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Colegas Biólogos e Biólogas,
Queremos, inicialmente, agradecer a todos que exerceram o seu direito de voto e participaram da eleição para a próxima
gestão do Conselho Regional de Biologia do Paraná, o CRBio-07, no período 2014-2018.
Nossas batalhas têm sido muitas, porém exitosas, no sentido de manter e criar novas oportunidades de atuação para a
nossa categoria. Com frequência, acompanhamos os editais de concursos e requeremos a inclusão do profissional Biólogo
naqueles que inicialmente nos excluíam. Como exemplo, citamos o concurso para docente em Parasitologia da Universidade
Estadual de Maringá (UEM) e o concurso para Analista Ambiental da Prefeitura de Guaratuba. Felizmente, a maioria dos
organizadores destes concursos tem atendido às nossas solicitações administrativas, evitando a busca da garantia dos
nossos direitos via judicial, tornando assim os processos mais céleres e menos onerosos. Para o futuro, continuaremos
atentos e vigilantes!
Com a intenção de oportunizar a formação complementar de nossos profissionais, e em comemoração ao dia do Biólogo, realizamos o curso sobre Licenciamento Ambiental, que foi muito propício e interessante, na própria avaliação dos participantes.
Também realizamos a nossa 41ª reunião Plenária, desta vez em Curitiba, nas dependências do Museu Botânico Municipal,
com a presença de conselheiros de várias regiões do Paraná. Debatemos diversos assuntos de interesse da categoria.
Entre os temas tratados, incluímos a nossa participação em ações junto aos órgãos públicos de Saúde e Meio Ambiente,
reforçando assim a presença dos Biólogos e seus saberes perante a sociedade.
A Comissão de Divulgação e Comunicação (CDC) continua trabalhando com esmero para produzir as edições da BIOPARANÁ. Neste número, vamos encontrar matérias que visualizam a nossa participação nas diferentes áreas de atuação do
profissional Biólogo. Citamos como exemplo as matérias que tratam da leptospirose, a polêmica questão da atuação dos
Biólogos em Análises Clínicas, bem como, o destaque para os colegas empreendedores.
Não podemos esquecer que, em 2014, o Brasil passará por mais um amplo processo eleitoral, no qual serão escolhidos
pela população senadores, deputados, governadores e presidente da República. Isto significa que precisamos ficar atentos
e participar, por meio das nossas áreas de atuação, das propostas e programas que podem melhorar o País. Lembro ainda
que não podemos esquecer de contribuir para a sustentabilidade da tão esperada Copa do Mundo!
Boa leitura e até breve!

JORGE AUGUSTO CALLADO AFONSO
Conselheiro Presidente | CRBio 08.085/7-D

CoNSElHo rEGIoNAl dE
BIoloGIA dA 7ª rEGIÃo pArANá
PRESIDENTE

Jorge Augusto Callado Afonso
VICE-PRESIDENTE

ENDEREÇO:
Av. Marechal Floriano Peixoto,
nº 170, Conj. 306, 3º Andar | Centro
Curitiba | PR | CEP 80020-915
Fone/Fax: (41) 3079 0077
www.crbio-7.gov.br

Erick Caldas Xavier
CONSELHEIRA SECRETÁRIA

Pollyana Andrea Born
CONSELHEIRO TESOUREIRO

Paulo Aparecido Pizzi
Fale Conosco/Secretaria

(41) 3079 0077

CONSELHEIROS TITULARES

César Augusto Koczicki
Ivo Alberto Borghetti
Juliana Quadros
Mário Luis Orsi
Norma Catarina Bueno
Vergínia Mello Perin Adriola
CONSELHEIROS SUPLENTES

Andréa G. S. Figueiredo
Deni Lineu Schwartz Filho
Fernanda Goss Braga
Gisley Paula Vidolin
Maurício Frederico
Paulo Luciano da Silva
Vinícius Abilhoa
secretaria@crbio-7.gov.br
comunicacao@crbio-7.gov.br

BIopArANá publicação trimestral
do CrBio-07

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - CDC

Textos

Mauren Lucrecia (MTB/PR-5086)
Patrícia Biazetto (MTB/PR-4994)
Colaboração

Paulo Aparecido Pizzi

Luiz Henrique Sanchez
(estagiário)

Vogais

Revisão

Coordenador

Andréa G. S. Figueiredo
Erick Caldas Xavier
Edson Tadeu Iede
Pollyana Andrea Born
Vinícius Abilhoa
Textos e Diagramação

Savannah Ações em
Comunicação
Jornalista Responsável

Juliana Dotto
(DRT 6285/PR)

Designer / Projeto Gráfico

Viviane Luise e Lucas Baggio
Impressão

Lunagraf Gráfica e Editora Ltda.
Tiragem

4.500 exemplares
Os artigos assinados são de

Jaqueline Gluck (MTB/PR-7067) responsabilidade dos seus autores

IMPRESSO EM PAPEL RECICLATO

ÍNdICE

ESpECIAl

16

20

CApA

PESQUISAS CIENTÍFICAS TRANSFORMAM
O ATERRO DO CAXIMBA. RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL JÁ É REALIDADE

04

MErCAdo dE
trABAlHo

© Acervo pessoal

© Criação Savannah

© Joel Rocha / SMCS

10

INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DE AVES ENVOLVE
PROFISSIONAIS E AMADORES, REGISTRANDO
IMAGENS E INFORMAÇÕES INÉDITAS SOBRE A
AVIFAUNA DO PARANÁ

PROFISSIONAIS DEVEM ESTAR ATENTOS ÀS
OPORTUNIDADES DE TRABALHO EM ANÁLISES
CLÍNICAS, ÁREA QUE DEVE CRESCER NOS
PRÓXIMOS ANOS

No pArANá
ICTIOFAUNA E MANIPUEIRA SÃO
TEMAS DE PESQUISAS INÉDITAS NA
ÁREA AMBIENTAL

REVISTA

SAIBA COMO A BIODIVERSIDADE
INFLUENCIA NA CULTURA DOS POVOS

13 dEStAQuE

FIQUE POR DENTRO DAS AÇÕES QUE
DESTACAM O TRABALHO DO CRBIO-07
EM FAVOR DOS BIÓLOGOS

uM olHAr SoBrE

21 A NAturEZA

BIÓLOGOS REGISTRAM A NATUREZA
EM SUAS EXPEDIÇÕES

22 INForME

CONHEÇA ALGUMAS DAS PRINCIPAIS
AÇÕES DO CRBIO-07 E DO CFBIO PARA
FORTALECER NOSSA PROFISSÃO

SoB ameaÇaS
no paraná

DE PRIMA
V
ÃO

A
ER

ED
IÇ

Desafio é trazer
desenvolvimento
de maneira sustentável

DE PRIMAV
ÃO

09

EduCAÇÃo E
CulturA

EMPREENDER PODE SER UMA
BOA OPÇÃO PARA BIÓLOGOS.
CONFIRA A ENTREVISTA COM
GISELE SESSEGOLO

• Ano 5 - nº 17

ED
IÇ

08

ENtrEVIStA

POPULAÇÃO DEVE FICAR ATENTA À
LEPTOSPIROSE, ESPECIALMENTE
EM CURITIBA

SET/OUT/NOV 2013

unidadeS de
conSerVaÇÃo

A
ER

06

utIlIdAdE

© Aurelice Vasconcelos/Leonardo Milano/Rubens Matsushita / ICMBio

Publicação do Conselho Regional de Biologia da 7ª Região - Paraná • www.CRBio-7. gov. br

EdIÇÃo ANtErIor
As Unidades de Conservação sob ameaça no Paraná
foram o tema de capa da edição Primavera da
Revista BIOPARANÁ. Biólogos comentaram obras de
infraestrutura e formas de desenvolvimento sustentável
nas Unidades e seu entorno imediato. Tivemos ainda
a notícia da volta do ‘Mero’ (Epinephelus itajara) aos
mares do Litoral e a divulgação das belas imagens de
ouriço, perereca e rã, clicadas por colegas Biólogos.
Informamos ainda que a grande maioria dos Biólogos
paranaenses atua na área do Meio Ambiente, conforme
mostraram – na editoria ‘Mercado de Trabalho’ – as
informações do Sistema Online do CRBio-07. A última
edição da BIOPARANÁ fez também uma homenagem
especial a três grandes ambientalistas e naturalistas
que deixaram seus legados para o Brasil e o mundo.
A 40ª Plenária, novas ações do Conselho e o processo
eleitoral do CRBio-07 foram temas das sessões
‘Destaque’, ‘Informe’ e ‘Utilidade’.

