
 
 
 

PALESTRA SOBRE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 
INVASORES COMO AMEAÇA À BIODIVERSIDADE 

 
Data: 19 de julho de 2006 
Local: Auditório da Emater – Rua da Bandeira, 500 – Cabral 
Horário: 18 horas 
Número de Participantes: Durante o evento, 19 pessoas assinaram a lista de 
presença.  
 
 
Abertura do Evento: 
 
Na abertura do evento, o Dr. Masaru Sugai, presidente do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Paraná em seu pronunciamento, expressou o interesse do 
Conselho em atuar como parceiro na Iniciativa de Animais de Estimação, 
considerando o tema Espécies Exóticas Invasoras um tema de extrema 
importância e relevância para os médicos veterinários.  
 
Palestras: 
 

1) Conceitos, Características e Aspectos Relevantes: Drª Sílvia Renate Ziller. 
2) Biodiversidade e Espécies Exóticas Invasoras: Msc. Leandro Ângelo. 
3) Animais de Estimação Invasores como ameaça para a Biodiversidade: 

Danielle Kioshima Romais. 
 
A primeira palestra durou cerca de 25 minutos. Foi ministrada pela Drª Sílvia 
Renate Ziller que abordou definições de biodiversidade, invasão biológica, 
impactos, características, vetores e rotas de dispersão, entre outros aspectos 
relevantes sobre Invasões Biológicas. Sílvia apresentou vários exemplos de 
espécies, tanto da fauna quanto da flora, que são invasoras no Brasil.  
 
A segunda palestra durou cerca de 15 minutos. Foi ministrada pelo Msc. 
Leandro Ângelo que tratou de tópicos como biodiversidade e espécies exóticas 
invasoras a partir de questionamentos quanto à relevância dos assuntos para 
o público em geral. Ele utilizou exemplos aquáticos para ilustrar os impactos 
causados por espécies exóticas invasoras.  
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A terceira palestra durou aproximadamente 20 minutos, e foi ministrada por 
Danielle Kioshima Romais. O tópico abordado tratou especificamente de 
animais exóticos invasores comercializados como animais de estimação.  
Danielle utilizou exemplos de vários grupos de animais exóticos que são 
comercializados, indicando os impactos causados se os mesmos forem soltos 
na natureza. Para finalizar sua apresentação, Danielle explicou os objetivos da 
Iniciativa Pets desenvolvida pela TNC, Insituto Hórus, IBAMA e Renctas.  
 
 
Discussões e Perguntas: 
 
Após as palestras, Sílvia Ziller abriu o tempo para discussões e perguntas dos 
participantes.  
 
A primeira colocação foi do Dr. Dieter Penner, médico veterinário e proprietário 
da loja Aqualândia em Curitiba. Ele questionou a veracidade no registro de 
Betta splendens em ambiente natural e se a espécie realmente pode ser 
considerada ameaça para a biodiversidade. Segundo ele, a espécie não se 
adapta em ambiente natural, principalmente no sul do Brasil, devido ao clima 
frio. Sílvia explicou que o beta foi mencionado como possível ameaça, pois se 
encontra na base de dados de espécies exóticas invasoras com registros de 
ocorrência em ambiente natural no Nordeste. O Programa de Espécies 
Invasoras para a América do Sul sugeriu enviar para Dieter os dados obtidos 
durante o Informe Nacional a fim de que ele possa analisá-los e dar seu 
parecer sobre a informação. 
 
A segunda colocação foi do Dr. José Ricardo Pachaly, médico veterinário e 
professor da UNIPAR. Ele questionou a maneira como o evento foi divulgado, 
dizendo que não havia recebido qualquer informação sobre a palestra até um 
dia antes. O Dr. Pachaly sugeriu que o conteúdo de futuras palestras sobre o 
tema fosse mais direcionado para públicos diferenciados. Segundo ele, não 
apenas médicos veterinários que fossem responsáveis técnicos de casas 
agropecuárias, mas todos os setores que compreendem a Medicina Veterinária 
(desde clínicas de animais de pequeno porte até clínicas de animais silvestres 
bem como lojas) devem receber instrução para que possam informar melhor 
seus clientes sobre os riscos envolvidos na soltura de qualquer animal na 
natureza.  
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O Dr. Pachaly se colocou a disposição para auxiliar no contato com a 
Associação Brasileira de Veterinários de Animais Silvestres da qual é o vice-
presidente.  
 

 
Fechamento e Adesão à Iniciativa Pets: 
 
Após serem feitas as colocações e sugestões, Sílvia abriu o espaço convidando os 
interessados a assinar um termo de adesão à conscientização pública sobre os 
riscos atribuídos à soltura de animais de estimação na natureza. Dos 19 
presentes, 11 assinaram o termo concordando em repassar informações e 
materiais para seus clientes e para os proprietários de casas agropecuárias. O 
termo de adesão encontra-se em anexo.  
 
Os participantes foram então convidados a participar de um coquetel oferecido 
pelo Programa de Espécies Exóticas Invasoras para a América do Sul da The 
Nature Conservancy. 
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