a terceira maior 
coleção de insetos do País, a Coleção Entomológica Pe Jesus Santiago Moure, 

acrônimo DZUP. O acervo conta com aproximadamente sete milhões de insetos, 

representantes principalmente das ordens Coleoptera, Diptera, Hemiptera, 

Hymenoptera e Lepidopteracontando com cerca de 2.500 holótipos, além de 

material testemunha que recebemos como instituição fiel depositária.A 

procedência dos insetos aqui depositados é muito ampla: de todos os estados do 

Brasil, da maioria dos países da América do Sul, e ainda de outros continentes, 

parte no acervo permanente, parte temporariamente. 
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O acervo via seca é dividido em dois ambientes, sendo a maior parte 

montada em alfinetes e, em menor quantidade, montada em lâminas ou 

acondicionada em mantas. Ele necessita de manutenção da temperatura e 

umidade por condicionadores de ar, reposição constante de cânfora e naftalina, 

para proteção do ataque de pragas, além de iluminação adequada. Nesses dois 

ambientes existem no total 32 módulos de armários compactadores corta-fogo, 

que abrigam 16.384 gavetas entomológicas. Ainda não existe sistema de 

prevenção de incêndio. Entre os dois ambientes localiza-se uma sala de 32m2 

onde é feito o apoio técnico pelos Biólogos Norma Giambarresi Ganho, Keli 

Cristiane Correia Morais e Paulo Emílio Alvarenga. Neste espaço estão os 

computadores onde são tombados os exemplares e gerenciadas as remessas do 

acervo, também são realizadas fotos com sistema de automontagem, especial 

para trabalhos científicos, além de equipamentos ópticos para os estudantes de 

pós-graduação. Todos os equipamentos são de alto valor e necessitam de 

manutenção e temperatura controlada para perfeito funcionamento. São 

responsáveis pelo acervo o curador geral, Prof. Rodrigo Machado Feitosa e vice-

curadora, Prof.ª Luciane Marinoni. 

A Coleção de Coleoptera – grupo dos besouros – conta com cerca de 100 

famílias e está distribuído em mais de 3.000 gavetas. Marinoni et al. (1992) 

publicaram lista do material-tipo, incluindo 1.429 exemplares, e Ribeiro-Costa et 

al. (2010) aumentaram esse número para 1.541. Curadoras: Profa aposentada 

Dra Lúcia Massutti de Almeida e Profa Cibele S. Ribeiro-Costa. 

Na Coleção de Diptera – grupo das moscas – existem 140.000 espécimes 

secos e alfinetados ou em lâminas, 40% identificados ao nível genérico ou 

específico. As famílias mais representativas são Muscidae, Culicidae, Syrphidae, 

Ephidridae e Tephirididae. Curador: Prof. Claudio J. B. de Carvalho. 

A Coleção de Hemiptera – grupo dos percevejos – abriga 105.000 

exemplares montados em alfinetes entomológicos. Possui 11.077 lâminas, 

representando 63 gêneros e 140 espécies de Aphidoidea. Curador: Prof. 

aposentado Rodney Ramiro Cavicchioli. 

A Coleção de Hymenoptera – grupo das abelhas – reúne 500 mil 

exemplares montados e etiquetados. A maior parte, cerca de 340 mil espécimes, 
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pertence à família Apidae (abelhas). O acervo abriga grande número de tipos 

primários de espécies de abelhas descritas, principalmente por Pe Moure e Profa. 

Danúncia Urban, com cerca de 600 holótipos. Prof. Gabriel A. R. de Melo é o 

curador. 

A Coleção de Lepidoptera – grupo das borboletas e mariposas – reúne 

aproximadamente 400.000 exemplares. Possui 363 tipos primários, entre 

holótipos, neótipos e lectótipos de espécies neotropicais. Prof. Sênior Olaf H. 

Mielke é curador de Hesperioidea e mariposas (cerca de metade dos 

exemplares), e Profa Mirna M. Casagrande de Papilionidea. 

IV.2. Acervo piso térreo 

IV.2.1.1. Coleção de Invertebrados (exceto insetos) – via líquida, 54m2. 

Compõe-se da subcoleção de Cnidaria, com 3,5 mil medusas (Hydrozoa, 

Scyphozoa, Cubozoa) distribuídas em 225 frascos. A maioria procede do litoral do 

Paraná, mas grande quantidade foi obtida noutros estados do país. Curadora: 

Profa Maria Angélica Haddad; e da subcoleção de Ascidiacea, albergando 1.800 

amostras identificadas e acondicionadas em frascos em armário de aço. 

Semelhante quantidade de amostras está ainda em estudo para identificação. 