3

Estudo inovador de Ictioplâncton
associa análise ecológica
e genética de peixes
Diagnóstico de recrutamento e aplicação mais eficiente de esforços de peixamento
são realizados na bacia do rio Paranapanema

Com intuito de caracterização e avaliação otimizadora das
principais áreas para a manutenção da Ictiofauna, “espera-se que os resultados desta pesquisa ampliem as informações dessa fauna e ainda forneçam subsídios ao desenvolvimento de futuros programas de ações ambientais que visem
à conservação da diversidade, preservação e recuperação de
áreas importantes ao recrutamento das espécies de peixes
dessa e outras bacias hidrográficas”, explica o Biólogo, doutor e um dos coordenadores na área de Zoologia e Ecologia
de Peixes da UEL, Mário Luís Orsi (17.332/07-D).
Ele conta que as análises ainda estão sendo realizadas em
fase inicial, porém os resultados foram muito além do esperado. “O delineamento metodológico se mostrou preciso
e já começamos a ter um perfil do recrutamento de peixes
na bacia, inclusive com a detecção de problemas e de áreas
primordiais à manutenção das espécies.”
A avaliação e determinação das principais áreas de recrutamento são de extrema importância para levantar informações sobre onde, quando, como e quais espécies estão se
reproduzindo em uma bacia hidrográfica. “Fato que não vem
sendo considerado por ações governamentais, que não analisam o ambiente e sua qualidade na hora de proposições de
solturas de peixes”, ressalta Orsi.
Os dados obtidos por estudos ecológicos, de genética molecular e citogenética, serão utilizados para uma otimização
dos programas de conservação e recuperação do estoque
pesqueiro e produção de peixes. “Eles também irão possibilitar a economia de recursos financeiros e a efetiva e real
determinação das espécies propícias e necessárias à bacia
hidrográfica em questão. Além de levantar indicativos de impactos à fauna e ao Meio Ambiente”, diz o pesquisador.
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Edição de verão

Pesquisadores durante coleta para estudos

As espécies ameaçadas
Segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de
Extinção, editado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA),
são mais de 20 espécies de peixes ameaçadas de extinção
na bacia do alto rio Paraná, na qual o Paranapanema está
incluído. Algumas delas são o dourado, a piracanjuba, a pirapitinga, a piapara, o surubim do Paranapanema, o pintado,
o barbado e o cascudo preto. “Há risco de desaparecimento
destas espécies, caso não seja efetivado seu recrutamento
e o fim da pesca predatória e dos impactos decorrentes da
introdução de espécies não nativas”, alerta a pesquisadora e
doutora Ana Cláudia Swarça, da área da Citogenética da UEL.
“Visamos basicamente a preservação das espécies. Nosso
objetivo é evitar a perda de diversidade biológica, identificando as áreas de desova e desenvolvimento dos estágios
iniciais dos peixes, preservando as espécies nativas e orientando para a proteção dessas áreas”, conclui a doutora e
pesquisadora Fernanda Almeida, da UEL.
A pesquisa conta com o apoio de 17 pesquisadores, entre
eles o Biólogo Norberto Vianna, da Duke Energy, e a pesquisadora doutora Andrea Bialetski, do Núcleo de Pesquisas em
Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupélia), da UEM.
* Com informações da Fundação Araucária

© Mário Orsi

A

necessidade de se obter ferramentas modernas e
mais precisas, com aplicação direta para ampliar o
conhecimento da história natural dos peixes da bacia
do rio Paranapanema, levou pesquisadores da Universidade
Estadual de Londrina (UEL) e da Universidade Estadual
de Maringá (UEM) a um estudo inédito de Ictioplâncton
(conjunto dos ovos e larvas de peixes que apresentam um
comportamento planctônico). Iniciado em 2012, o trabalho
associa análise conjunta de Ecologia e Genética de peixes,
diagnóstico de recrutamento e aplicação mais eficiente de
esforços de peixamento na bacia do rio. “Trata-se de um
levantamento inédito, já que nunca foi feito um estudo deste
nível em reservatórios”, garante a coordenadora do projeto,
Bióloga Fernanda Simões de Almeida (66.027/07-D), da
área de Genética Molecular de Peixes, da UEL.
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Por Mauren Lucrecia

Genética molecular e citogenética são utilizadas para os estudos
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descoberta científica traz
vantagens ambientais
e econômicas
cultivo de microalga em manipueira trata o resíduo e mantém propriedades da chlorella
minutissima, utilizada para produção de biocombustível e rações

A

Por mauren Lucrecia

busca por soluções viáveis para uma melhor
valorização da manipueira - resíduo tóxico produzido
pela agroindústria de mandioca - levou a descobertas
importantes para o Meio Ambiente e para a Economia. Após
três anos de pesquisas, descobriu-se que este resíduo
pode ser tratado com a microalga Chlorella minutissima, que
mesmo após o procedimento mantém suas propriedades.
Como resultado, tem-se uma forma de baixo custo para tratar
o resíduo e cultivar a microalga, componente importante para
a fabricação de ração animal e produção de biocombustível.
A pesquisa - cujos resultados já estão patenteados - buscou
um processo para produção de biomassa, proteína e lipídios
de microalgas, utilizando manipueira como substrato. Tal
produção utiliza como fonte de desenvolvimento das microalgas os rejeitos da indústria de processamento de mandioca,
chamado de manipueira. A pesquisa foi fruto da dissertação
de Mestrado do Biólogo Ivo Alberto Borghetti (17.448/07-D)
com orientação de Carlos Ricardo Soccol (UFPR) e coorientação de Jorge Vieira Costa (FURG/RS).

extensão territorial e disponibilidade de água em quase todas
as suas regiões, constituem condições fundamentais para o
cultivo.”
A substituição ou complementação do meio de cultivo com
um substrato orgânico pode ser explorada como forma de diminuir os custos de produção aliados à manutenção do meio
inorgânico para o crescimento de C. minutissima. “Através de
observações e análises, foi possível determinar condições
que diminuem os custos de produção com relação à fonte de
carbono”, observa Borghetti.
Mesmo após tratar o resíduo da mandioca, a microalga manteve suas propriedades, comprovando ser riquíssima em lipídios
e proteínas, o que a viabiliza para utilização na produção de
biocombustíveis e suplemento alimentar.

“Como resultado da pesquisa, temos o tratamento do resíduo
com microalgas, a produção de biomassa de alto valor agregado, o sequestro de carbono para realizar a fotossíntese - o
que faz com que o cultivo em resíduo entre no Protocolo de
Kyoto como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)”,
“Inicialmente, diferentes concentrações do substrato foram
conclui o Biólogo.
adotadas, objetivando verificar em qual delas o crescimento
algal teria melhor resultado como alternativa para um eventuimPOrtÂnciA ecOnÔmicA e AmbientAL
al tratamento e destinação deste resíduo”, explica Ivo. “Também avaliamos a manipueira como fonte de matéria orgânica O comércio em grande escala de culturas de microalgas teve
início na década de 1960, no Japão, com a cultura de Chlorella
para o crescimento da C. minutissima.”
sp., tendo, a produção de biotecnologia industrial de microalO Biólogo conta que, com a utilização do Biorreator Cilíndrico
gas, um crescimento significativo. Atualmente, há numerosas
(Proveta), houve um aumento cinético significativo da conaplicações comerciais de microalgas. Podem ser usadas para
centração de biomassa no crescimento da cepa de C. minurealçar o valor nutricional da alimentação humana e para a
tissima.
fabricação de ração animal, devido à rica composição química.
“Ao analisar a eficiência do crescimento algal, bem como, a
Elas representam função crucial na aquicultura e podem ser
sua capacidade de remoção de agentes poluidores em conincorporadas aos cosméticos. Além disso, são cultivadas
dições laboratoriais, num período de 15 dias, descobrimos
como fonte de alto valor molecular (gordura poli-insaturada).
que a microalga é eficaz na redução de cianeto, demanda
São adicionados a fórmulas para crianças e suplementos nubioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio
tricionais além dos pigmentos que são importantes como co(DQO), aos níveis aceitáveis pela legislação ambiental, derantes naturais. “No futuro, produtos de microalgas deverão
monstrando sua capacidade metabólica de converter fontes
tornar-se mais diversificados e economicamente competitiorgânicas de carbono em biomassa e a viabilidade de sua
vos”, acredita Borghetti. “Especialmente agora que descobriutilização para redução destes fatores em efluentes.”
mos uma ótima, e barata, forma de cultivo para a C. minutissiBorghetti ressalta que a utilização da manipueira como meio ma, que além de resolver o problema ambiental da destinação
de cultivo para microalgas é um processo muito barato em da manipueira, é um ótimo meio de cultivo para a microalga”,
relação à produção da microalga em laboratório, onde são garante o pesquisador.
utilizados sais muito caros. “Sua utilização será de grande
viabilidade para o Brasil, onde as condições de radiação so- Para mais informações sobre a descoberta escreva para
lar, insolação, temperatura, estabilidade climática, grande ivoborghetti@gmail.com.

