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Qualificações 

 

 Experiência de 40 anos em pesquisa de campo, com capacidade de fazer levantamentos 
da micota, flora e fauna de qualquer região da Mata Atlântica, identificando espécies e 
seu habitat, modos de vida, interação com outros grupos de organismos, aspectos da 
fenologia, entre outros. 

 Capacidade de analisar cenários e identificar situações de risco/ameaça ao meio 
ambiente, a partir da coleta, seleção e organização de informações e amostras. 

 Habilidade de pesquisa e estudos comparativos de fauna e flora, com base na literatura e 
outras fontes. 

 Aptidão para guiar grupos em visitas de observação da natureza e participar de grupos de 
pesquisa de campo. 

 Experiência em redação e edição de livros, textos, relatórios e inventários, em português, 
inglês e holandês, podendo atuar inclusive como tradutor. 

 Flexibilidade e capacidade de adaptação a ambientes ou situações adversas.  
 
 
Sou um pesquisador independente e autodidata com bom conhecimento de espécies 
nativas da Mata Atlântica paranaense (florestas ombrófilas densas e mistas, florestas 
estacionais semi-deciduais), especialmente cogumelos (macrofungos), plantas 
herbáceas, aves, borboletas, mutucas, conchas das praias, répteis e anfíbios.  
 
Tenho estudado esses grupos desde 1978, quando emigrei da Holanda para o Brasil e 
passei a residir sempre em contato com a natureza - de 1979 a 2003, no Primeiro 
Planalto paranaense, e a partir de 2003, no litoral do estado. Ao longo dessas décadas, 
identifiquei grande número de espécies dos grupos citados acima.  
 
Descrevi e publiquei 97 espécies de cogumelos até então desconhecidas para a ciência, 
do total de 1.700 espécies de cogumelos que encontrei no Paraná. 
 



 

 

Experiências Profissionais Relevantes 

 
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) 
www.spvs.org.br 
Pesquisador 

 Participação em levantamentos biológicos no Paraná e São Paulo. 

 Coordenação e redação final do livro: “Terra. O coração ainda bate. Guia de conservação 
ambiental” (SPVS/PROJESUL. 1990. Evolução Produções, Porto Alegre). 

 Tradução de relatórios ambientais do português para o inglês.  
 
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza 
www.fundacaogrupoboticario.org.br 
Pesquisador 

 Produção de textos popular-científicos sobre a Reserva Natural Salto Morato, mantida 
pela fundação. 

 

Menções na mídia 

 
Alguns dos meus estudos geraram interesse jornalístico e resultaram em matérias em 
veículos de comunicação. Abaixo, algumas amostras. 
 

 Globo Repórter — sobre cogumelos  
http://globoreporter.globo.com/Globoreporter/0,19125,VGC0-2703-3396-1-
53004,00.html 
 

 Agência Estado/ Estadão — sobre cogumelos 
http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,spvs-descobre-especies-raras-de-
cogumelos-no-litoral-do-parana,20031117p73641 
 

 Agência Estado/Estadão – sobre livro publicado 
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,cogumelos-livro-descreve-100-
especies,373798 
 

 Desde 2009 faço colaborações regulares como colunista de meio ambiente para o Correio 
do Litoral, sediado em Paranaguá (PR) 
http://correiodolitoral.com/index.php/author/andre-de-meijer 

 
 

Publicações 

 
Livros 

 1997. Maas Geesteranus, R.A. & A.A.R. de Meijer. Mycenae paranaenses. Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, Holanda. 164 pp. 

 2009. Meijer, A.A.R. de. Notable macrofungi from Brazil's Paraná pine forests 
(Macrofungos notáveis das florestas de pinheiro-do-paraná). Embrapa Florestas, Colombo, 
Brasil. 431 pp. 

 2009. Straube, F.C., E. Carrano, R.E.F. Santos, P. Scherer-Neto, C.F. Ribas, A.A.R. de 
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M. Arzua, A.M.X. de Lima, R.L.M. Sobânia, L.R. Deconto, A.Â. Bispo, S. de Jesus & V. 
Abilhôa. Aves de Curitiba. Coletânea de registros. Prefeitura Municipal de Curitiba. 280 
pp. (Em 2014 saiu a segunda edição deste livro, com a mesma autoria) 
 

 2016. Cartas da Mata Atlântica: uma história natural do litoral norte do Paraná. Livro 
pronto para publicação (800 pp.). 
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Idiomas 

 
Inglês: leitura, escrita e conversação fluentes. 
Português: leitura, escrita e conversação fluentes. 
Holandês: leitura, escrita e conversação fluentes (língua nativa). 
Alemão: leitura. 
 
 