Integram o acervo 800 lâminas permanentes em zoóides e larvas de espécies 

coloniais. O material provém principalmente das Regiões Sul e Sudeste, e, em 

menor quantidade, da Nordeste. Também temos material do Panamá, Angola, 

França, Suécia e Galápagos. Curadora: Profa Rosana Moreira da Rocha. 

Junto à Coleção de Invertebrados estão dispostos, temporariamente, 

freezeres especialmente concebidos para guarda de material genético, grupos 

animais variados, objeto de estudos com técnicas de biologia molecular. 

IV.2.1.2. Coleção de Insetos 

Além da coleção em via seca, a coleção entomológica possui grande parte 

do material depositado em via líquida. São cerca de três milhões de exemplares 

de todas as ordens acondicionados em potes com álcool e que estão atualmente 

alocados no andar térreo do anexo ao D Zoo, sala 541. A maior parte do material 

é resultado de coletas, principalmente no Estado do Paraná, de três grandes 
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projetos coordenados pelo Professor Renato Contin Marinoni, a saber: Projeto 

Levantamento da Fauna Entomológica do Paraná (PROFAUPAR), Projeto de 

Levantamento da Fauna Entomológica do Parque Estadual de Vila Velha 

(PROVIVE) e Projeto de Inventariamento no Parque Ecológico Vivat Floresta, 

Tijucas do Sul, PR (PROVIVAT). Esse material encontra-se em 13 armários de 

aço contendo grande quantidade de amostras conservadas em álcool e necessita 

de adequação para saída de vapores produzidos pelo álcool, controle da umidade 

e segurança nas instalações elétricas.   

IV.2.2. Coleção de Vertebrados, 40m2.  

Compõe-se principalmente por mamíferos das ordens Chiroptera – os 

morcegos, Rodentia – os roedores, Primates – os macacos, e Didelphimorphia – 

os gambás e cuícas. Existe material depositado em via líquida, material 

taxidermizado sob a forma de peles em postura científica, e crânios. A maior parte 

do acervo provém da região sul e sudeste, principalmente da Mata Atlântica, mas 

com séries das Regiões Nordeste, Centro-oeste e Norte. Cerca de 2.000 

exemplares. Curador: Prof. Fernando Camargo Passos.    

IV.3. Unidades complementares 

 Para apoio às rotinas de pesquisa e ensino, o DZoo conta com quatro 

unidades multiusuários: 

IV.3.1. Laboratório de Biologia Molecular – 1º piso DZoo, 54m2. Criado em 

2004 para apoiar pesquisas em Biologia Molecular, contemplando níveis 

Graduação e Pós-graduação. Localiza-se no primeiro andar do DZoo e conta com 

diversos equipamentos necessários as análises em biologia molecular, tais como 

termocicladores, microcentrífugas, fonte e cubas para eletroforese, autoclaves, 

freezers para armazenamento de amostras e reagentes, entre outros. O 

Laboratório atende prioritariamente pesquisadores DZoo, mas também outros 

departamentos do Setor e demais setores da UFPR. Já passaram pelo laboratório 

mais de 100 alunos, que desenvolveram projetos de Iniciação Científica, 

Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado. Desde 2008 tem apoio técnico da Biól. 

Paula A. F. B. Bassi e é coordenado por Prof. Gabriel A. R. de Melo. 
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IV.3.2. Monitoria de Invertebrados – piso térreo DZoo, 72m2. Apoia 

essencialmente as rotinas de aula, reunindo material didático em vias úmida 

(majoritariamente invertebrados aquáticos) e seca (majoritariamente insetos). 

Apoio técnico dos Bióls Denise Weldt e Jefferson Kruger e coordenação de Profas 

Mirna M. Casagrande e Maria Angélica Haddad. 

IV.3.3. Monitoria de Vertebrados – piso térreo DZoo, 72m2. Semelhante à 

Monitoria Invertebrados, porém albergando peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos, tanto em via úmida como em via seca, e ainda protocordados, estes 

em via úmida. Apoio técnico da Biól. Ana Paula Chiaverini e coordenação de Prof. 

Emygdio Monteiro Filho. 

IV.3.4. Sala externa, pátio – parte em tela e madeira, parte em alvenaria, 32m2, 

abriga experimentos em condições ambiente e sala para experimentos em 

condição controlada. 

 Acrescentem-se salas de aula – seis, piso térreo, 342m2; espaços 
compartilhados de apoio ao ensino: Laboratório do Programa de Pós-

graduação em Zoologia, 1º piso, 36 m2; Laboratório de BODs do Programa de 

Pós-graduação em Entomologia, térreo, 36 m2; e Laboratório de Aquários do 

Programa de Pós-Graduação em Zoologia, térreo, 18 m2; e salas de 
permanência de pós-graduandos, sete, 160m2. 