5

utilidade

© Stock.xchange

População deve
ficar alerta para
a prevenção da
leptospirose
Roedores preocupam autoridades sanitárias. em 2013, 230
pessoas foram vítimas da doença no Paraná; 30 delas morreram

C

uritiba é uma das capitais

Curitiba, qualquer região que apresente

palestras que levam as informações

cosmopolitas propícia para

infraestrutura inadequada, insalubre ou

necessárias sobre a leptospirose, des-

a proliferação de roedores,

tenha histórico da doença nos últimos

de o momento da contaminação até as

principalmente de ratazanas, e sofre

três anos pode ser ambiente para a

formas de prevenção e tratamento, para

com as doenças que esses animais

proliferação da leptospirose. “Nós rea-

o público-alvo dessa doença.

causam, em especial a leptospirose. De

lizamos o processo de desratização em

acordo com o Departamento de Zoono-

lugares vulneráveis como, por exemplo,

ses e Vetores, da Secretaria da Saúde

locais onde ocorrem alagamentos

de Curitiba, neste ano, a Capital e Re-

e enchentes, ocupações irregulares

gião Metropolitana de Curitiba (RMC)

próximas a encostas de rios e onde há

registraram o maior índice de casos da

esgoto a céu aberto”, acrescenta.

doença no Paraná. Até outubro de 2013,
foram contabilizadas 84 vítimas da
doença, sendo que 10 delas morreram
por causa da bactéria Leptospira spp.,
presente na urina de animais infectados
por esse micro-organismo. Segundo
a Secretaria Estadual de Saúde, em
todo o Paraná foram 230 ocorrências
confirmadas, resultando em 30 óbitos.
Um dado alarmante, visto que a leptospirose apresentou maior número de
óbitos do que a dengue.

Roedores do Departamento de Zoonoses e Vetores de Curitiba, Biólogo Diogo
da Cunha Ferraz (45.352/07-D), informação é a palavra-chave do processo
de prevenção. “É preciso conscientizar

O Biólogo alerta que a colaboração para

a população por meio da Comunicação

prevenir as ocorrências da leptospirose

para que possam colocar em prática,

deve partir da população, pois, infeliz-

em suas casas, as perspectivas do ma-

mente, não há vacina contra a bactéria.

nejo integrado, eliminando a necessida-

“A ação da Secretaria de Saúde é de

de de utilização dos produtos químicos.

enviar técnicos orientados em desratiza-

É preciso aliar as dicas corretivas, que

ção até a residência das pessoas. Se o

são as mudanças do hábito comporta-

lugar estiver muito infestado, utilizamos

mental, com as medidas preventivas,

produtos químicos. Caso contrário,

que são as ações educativas”, adverte.

chamamos a atenção dos moradores
para a mudança de hábitos. Além disso,

“O desafio de controlar

entregamos informativos e folders para

a leptospirose é

Em 2011, 25 pessoas morreram em

prevenir a proliferação desse animal”,

decorrência da leptospirose em Curiti-

completa Ribeiro.

ba e Região Metropolitana. Já no ano
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De acordo com o chefe do Controle de

integrado e envolve
Meio Ambiente, Cultura,
Educação e Saúde”.

seguinte, os dados caíram para 11 mor-

Precauções

tos. Diante dessa situação, a Secretaria

Em paralelo, o programa de controle

Municipal da Saúde fiscaliza 115 áreas

da população de ratazanas estimula

Risco

das cidades consideradas de risco. Na

os Biólogos a promoverem ações edu-

Segundo Ferraz, o desafio da leptos-

avaliação do Biólogo Juliano Ribeiro

cativas em trabalhos desenvolvidos em

pirose é integrado, pois envolve Meio

(34.617/07-D), coordenador do Centro

parceria com escolas, associações de

Ambiente, Cultura, Educação e Saúde.

de Controle de Zoonoses e Vetores de

moradores, prefeituras e igrejas. São

Prova disso, é que nos últimos três

Edição de verão

anos, dos 141 óbitos notificados por

realizam. “Para esse público, procura-

leptospirose em Curitiba e Região Me-

mos direcionar as ações educativas no

tropolitana, 86% estavam relacionados

cotidiano dessas profissões, que estão

ao trabalho das vítimas.

na margem de maior vulnerabilidade
à leptospirose. Por exemplo, aconselhamos que coletores de recicláveis

o trabalho de coletores de materiais

sempre utilizem luvas ou outro material

recicláveis, trabalhadores da constru-

plástico, assim a pele, caso lesionada,

ção civil, jardineiros e limpadores do

não tem contato com água infectada,

esgoto estão suscetíveis à contami-

como em garrafas pet, que reservam

nação, em função das atividades que

água da chuva”, relata Ferraz.

© Stock.xchange

Além das áreas consideradas de risco,

caso conheça uma área
vulnerável à doença
e queira solicitar mais
informações, ou ter
acesso aos boletins
informativos, ligue 156.
Promova essa ideia você
também!

nOite

nOite

Os roedores podem infectar a ração canina com
a bactéria Leptospira spp. presente na urina de
ratos e, principalmente, de ratazanas.
é aconselhável não deixar o pote
do cachorro com comida à noite.

DiA

DiA

Quando o cachorro come a ração contaminada,
ele está infectado com a bactéria.
O contágio com a leptospirose se dá por
meio do contato com a urina infectada pela
Leptospira spp.

caso esta criança tenha algum corte ou ferimento
na pele, ela irá desenvolver os sintomas da
leptospirose que são: febre alta, mal-estar, dor
muscular, especialmente na panturrilha, dor
de cabeça e no tórax, olhos vermelhos, tosse,
cansaço, calafrios, náuseas, diarreia, desidratação,
manchas vermelhas no corpo e até meningite.
neste caso, procure um médico o quanto antes.

prEVINA-SE
• EVITAR TER ABRIGOS COM ENTULHOS EM CASA;
• MANTER O LIXO ORGÂNICO FECHADO E DESCARTÁ-LO POUCO ANTES DO
CAMINHÃO DE LIXO PASSAR, PARA EVITAR QUE A SACOLA RASGUE E SIRVA DE
AtrAçãO PArA Os rOeDOres;
• EVITAR O CONTATO COM A LAMA DE ENCHENTES OU INUNDAÇÕES, QUE
PODem estAr infectADOs cOm urinA De rOeDOres.
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Gisele
Sessegolo
Bióloga (08.060/07-D), com mestrado em Conservação da Natureza (UFPR) e doutorado
em Análise da Paisagem (UFPR), coordenou mais de 450 estudos ambientais. Elaborou
e implementou importantes trabalhos de recuperação ambiental de áreas degradadas e
atua como auditora líder e coordenadora de planos de manejo de áreas protegidas. Possui
diversos trabalhos publicados nas áreas de ecologia de manguezais e conservação de
cavernas brasileiras. Seu trabalho e trajetória foram agraciados com diversos prêmios e
o seu sucesso como empreendedora, na empresa Ecossistema Consultoria Ambiental, é
o tema desta entrevista.

BIOPARANÁ: Você já pensava em empreender quando
saiu da faculdade? Como surgiu esta ideia?
GISELE SESSEGOLO: Sim, em 1986, ainda na faculdade, devido a minha intensa vivência em organização ambientalista, presenciei uma série de conflitos ambientais
na Região Metropolitana de Curitiba. Os empreendedores não possuíam noção sobre a legislação ambiental e
menos ainda sobre alternativas para redução e controle
dos impactos gerados por suas atividades. Percebi que
havia uma grande lacuna entre as ações da iniciativa
privada, o conhecimento teórico da universidade e a legislação correlata, e que esse poderia ser o nosso papel:
levar conhecimento e orientação aos empreendedores
para que modificassem a gestão ambiental dos seus
negócios, minimizando seus efeitos e melhorando sua
integração com o Meio Ambiente.
BIOPARANÁ: O mercado é promissor? Quais as vantagens desse setor?
GISELE SESSEGOLO: O dinamismo, sempre se defrontar com novas situações e desafios, técnicos, operacionais e institucionais. Mas a evolução do conhecimento
técnico-científico e da legislação tem propiciado uma
crescente demanda por profissionais habilitados e
competentes na área de Meio Ambiente.
BIOPARANÁ: Você acredita que as universidades dão
boa base para o Biólogo que quer empreender?
GISELE SESSEGOLO: Volta e meia nos defrontamos
com profissionais recém-formados insuficientemente
preparados para a prática em Meio Ambiente, para a
execução de levantamentos de campo e para o uso de
ferramentas mais integradoras em estudos interdisciplinares. Estes são desafios a serem vencidos nas
instituições de ensino.
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BIOPARANÁ: Quais outros negócios promissores ao
Biólogo?
GISELE SESSEGOLO: Creio que há novos mercados
potenciais, como o da Biotecnologia, de capacitação,
entre outros. Especificamente o mercado em Meio Ambiente se desenvolveu muito, mas também nele se ampliou a concorrência, seja a qualificada como a nem tão
qualificada assim. Também se ampliaram os interesses
políticos múltiplos, alguns positivos e outros espúrios.
Mas uma das coisas que me alegram é identificar que
os Biólogos amam o que fazem; desde a sua essência,
são profissionais comprometidos, sérios e dedicados,
dificultando a vida de quem quer encontrar caminhos
alternativos, não tão adequados ou corretos.
BIOPARANÁ: Quais dicas você dá a quem está começando a empreender na Biologia?
GISELE SESSEGOLO: Estudar muito, conhecendo
profundamente a legislação como uma das ferramentas
de trabalho e aliada principal. Também são necessários:
dedicação, seriedade e competência. Compor uma boa
equipe multi e interdisciplinares é muito importante para
o alcance de melhores resultados. Hoje, isso envolve
uma série de profissões e especialidades, sobretudo
em processos de licenciamentos e estudos ambientais
decorrentes, desde aquelas relacionadas ao meio físico
(tais como Geologia e Geografia), ao meio socioeconômico (Sociologia, Antropologia e Economia) e ao meio
biótico, nos quais os profissionais da Biologia, e suas
diferentes especialidades, possuem papel extremamente estratégico. Se ele se dedicar e efetuar seu trabalho
com ética e seriedade, representará uma importante
contribuição ao Meio Ambiente e à sociedade, apoiando
a manutenção de algum legado da nossa rica natureza
para as futuras gerações.

© Stock.xchange

EduCAÇÃo E

CulturA

Biodiversidade e Cultura:
uma inﬂuência de tempos
meiO Ambiente e AnimAis tÊm LigAçãO DiretA cOm As muDAnçAs
cuLturAis DOs POvOs

A pesquisadora lembra que quando as
aquisições da Revolução Industrial mudaram o ritmo do tempo - com a iluminação elétrica e o relógio regendo as vidas
ao invés da luz do sol - as sociedades
começaram a perder progressivamente
a ligação ancestral com a natureza,
colocando-se acima dela, como dominadoras. “Nas estórias, animais que
nos ameaçavam continuam sendo o
lobo, a raposa, o urso, o tigre ou a
onça, dependendo da Cultura. Mas a
sociedade pós-moderna, num reflexo
aos excessos da sociedade industrial,
repudia muitos comportamentos considerados absolutamente naturais até

há pouco, como as lutas entre animais,
caçada esportivas, uso de casacos de
peles e, mais recentemente, exibições
em circos e uso de cobaias em experiências científicas.”

© Stock.xchange

ue a Cultura de um povo interfere diariamente na Biodiversidade, percebemos e vivemos.
Mas vivemos também o inverso, a
influência da Biodiversidade em nossa
Cultura. Talvez nem nos demos conta,
mas plantas e animais fazem parte de
nossas crenças, alimentação, tecnologia, músicas e até mesmo vestimentas.
“A biodiversidade está explícita no
imaginário popular desde o início da
civilização, em tempos pré-históricos.
As tradições orais dos diversos povos
fazem menção a lendas, tabus e sagas
épicas envolvendo plantas e animais,
reais ou mitológicos. Os ritos de fertilidade imitavam o que o homem via na
natureza, e pretendiam garantir sua
inserção e perpetuidade nesse sistema”, observa a PhD em Conservação
da Natureza e Coordenadora do Programa de Pós Graduação em Gestão do
Território da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG), Rosemeri Moro.

Desenhos rupestres já demonstravam a
influência da biodiversidade na cultura
ancestral

A biodiversidade reúne toda a
variedade de vida, da natureza
viva, desde micro-organismos até
animais e plantas. é o conjunto
de espécies que estabelece uma
inter-relação na qual cada ser,
por mais simples que seja, tem
uma função fundamental na
composição do ecossistema.

© Stock.xchange
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As vacas são consideradas
sagradas na cultura indiana

Comer insetos é hábito em muitos
países da Ásia

As diferenças e mudanças culturais
percebidas na sociedade moderna têm,
assim, influências diretas da Biodiversidade, seja ela animal ou vegetal. O
Brasil é uma grande prova dessa diversidade. “Não há dúvidas de que o ambiente influencia os padrões culturais
desse Brasil plural. Afinal, convivemos
com o Cerrado, a Caatinga, os Pampas,
o Pantanal, a Floresta Amazônica e a
Mata Atlântica e, em cada um destes
biomas, o homem expressa e vivencia
sua Cultura e identidade”, diz o antropólogo e doutor em Ciências Sociais,
Mário Sérgio Michaliszyn, professor
titular do programa de pós-graduação
em Gestão Ambiental da Universidade
Positivo.
Tais influências podem ser observadas
na adequação do vestuário, nos hábitos
alimentares variados, na música, na
dança, na religião, no imaginário social,
nas crenças e mitos populares. “Assim
é que temos um saci-pererê, o mingau
e o vanerão, no Sul e um boi-bumbá,
o mungunzá e o xote, no Nordeste. Yemanjá na Bahia e a Virgem de Nazaré
no Pará. Enfim, a diversidade cultural
brasileira, diretamente relacionada à
biodiversidade, se mescla na integração entre povos, definindo um Brasil
plural tanto na constituição de ambientes, quanto na formação de seu povo”,
conclui o antropólogo.
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eSPECIAL

Pesquisas científicas
transformam o
Aterro do Caximba

O

Recuperação ambiental e resgate da biodiversidade já são
realidade no antigo aterro sanitário de Curitiba

Por Mauren Lucrecia

Aterro do Caximba, localizado em Curitiba,
recebeu - de 1989 a 2010 - 12 milhões de
toneladas de lixo (sendo 2,4 toneladas/dia)
vindo da Capital e outros 14 municípios da Região
Metropolitana de Curitiba (RMC). Após 21 anos, foi
fechado e hoje passa por um cauteloso processo de
monitoramento e recuperação ambiental. O trabalho,
na área de 440 mil metros quadrados, é desenvolvido
pela Prefeitura de Curitiba em conjunto com a UFPR e
a Universidade Positivo.
“As pesquisas dos alunos de mestrado e doutorado
nos ajudam a desenvolver técnicas e resultados
eficazes, como no caso do tratamento do chorume
com plantas (fitorremediação)”, diz o chefe de divisão
do Departamento de Limpeza Pública da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente (SMMA), Luiz Celso
Coelho da Silva. Ele revela que o local possui todo o
monitoramento exigido pelos órgãos ambientais. “Temos o monitoramento geotécnico e as averiguações
são frequentes. Caminhamos para o controle total
do aterro, que deve acontecer em 30 anos; mas em
sete deveremos ter sua consolidação e estabilidade.”
As análises medem o deslocamento horizontal e
vertical do material orgânico, a toxidade, os metais
pesados, a pressão do gás e altura da água dentro do
aterro, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química do oxigênio (DQO), entre outros 40 testes.
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A manutenção do aterro é feita por uma equipe de
20 servidores, além de seguranças que evitam a
entrada de catadores de lixo no local. A área tem,
ao redor, um remanescente florestal conservado.
“A fauna está se restabelecendo na região e já é
possível ver animais como pacas, bugios, veados
e diversas espécies de pássaros retornando ao
antigo habitat”, ressalta Silva.
Antigas cavas de areia e argila servem para receber o sistema de wetlands (áreas naturais alagadas). O processo reproduz um ecossistema de
organismos aquáticos, no qual a matéria orgânica
restante no efluente do aterro é removida antes
do lançamento no rio Iguaçu.

Wetlands
As pesquisas começaram antes da ativação do
novo sistema. “Fizemos uma avaliação anterior
ao recebimento do lixiviado (chorume), a partir
de levantamentos florísticos e fitossociológicos e
também da análise de parâmetros físicos e químicos”, conta a Bióloga Leila Maranho (25.372/07D), coordenadora do Mestrado de Biotecnologia
Industrial, da Universidade Positivo.
O convênio assinado, em 2011, com a Prefeitura
de Curitiba (com duração de três anos) possibilitou a aplicação das pesquisas, que envolvem

© Joel Rocha / SMCS

trabalhos de iniciação científica, dissertação e tese.
“A utilização de wetlands naturais no pós-tratamento
de lixiviado em aterros pode se constituir uma prática
sustentável de tratamento, pois, durante o crescimento
e desenvolvimento das macrófitas, os poluentes são
removidos e a biomassa produzida pode, posteriormente, ser utilizada na geração de energia”, explica
a coordenadora.
Inúmeras são as vantagens do uso de biomassa
vegetal na geração de energia, dentre elas, a alta disponibilidade - o que garante ao usuário confiabilidade
em sua aplicação comercial, a minimização do impacto
ambiental causado pelas práticas convencionais de
manejo e sua transformação em um recurso natural
renovável.
A pesquisadora explica que, no Aterro Sanitário do
Caximba, as wetlands são utilizadas no pós-tratamento
do chorume, no qual ocorre o processo de fitorremediação, técnica que emprega sistema de plantas e biota
associadas no tratamento.

“Além disso, estão sendo obtidas informações sobre
o manejo adequado das plantas, para que as mesmas
possam crescer e se desenvolver em cada estação do
ano; assim como o destino da biomassa gerada após
a extração delas nas wetlands naturais.”
A pesquisadora afirma que o Aterro do Caximba é um
ótimo exemplo de como é possível a reabilitação de
uma área. “É claro que esse processo não acontece
do dia para a noite; ele envolve a sucessão de vários
pequenos processos que ocorrem ao longo do tempo.
Mas a população deveria visitar o Aterro para constatar
o que estou falando. Os alunos que lá estiveram ficaram encantados e bem impressionados em perceber
como podemos recuperar o Meio Ambiente. É uma
excelente ação de sensibilização”, sugere.
Trabalho similar foi desenvolvido no Aterro Sanitário de
Guaratuba durante dois anos. “Avaliamos a eficiência

© Joel Rocha / SMCS

“Nas wetlands, as macrófitas promovem o processo
de fitorremediação devido à presença de tecidos
especializados que permitem a sua sobrevivência
em ambientes alagados, absorção e acumulação de
nutrientes provenientes da degradação do chorume”,
acrescenta; lembrando que a fitorremediação é uma
tecnologia alternativa que pode ser usada como complemento aos processos convencionais de tratamento.