V – PARQUE DE EQUIPAMENTOS, DIFICULDADES 

 Nos cerca de 2,3 mil m2 (três pisos face norte: 864m2; três pisos face sul: 

864m2; piso superior Anexo: 276m2; e piso térreo Anexo: 290m2, excluídos 

corredores) que compõem o Departamento de Zoologia, equipamentos de 

elevados custo e relevância funcional estão instalados, e operacionais. São 

microscópios biológicos e estereoscópicos científicos, freezeres -18oC e -80oC, e 

BODs, centrífugas, termocicladores, aparelhos de captação de imagens, 

autoclaves, capelas de exaustão, etc. Computadores estão presentes em todas 

as salas de aula e de estudantes, nos espaços administrativos, e nos laboratórios 

multiusuários e de Grupos de Pesquisa. Projetores multimídia estão 

disponibilizados nas seis salas de aula.  



Subsídios infraestrutura DZoo à Direção BL – março 2019   9 
 

Ampliação do espaço físico e modernização do mobiliário constituem uma 

necessidade, sobretudo por o Departamento alojar Programas de Pós-graduação, 

aos quais se vinculam, também, pesquisadores em pós-doutoramento. Tal 

conjunto de profissionais atua em tempo integral no DZoo, o que lhe aufere uma 

característica incomum no Setor e na UFPR, quando comparada a Unidades que 

reúnem majoritariamente estudantes de Graduação.  

 Os riscos para a manutenção e perfeita operacionalidade desse parque de 

equipamentos são de quatro naturezas: 

1, furtos. Há histórico de desaparecimento de aparelho televisor, material de 

monitorias, e até placas de homenagem, em bronze. Fechaduras automáticas e 

com controle de acesso por senha, e simultâneo registro, é demanda comum a 

todos os espaços multiusuários; 

2, entrada de água. Ocorre em parte das salas e nos corredores, laboratórios e 

salas dos técnicos, discentes e docentes, principalmente do Anexo da Zoologia do 

primeiro andar. Isso afeta equipamentos, quando de chuvas fortes, principalmente 

no verão. Os problemas remetem ao telhado e calhas do prédio, cujos reparos 

vêm sendo realizados de forma paliativa e nem sempre eficaz;  

3, suporte elétrico. A rede elétrica sofre panes com preocupante frequência, 

tanto no nível predial como um todo, como no Anexo em particular. A causa 

costuma estar associada a chuvas e penetração de água junto à fiação, com 

desarmamento imediato de disjuntores. A consequência é a paralisação de 

equipamentos que, vários deles, carecem de operação contínua, com nobreaks 

limitados. Faz-se mister adequar a rede elétrica à crescente demanda oriunda de 

equipamentos de pesquisa e condicionadores de ar, obtidos pelos docentes em 

projetos de pesquisa; e 

4, exiguidade de espaço. Em 30 a 40% dos espaços multiusuários – incluindo 

coleções científicas – e dos laboratórios dos Grupos de Pesquisa, a área 

disponível para os equipamentos é inferior à razoável. Em razão disso, o acesso 

pelos usuários é restrito a um nível aquém do ideal, e a ampliação do Parque, 

fruto de projetos aprovados junto a agências de fomento, limitado. 
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As dificuldades são notadamente enormes para manutenção das coleções 

científicas e didáticas em via seca. Há grande responsabilidade da UFPR em 

manter esse patrimônio genético que é a Coleção Entomológica Pe Jesus 

Santiago Moure. Ela é a terceira maior coleção em número de insetos do Brasil, e 

a mais importante do mundo em vários dos grupos em que há especialistas no 

DZoo. O acervo necessita de cuidados específicos que vão desde a manutenção 

de condições de temperatura e umidade (que deve ser ininterrupto 24 horas por 

dia, sete dias por semana); e ao controle de entrada de pragas e luminosidade, 

que podem danificar o material irreversivelmente. Além disso, temos lapsos de 

segurança contra incêndio e entrada de água pelo telhado. A UFPR deve dar 

especial atenção aos equipamentos que são para tais fins, como condicionadores 

de ar, desumidificadores e à manutenção do telhado. Temperatura ambiente 

uniforme é decisiva para a conservação do material, mas a climatização requer 

manutenção e reparos ininterruptos que hoje falham. Com relação à segurança 

contra incêndio, é urgente avaliação para instalação de equipamentos para 
controle de fogo que levem em consideração o fato de o acervo não poder ser 

molhado, ou seja, que utilizem gases apropriados. Na maioria das vezes as 

necessidades em termos de manutenção da Coleção têm sido supridas pelos 

projetos de pesquisa dos pesquisadores e pelo Projeto da Rede Paranaense de 

Coleções Biológicas – Taxonline, devendo, porém, a Administração Central 

assumir responsabilidade e zelar por esse patrimônio. 

 

www.zoologia.ufpr.br 

....................... 