O monitoramento no Aterro é constante e tem quatro
pontos de coleta, que mostram a condição do líquido
no momento em que ele sai dos sistemas convencionais de tratamento, passando pelas wetlands, até
a saída das áreas alagadas. “Ele é importante para
mostrar que as plantas que crescem naturalmente
podem complementar o tratamento do chorume. Para
que essa hipótese seja comprovada, dados devem ser
obtidos em relação ao tempo necessário para que a
presença de plantas (de diferentes espécies) ocasione
a degradação dos poluentes”, diz Leila.

Imagem do Aterro do Caximba durante o tempo em que recebeu o lixo da RMC. Eram 2,4 toneladas/dia
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Sistema de Impermeabilização

da lagoa natural utilizada como pós-tratamento do
chorume”, destaca a coordenadora da Universidade
Positivo.
Ela conclui que o desempenho do sistema com
wetlands é eficiente. “Nossos resultados sugerem que
a remoção dos nutrientes e da matéria orgânica ocorre
pelas estratégias de fitoextração, fitoestimulação e
rizodegradação, respectivamente. Esses processos
de fitorremediação, além de promoverem o póstratamento do chorume, geram uma alta produção
de biomassa vegetal, principalmente de aguapé
(Eichhornia crassipes), a qual apresentou maior
cobertura vegetal no sistema.”

© Jaelson Lucas / SMCS

Os resultados revelaram, ainda, uma estabilização do
sistema, que pode estar relacionada ao fato de que as
wetlands apresentaram processos de autodepuração e
desenvolveram uma vegetação adaptada às condições
impostas pelo chorume. “A biota, o sedimento, o lixiviado, a precipitação e a evapotranspiração tornam o
sistema um ambiente equilibrado com a ciclagem de
nutrientes. Por fim, podemos afirmar que o sistema
empregado demonstra ser uma alternativa viável que
pode ser combinada ao tratamento convencional do
chorume”, observa a pesquisadora.

Estudantes visitam o Aterro revitalizado
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Hoje, área de 440 mil m2 está totalmente transformada

Filtros naturais
As wetlands são formadas por antigas cavas de exploração de areia na região e têm o fundo argiloso. O uso
desse sistema foi aprovado pelo Instituto Ambiental do
Paraná (IAP). O líquido passa pelas três lagoas de tratamento do Aterro, também por um caminho ordenado
de cavas, antes de cair no rio Iguaçu. A Prefeitura fez
obras de engenharia para adaptar as wetlands, ordenar
o fluxo do líquido e colocar o sistema em atividade.

O local para receber os resíduos sólidos em um aterro
sanitário deve estar totalmente impermeabilizado. A
impermeabilização é feita através de Geomembrana de
PVC Vinimanta, acoplada com Geofort, recoberta por uma
camada de aproximadamente 50 cm de argila compactada.
Sobre essa camada são assentados tubos perfurados
(drenantes), verticalmente e horizontalmente, recobertos
com pedras marroadas e revestidos por uma manta bidim,
a qual evita a colmatação do sistema de drenagem, que tem
como finalidade o recolhimento dos líquidos percolados
(chorume) e eliminação de gases (metano, sulfídrico,
mercaptana, etc). O chorume recolhido pelo sistema de
drenagem é encaminhado até um emissário central, que o
enviará até o sistema de tratamento. Os gases resultantes
da decomposição da matéria orgânica são queimados.

Tratamento
O chorume é captado por drenos e conduzido ao tanque
de equalização que tem a função de reter os metais
pesados e homogenizar os afluentes. Em seguida, é
conduzido à lagoa anaeróbica, onde bactérias vão
atacar a parte orgânica, provocando a biodegradação.
Para complementar, o chorume é conduzido para a
lagoa facultativa, que irá tratá-lo por processo aeróbico
e anaeróbico. Os efluentes após passarem por este
sistema de tratamento e com a redução de sua carga
orgânica em torno de 89 a 92% são lançados nos rios,
sem danos ao Meio Ambiente.

A descarga de resíduos sólidos em locais inadequados
pode causar os seguintes problemas ambientais:
• Alterar a qualidade do ar em função das emanações de
gases e poeiras;
• Poluir as águas superficiais e do subsolo pelos líquidos
percolados (chorume) e pela migração de gases;
• Agredir esteticamente o solo devido ao espalhamento
dos resíduos;
• Atrair diversos vetores causadores de enfermidades,
como ratos, moscas, mosquitos e baratas.

* Com informações da Prefeitura de Curitiba

© Mauren Lucrecia
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SaiBa maiS SoBre aS aÇÕeS deSenVolVidaS
PELo CRBio-07

curSo de licenciamento
amBiental reÚne BiÓloGoS

o

rganizado pelo CRBio-07, o curso de Licenciamento Ambiental atraiu Biólogos de várias cidades a
Curitiba, onde o evento aconteceu entre 9 e 13 de
setembro. “A capacitação traz aos participantes melhores
condições de inserção no mercado de trabalho, em uma
área de extrema importância ao Meio Ambiente”, discursou
o presidente do CRBio-07, Jorge Callado, durante a abertura
do evento.
“O curso objetiva preparar o profissional para avaliar obras e
atividades que necessitam da Licença Ambiental, de forma
a conhecer os procedimentos técnicos e administrativos,
necessários à obtenção desta licença junto aos órgãos
competentes”, explica a professora e Bióloga Sandra Pereira de Queiroz (00.337/07-D), que ministrou o curso ao
lado das também Biólogas Tayla Coelho (34.211/07-D) e
Simone Umbria (50.269/07-D). “As ministrantes do curso
foram escolhidas devido à grande experiência acumulada em
anos de participação em procedimentos de licenciamentos
ambientais”, lembra Jorge Callado.
“Vejo no curso uma grande oportunidade para atualização do
mercado de trabalho e conhecimento das principais tendências desse setor, que é essencial para manter a qualidade, o
desenvolvimento e o progresso de empresas e instituições”,
comentou o Biólogo Carlos Jaworski (66.511/07-D).

Professionais qualificadas
ministraram o treinamento

Sua colega Maristela Miranda Vilela (50.188/07-D) veio
especialmente de Maringá para o curso. “Trabalho com
gestão ambiental e vejo que existem lacunas que precisam
ser atualizadas, assim como informações e conhecimentos
novos, que me tragam mais experiência, principalmente na
gestão de resíduos”, disse a Bióloga.
A área do Licenciamento Ambiental é multidisciplinar e a
presença de Biólogos na elaboração de Estudos Ambientais
tem sido uma requisição obrigatória, tanto por parte dos órgãos ambientais licenciadores, como também do Ministério
Público. Neste ponto, o presidente do Conselho destaca que
é obrigatório, ao Biólogo que participa deste segmento de
atuação da profissão, solicitar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para cada trabalho em particular.
Ao final do curso, os participantes receberam um questionário
de avaliação sobre a capacitação. A grande maioria (90%)
disse ter tido suas expectativas profissionais atendidas e
percebeu o material disponibilizado de fácil compreensão.
Segundo 91% dos Biólogos, a carga horária foi suficiente,
tendo os palestrantes demonstrado domínio sobre o tema.
Os questionamentos dos participantes foram esclarecidos
e a maioria sente-se apta para realizar perícias ambientais.
Desta forma, 100% dos Biólogos presentes mencionaram
que indicariam o curso a outros colegas.
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Jardim Botânico de Curitiba
foi palco da 41ª Plenária
do CRBio-07

N

o dia 19 de outubro foi realizada a 41ª
Reunião Plenária do Conselho Regional de
Biologia da 7ª Região, conforme previsto em
cronograma anual, disposto na página do Conselho
(www.crbio-7.gov.br/institucional/301-calendario-de-plenarias.html). O encontro, que é itinerante, dessa
vez foi em um dos locais mais bonitos de Curitiba, o
Jardim Botânico.
No Museu Botânico, os conselheiros do CRBio-07
reuniram-se para deliberar sobre registros, relatos
financeiros, informativos da Comissão Eleitoral e do
Conselho Federal de Biologia (CFBio), entre outros
informes e decisões do Conselho quanto ao fortalecimento profissional dos Biólogos. “Apesar de não
termos atribuições de um Sindicato, agimos sempre
em defesa da categoria”, explica o presidente do CRBio-07, Jorge Callado.
Dentre as deliberações houve a aprovação da prestação de contas do 3º trimestre do exercício fiscal
de 2013. Nos relatos importantes dos conselheiros,
foi citada, pela Bióloga Andréa Graciano Figueiredo
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Conselheiros durante a
41a Plenária

(25.228/07-D), a reunião sobre o Vigiasus, novo
programa da Secretaria Estadual de Saúde, criado para
fortalecer e vigiar as ações de Saúde.
Com verba de aproximadamente R$ 47 milhões, vindos
do Ministério da Saúde, o programa compreende as
áreas da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica,
Saúde Ambiental, Saúde do Trabalhador, Promoção à
Saúde (Educação).
Um dos objetivos do Vigiasus é firmar termo de cooperação com Conselhos para entender as atividades
de integração e responsabilidade técnica, Educação,
apoio e ações conjuntas com a Secretaria.
A conselheira Andréa Graciano Figueiredo também
destacou a escolha de Biólogas em alguns cargos
importantes da Capital paranaense. Simone do Rocio
Ferreira Gusi (25.829/07-D) é a primeira Bióloga autoridade sanitária de uma Unidade de Saúde; Juliana
Martins (41.842/07-D) é primeira Bióloga coordenadora do Programa de Prevenção à Dengue e Daiana
Kososki (41.280/07-D), Bióloga que está à frente do
Laboratório de Zoonoses de Curitiba.

42ª plenária

Parabéns aos Biólogos do Paraná, Isabela Galarda Valassin
e Sandro Menezes Silva (08.453/07-D), que ganharam o
segundo lugar do Prêmio Jabuti da Literatura Brasileira, na
categoria Ciências Naturais. É deles o capítulo sobre Bioma
Pantanal, incluído na obra vencedora: “Biomas Brasileiros
- Retratos De Um País Plural”, de Fabio Rubio Scarano, publicado pela editora Casa da Palavra.

A 42ª Plenária do CRBio-07 aconteceu em 7 de dezembro,
no Museu de História Natural, no bairro Capão da Imbúia,
em Curitiba. Os Conselheiros reuniram-se mais uma vez para
expor, debater e definir as demandas.

© Editora Casa da Palavra
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PRÊMio JABUTi - CiÊNCiAS NATURAiS

Confira a matéria completa sobre o encontro no site:
www.crbio-7.gov.br.

Nota de Esclarecimento
Na última edição da revista BIOPARANÁ (nº17, Edição
Primavera), algumas universidades ficaram de fora do
levantamento sobre cursos de pós-graduação na área
de Ciências Biológicas. O erro aconteceu por falta de
atualização dos sites pesquisados, por isso, pedimos
desculpas às não incluídas.
Duas universidades entraram em contato com o
CRBio-07 para complementar as informações prestadas:
a UFPR - que comentou a existência de 12 programas
de pós-graduação em Ciências Biológicas - e a Unioeste,
que mencionou a oferta de dois programas de pósgraduação na área.

Para informações atualizadas, acesse o site das
universidades.
Livro 2o colocado no Prêmio Jabuti 2013
Categoria Ciências Naturais - Editora Casa da Palavra
TOTAL DE BIÓLOGOS APTOS
2308
A VOTAR
VOTOS RECEBIDOS
1747

iNoVAÇÃo NAS ELEiÇÕES do CRBio-07
Outro tema destaque da 41ª Plenária foi a primeira votação
eletrônica para conselheiros do CRBio-07, que trouxe mais
transparência e visibilidade ao processo eleitoral. A votação
foi realizada entre 28 de outubro e 4 de novembro. Os resultados foram divulgados no dia 6 de novembro, com um total
de 1.747 Biólogos votantes. A pose dos novos conselheiros
na gestão 2014-2018 irá acontecer no dia 6 de janeiro, em
Curitiba. Conheça a composição da nova plenária:

2308
1747

BIÓLOGOS APTOS A
VOTAR
VOTOS RECEBIDOS

Conselheiros Titulares - Jorge Augusto Callado Afonso, Paulo
Aparecido Pizzi, Vergínia Mello Perin Andriola, Ivo Alberto Borghetti, Erick Caldas Xavier, Juliana Quadros, Paulo Luciano da
Silva, Norma Catarina Bueno, Vinícius Abilhoa e Lidia Maria
da Fonseca Marostica.
Conselheiros Suplentes - César Augusto Koczicki, Andrea
Graciano dos Santos Figueiredo, Maurício Frederico, Deni
Lineu Schwartz Filho, Fernanda Goss Braga, Fernando Pereira
dos Santos, Luciene Ribeiro, Eduardo Carrano, Raphael Rolim
De Moura e Clarisse Bolfe Poliquesi.
Confira os detalhes em nosso site (www.crbio-7.gov.br).
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CApA

Ao som dos
pássaros...
inventáriO PArticiPAtivO De Aves envOLve PrOfissiOnAis e AmADOres,
registrAnDO imAgens e infOrmAções inéDitAs sObre A AvifAunA PArAnAense
Por mauren Lucrecia

N

o Paraná, uma iniciativa voluntária envolve sociedade, profissionais e universidades na
observação de aves, muitas delas consideradas raras. O mutirão de observadores e ornitólogos dividiu-se por várias cidades e registrou, em uma semana, 530 espécies, nada
menos do que 72% das aves conhecidas no Estado, segundo os organizadores.
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Saíra-militar (Tangara cyanocephala)

das observações, que se estenderam mesmo após o
Ipave. A experiência foi tão marcante para os participantes que resolvemos criar o concurso ‘Observando Aves
no Tolosa I’, com premiações inclusive”, conta a Bióloga
Lenita Kozak (34.944/07-D).
A profissional acredita que o Ipave representa um aprendizado constante, além de ser uma atividade que traz e
espalha alegria. “É contagiante também para os adultos
que participam, sendo profissionais ou não. Todos interagem. É como um vício, só que saudável. Como os eventos
ocorrem na mesma época, teremos informações interessantes a respeito das aves e seus hábitos no decorrer dos
anos. Espero que tenhamos muitos Ipaves”, deseja Leila.

Sanhaço-de-encontro-amarelo (Thraupis ornata)

A segunda edição do inventário (2013) ainda está em
produção mas os dados de 2012 são gratificantes: foram
7.680 registros, com a participação de 158 pessoas, de
135 localidades, em 56 municípios paranaenses. Entre
os colaboradores: leigos, observadores iniciantes e experientes, ornitólogos, fotógrafos, professores e Biólogos,
muitos destes especialistas em outras áreas. “Registramos 530 espécies, o que significa 72% da Avifauna
estadual conhecida”, afirma o ornitólogo.
Os voluntários visitaram desde as praias e manguezais
do Litoral até o Pico Paraná, ponto culminante do Sul do
Brasil. Parque Estadual Rio da Onça, Estrada da Guaricana
e Ilha do Mel foram os lugares por onde passou o grupo
do ornitólogo e chefe da Curadoria do Museu de História
Natural Capão da Imbuia, Antenor Silva Júnior. “Neste
ano, por causa do clima adverso, registramos menos
espécies, mas ainda assim descobrimos novos pássaros
na região”, percebe Antenor.
Outro grupo de observadores atuou na cidade de Rio
Negro, no Parque Municipal São Luís de Tolosa. “Ornitólogos, observadores amadores e jovens estudantes que
compõem o Grupo de Monitores do Parque participaram

“Se considerarmos o que os estudiosos chamam de esforço amostral, podemos dizer que somamos 971 horas
de observação. Um único pesquisador gastaria mais de
40 dias para acumular esse trabalho todo e, mesmo
assim, dificilmente conseguiria uma representatividade
geográfica semelhante”, diz Straube.
Para um dos grandes nomes da ornitologia paranaense,
Pedro Scherer Neto, o mapeamento em todo o Estado seria geográfica e economicamente inviável para o governo.
“Com o Ipave conseguimos levantar informações gratuitas e atualizadas em diversas regiões e ecossistemas,
© Eduardo Carrano

Fotos: Antenor Silva Junior / Eduardo Carrano / Luciana Chyio / Sérgio Gregório da Silva / Tony Bischinski / Rafael Amorin
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O trabalho teve início em 2012, quando foi criado, em
Curitiba, o Inventário Participativo de Aves (Ipave). “A ideia
foi criar a possibilidade de contribuições democráticas,
espontâneas e de grande relevância para o conhecimento
da biodiversidade local”, conta o ornitólogo Fernando
Costa Straube, responsável pela organização do Ipave, ao
lado de um grupo de pesquisadores da Hori Consultoria
Ambiental. “Mesmo um século após o primeiro artigo publicado sobre a Avifauna paranaense, ainda era pequeno
o conhecimento sobre as aves da região. As informações
sobre ocorrência de pássaros, em geral, são apresentadas em publicações técnicas e ficam dispersas ou quase
esquecidas na literatura. Nunca houve um planejamento
para reunir tudo isso ou, ainda, organizar novos esforços
para conhecer quais espécies vivem em regiões pouco
pesquisadas. É isso o que buscamos”, revela Straube.

Martim-pescador-verde (Chloroceryle amazona)
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Uirapuru-laranja
(Pipra fasciicauda)

João-botina-do-brejo
(Phacellodomus ferrugineigula)

aumentando muito o número de pessoas interessadas
no estudo das aves, o que é muito bom.”
Apesar de ainda existirem lacunas de conhecimento da
Avifauna no Paraná, a continuidade do Ipave fornecerá informações importantes na proposição de estratégias para
conservação de aves e ambientes ocupados, evidencia o
Professor de Ciências Biológicas da PUC/PR e Membro
do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO),
Eduardo Carrano (25.845/07-D). “Essas informações são
ainda mais valiosas quando reunidas em uma única obra,
facilitando assim uma melhor compreensão do conhecimento ornitológico e também apontando para locais e/ou
regiões que ainda necessitam de inventário”, acrescenta.
“Outra característica importante do Ipave é possibilitar
a participação e reunir pessoas com diferentes formações e enfoques, tendo como objetivo comum o contato
direto com a natureza e a observação de aves”, enxerga
Carrano.

© Acervo Centro Ambiental Casa Branca

Scherer Neto reforça, no entanto, que para estudar aves
é preciso, além de gosto por elas, muita dedicação. “São
necessários livros, um bom binóculo, uma boa câmera
fotográfica e trabalho de campo, além de um experiente
orientador”, recomenda. “Mas o estudo da Zoologia é
o que vai fazer do observador um grande ornitólogo”,
esclarece.

Monitoras de trilhas no Parque São Luis de Tolosa
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Benedito-de-testa-amarela
(Melanerpes ﬂavifrons)

esPécies rArAs e PrOtegiDAs
O Inventário Participativo de Aves (Ipave) calcula em 73
o número de espécies que foram vistas uma única vez.
Isso pode significar que sejam raras, restritas a um determinado tipo de ambiente ou, ainda, específicas de certa
época do ano. Esse contexto tem grande importância
para a conservação, uma vez que serve de instrumento
para a proteção de espécies e áreas.
“Colhemos registros documentados de algumas aves
pouco conhecidas por aqui, como o joão-botina-do-brejo
(Phacellodomus ferrugineigula) e o socó-jararaca (Tigrisoma
fasciatum)”, relata Fernando Straube, destacando que o
Ipave localizou 67 espécies protegidas pela legislação
estadual de espécies ameaçadas – o que representa
mais de 40% do efetivo citado nessa norma ambiental.
“Esse tipo de resultado ajuda na compreensão do status
e das áreas de ocorrência dessas aves, contribuindo para
a criação de novas unidades de conservação ou para o
planejamento geográfico de esforços para a fiscalização.”
Mesmo com resultados expressivos, o ornitólogo lembra
que ainda há muito trabalho a fazer. “Há regiões pouco
visitadas, como o Norte Pioneiro, o Noroeste e o Vale do
Ribeira. Precisamos também encontrar algumas espécies,
como um tipo de falcão que parece ter se extinguido do
Paraná, por volta da década de 60.”
Também nunca avistado pela Região de Curitiba é o
Euscarthmus meloryphus, conhecido como barulhento.
“Não tínhamos registro dele por aqui pois são raros na
região. Foi a primeira vez que vi um destes”, constata o
ornitólogo do Museu de História Natural Capão da Imbuia,
Antenor Silva Júnior.
O registro do pássaro foi feito em Curitiba, no desativado
Aterro do Caximba, fruto de outro trabalho semelhante, o
Inventário de Avifauna do Caximba. O local foi desativado
em dezembro de 2010, mas muitas aves ainda passam
e reinam por ali. Como o Phacellodomus striaticollis,
conhecido como Tio-Tio. “Fazemos o monitoramento da
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Avifauna da região ao redor do Caximba há seis anos
e constatamos espécies típicas da capoeira, lagoas e
matas com Araucárias. Mas ainda não podemos relatar
mudanças significativas no comportamento, aumento
ou redução das espécies”, analisa o ornitólogo Pedro
Scherer Neto.
Outra ave difícil de registrar é a caburé-acanelado
(Aegolius harrisii), pequena espécie de coruja, com
distribuição geográfica irregular e pontual. O único registro
dela foi feito durante o Ipave, pelo engenheiro florestal
Tony Bischinski. “Nos últimos cinco anos, não havia
registro documentado dessa espécie para o Paraná”,
comemora o profissional.

Araçari-castanho (Pteroglossus castanotis)

© Tony Bischinski

de grande importância para esse tipo de atividade é a
agregação e interação entre pessoas que têm um ideal
em comum: contribuir para a conservação de nossas
aves”, conclui o ornitólogo.

um livro de emoções e novidades

O Ipave mostra, assim, que é possível reunir uma boa
quantidade de informações de grande utilidade para o
conhecimento de nossa biodiversidade por meio de um
esforço voluntário, a custo quase zero. “Queremos um
grupo coeso, formado por muitos satélites e que perpetue
essa proposta por vários anos adiante”, resume Straube.

© Sergio Gregorio da Silva
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Ele ressalta que Minas Gerais possui uma lista oficial de
aves desatualizada, mesmo sendo observado um crescente número de novos registros de espécies de aves para
o Estado. “Como tenho contato com muitos ornitólogos
e observadores de aves residentes ou passando por
Minas Gerais, pensei que seria possível a mobilização
para realizarmos o Ipave-MG. Já temos grande adesão ao
nosso inventário”, garante o pesquisador. “Um aspecto

© Antenor Silva Jr
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O trabalho já começa a se propagar, com um novo grupo
que está se organizando para o Ipave em Minas Gerais.
“Ainda estamos em fase de definição do período de
realização, mas com muita vontade de começarmos
logo”, revela o Biólogo Alexandre Frachin (49.227/04-D),
doutor em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais
e pesquisador associado ao Laboratório de Ornitologia e
Bioacústica (LORB), do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

“Após a compilação e organização das
informações, tudo é editado em um livro. O
Ipave-2013 deve ser publicado em meados de
2014. Ele é lançado estrategicamente um pouco
antes do evento seguinte, para que os potenciais
colaboradores leiam, absorvam e compreendam
a importância do trabalho”, adianta Straube,
ressaltando que a próxima edição trará
novidades importantes, descobertas inéditas e
registros inusitados. “Posso garantir, no entanto,
que o raro gavião-de-penacho (Spizaetus ornatus)
está aparecendo por aí e, provavelmente, tenha
um ninho na região Sul do Paraná. A araravermelha-grande ((Ara chloropterus) e araracanindé ((Ara ararauna)) também têm dado o ar
da graça por aqui...”

© Sergio Gregorio da Silva

Caburé-acanelado (Aegolius harrisii)
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“Certamente, se outros estados brasileiros adotarem
esta iniciativa terão resultados positivos, como os alcançados no Paraná, fortalecendo assim a Ornitologia
Brasileira. Iniciativas como o Ipave demonstram que
é possível, e muito positivo, reunir diferentes setores
da sociedade em prol de um objetivo comum”, conclui
Eduardo Carrano, membro da Sociedade Brasileira de
Ornitologia.

O Wikiaves (www.wikiaves.com.br) é um dos
maiores sites para compartilhamento de mídias
de aves. Lá, constam mais de mil usuários
paranaenses cadastrados, com quase 52
mil fotos colhidas apenas no Estado, o que
representa 636 espécies. O número de registros
paranaenses aumentou em 30% durante o
Ipave. Todos os cliques estão disponíveis online
e gratuitamente.
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Análises Clínicas: um mercado
promissor para Biólogos
“Atuar nessa área é bastante prazeroso”,
diz a Bióloga Mariana Mori

o

Profissionais devem estar atentos às oportunidades de
trabalho em Análises clínicas, área que deve crescer nos
próximos anos

mercado de trabalho para o profissional em
Análises Clínicas no Brasil é bastante promissor
e tende a crescer nos próximos anos. Essa é a
visão do presidente do Conselho Regional de Biologia do
Paraná (CRBio-07), Jorge Callado. O profissional graduado
em Ciências Biológicas, no entanto, deve estar atento
aos requisitos para atuar na área, a exemplo de ter
frequentado algumas disciplinas indispensáveis durante a
vida acadêmica ou em cursos de especialização ou pósgraduação.
Dentre as disciplinas exigidas, e que tornam o profissional
apto a atuar em Análises Clínicas, estão as de Parasitologia,
Hematologia, Bioquímica, Técnicas Laboratoriais, entre
outras. Caso algumas delas não tenham integrado a grade
curricular do profissional, pode-se buscar cursos de PósGraduação ou Especialização. “Desde que o profissional
comprove no Conselho Regional de Biologia que cursou
tais disciplinas, ele está apto a atuar na área de Análises
Clínicas”, frisa o presidente do CRBio-07.
Para Jorge Callado, a atuação de mais uma categoria
profissional em Análises Clínicas reflete positivamente
na sociedade. “São mais profissionais auxiliando no
diagnóstico, na prevenção de doenças e na promoção da
Saúde”, acredita. Apesar do mercado promissor e com
oportunidades, ele diz que ainda é pequena a parcela de
Biólogos atuando nesta área. “A maioria dos profissionais
foca sua atuação na área ambiental, mas acredito que vai
aumentar a atuação de Biólogos em Análises Clínicas, pois
muitos estudantes já estão ingressando na universidade
com essa intenção”, diz.
Na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por
exemplo, conforme cita Márcia Regina Paes de Oliveira,
coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas, nos últimos cinco anos, cerca de 5% dos
acadêmicos concluintes do curso realizaram o estágio
obrigatório na área de Análises Clínicas. No entanto,
ela acredita que é necessário considerar as discussões
realizadas pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas
- durante o IV Fórum Ético Legal em Análises Clínicas,
realizado em Brasília, em 2010 - no que se refere às
tendências futuras das Análises Clínicas.
“O diagnóstico do futuro, relacionado à causa e não ao
efeito, necessitará de testes mais diretos, mais objetivos
e, consequentemente, mais assertivos, os quais serão
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realizados através de técnicas de Biologia Molecular,
Reação em Cadeia Polimerase e Sequenciamento Genético,
que são desenvolvidas com grande eficiência pelo Biólogo.
Analisando por este lado, será que num futuro promissor
vamos conseguir alcançar o espaço devidamente respeitado
pelos demais profissionais?”, questiona a coordenadora.
vAntAgens
A Bióloga Mariana Serviuc Mori (66.693/07-D) tem seis
anos de atuação em Análises Clínicas. O interesse pelo
ramo começou antes mesmo de ingressar na Universidade
Estadual de Maringá (UEM). “Meu primeiro emprego foi
em um laboratório de Análises Clínicas, onde comecei a
me inteirar pela área”, conta. A Bióloga comenta que a
possibilidade de colocar em prática o que era aprendido
em sala de aula foi um fator muito positivo. “Atuar nessa
área é bastante prazeroso, pelas amostragens e pelas
investigações que fazemos, já que temos que interpretar
resultados. Além disso, pesquisar é sempre muito
empolgante”, frisa.
A importância da atuação do Biólogo em Análises Clínicas,
segundo Mariana Mori, é de extrema importância para a
sociedade. “Através desse tipo de análise, são obtidos
todos os diagnósticos de pessoas e animais. Desta forma,
pode ser dado início ao tratamento que for necessário para
aquele ser vivo. Já o retorno para o profissional é o prazer
de saber que está fazendo um tipo de manutenção nessa
‘máquina’, que é o corpo humano”, pontua.
Apesar da paixão pela área, a Bióloga diz que a necessidade
de assimilar novas informações é constante. “Um bom
profissional deve estar em sintonia com as novidades
tecnológicas, que visam o aperfeiçoamento em exames
e laudos. Na área laboratorial, muitas vezes, a resposta
precisa ser imediata e, para que isso ocorra, é necessário,
além de aparelhagens modernas, profissionais preparados”,
conclui.
OPOrtuniDADes
No Brasil, são aproximadamente 17 mil laboratórios de
Análises Clínicas, responsáveis por criar 300 mil empregos
diretos e indiretos, sendo que a metade dos contratados
é formada por profissionais com título de Graduação,
conforme dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). A perspectiva da Agência é de que o setor cresça
25% nos próximos cinco anos.
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uM olHAr SoBrE

A NAturEZA
A BIOAPARANÁ TRAZ UM ESPAÇO PARA QUE VOCÊ, BIÓLOGO, MOSTRE O
SEU OLHAR SOBRE A FAUNA E A FLORA, PREFERENCIALMENTE, NATIVAS.
QUAIS FORAM SUAS DESCOBERTAS E OS SEUS REGISTROS DENTRO E
FORA DO NOSSO ESTADO?
PARTICIPE DO PRÓXIMO MOSAICO.
ENVIE SUA SUGESTÃO PARA O E-MAIL: comunicacao@crbio-7.gov.br

tEIA dA NAturEZA
Uma Néfila ((Nephila clavipes) prepara sua teia, fotografada no
Parque Cinturão Verde, em Cianorte, pela Bióloga Edna Sueli
Pontalti (66.291/07-D)

AprECIANdo A pAISAGEM
Ramphastos dicolorus,, tucano-de-bico-verde, aprecia
a linda paisagem do Parque Estadual de Vila Velha,
fotografado pela Bióloga Ana Aparecida Nogueira Meyer
(28.745/07-D)

prIMAVErA No pArQuE
BArIGuI
Flor do dedaleiro ((Lafoensia pacari Saint-Hilaire),
uma árvore brasileira da família Lythraceae, clicada
no Parque Barigui, em Curitiba, pela Bióloga Rosana
Campanho (17.051/07-D)
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Entenda melhor as funções do Conselho e de Sindicatos
Os Conselhos de Fiscalização Profissional são parte da administração pública descentralizada (autarquias federais),
criados para regular, orientar e fiscalizar a atividade profissional.
Ainda assim, conforme deliberado pelo Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Mandato de
Injunção (MI - processo que pede a regulamentação de uma norma da Constituição, quando os Poderes competentes
não o fizeram. O pedido é feito para garantir o direito de alguém prejudicado pela omissão) de 14/10/2009: “...os
conselhos e ordens profissionais são completamente distintos das entidades de classe (sindicatos) e não podem, em
razão de sua precípua função institucional de controle, desempenhar o papel destas últimas, que é voltado à defesa
dos interesses de uma determinada categoria ou classe de profissionais”.
Portanto, o principal objetivo dos conselhos é proteger a sociedade, verificando se a profissão está sendo exercida
de forma técnica e ética, por profissionais habilitados. Por sua vez, os sindicatos são a reunião de profissionais de um
mesmo segmento econômico ou trabalhista, com a missão principal da defesa da classe na busca por melhorias nas
condições de trabalho, em assuntos relacionados à remuneração, relações com empresas, jornada de trabalho, piso
salarial, acordos e convenções coletivas.
Mesmo não sendo sua atribuição principal, o Sistema CFBIO/CRBios atua constantemente em busca de novas
oportunidades ao profissional Biólogo, a exemplo das ações abaixo descritas. Assim, esperamos, em breve, contar com
a formação e a parceria de um Sindicato de Biólogos no Paraná.

CFBio pede alteração de edital do MPU
Concurso não inclui Biólogos no cargo de Analista
O Conselho Federal de Biologia (CFBio) ingressou com um Recurso Administrativo junto ao presidente da comissão
do 8º Concurso do Ministério Público da União (MPU). A solicitação é para a inclusão do Biólogo na concorrência às
vagas de Analista. O requerimento foi embasado nas atribuições do Biólogo, previstas na Lei nº 6.684/79, no Decreto
nº 88.438/83 e nas Resoluções que tratam das áreas e subáreas do conhecimento, das especialidades e das áreas de
atuação do Biólogo.
O CFBio requereu, ainda, que o edital, devidamente retificado, preveja um novo prazo para inscrições, a fim de garantir
a igualdade de condições de concorrência a todos os possíveis interessados.

Após intermediação do CRBio-07, a Prefeitura de
Curitiba inseriu os profissionais Biólogos na proposta
de adequação de carga horária, prevista para 2014.
Anteriormente, a categoria não estava incluída na
redução de jornada, que passará de 40 para 30 horas
semanais.
“A Prefeitura reafirmou o compromisso de manter
aberto um canal de diálogo com os servidores para
que nenhuma categoria sinta-se excluída, como
aconteceu com os Biólogos”, ressalta o presidente do
CRBio-07, Jorge Callado, lembrando que a intervenção
do Conselho foi fundamental para mais essa conquista
dos profissionais.
A proposta da Prefeitura inclui, além dos Biólogos,
Biólogas da Prefeitura de Curitiba em reunião com
o presidente do Conselho, Jorge Callado
Citotécnicos, Farmacêuticos, Bioquímicos,
Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Psicólogos, Químicos,
Técnicos em Confecção de Lentes de Óculos, Técnicos em Patologia Clínica e Técnicos em Saneamento.
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Biólogos da Prefeitura de Curitiba são incluídos em adequação de jornada

MAPA incluirá Biólogos em novos concursos
Em recente ofício recebido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o órgão explica que estuda
a abertura de novos concursos públicos e que estes permitirão a concorrência de Biólogos à vaga de Fiscal Federal
Agropecuário. A abertura e ampliação destas vagas (que foram duas específicas para Biólogos no último concurso)
são mais duas conquistas para a categoria. “Atuamos questionando, por medida administrativa ou jurídica, os órgãos
públicos e universidades para que se abra ou amplie a participação dos Biólogos em editais e concursos”, explica o
presidente do CRBio-07, Jorge Augusto Callado.

UEM e Prefeitura de Guaratuba retificam editais
Biólogos puderam concorrer às vagas de Professor e Analista Ambiental
Após o CRBio-07 pedir impugnação de concurso público realizado pela Universidade Estadual de Maringá, esta retificou
o Edital n.º 225/2013, que visa a seleção de professores. O edital não permitia a concorrência do profissional Biólogo
à vaga destinada à Parasitologia.
A retificação altera o requisito, que passou a aceitar profissionais graduados em cursos que tenham Parasitologia em
sua grade curricular ou Doutorado em Parasitologia e segmentos afins. Portanto, o profissional Biólogo adquiriu o
direito de participar da concorrência para a vaga.
O mesmo problema foi verificado pelo CRBio-07 no edital 02/2013 da Prefeitura de Guaratuba, que não incluía a
possibilidade de concorrência de profissionais Biólogos para a vaga de Analista Ambiental.
Depois de acionada, a Prefeitura informou que os Biólogos já poderiam concorrer à vaga.
“Vemos, com frequência, editais que excluem os Biólogos de cargos com funções pertinentes à profissão. Mas o
Sistema CFBio/CRBios está atento e pronto para reivindicar o direito de nossos profissionais”, ressalta Jorge Callado,
presidente do CRBio-07.

Biólogos podem responder tecnicamente por análises clínicas

A sentença julgou improcedente o pedido do CRBM-03 por
considerar que a legislação autoriza o Biólogo ao exercício
da atividade de Análises Clínicas. Conforme atualização
do CFBio, entre as atribuições do Biólogo, inseridas
no Art.2º da Lei nº 6.684/79, estão: Análises Clínicas,
Farmacologia, Farmacologia Geral, Farmacologia Molecular,
Biodisponibilidade, Etnofarmacologia, Farmacognosia,
Farmacocinética, Modelagem Molecular e Toxicologia.
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O CFBio, juntamente com o CRBio-04, de Goiás, saiu vitorioso
no processo movido pelo Conselho Regional de Biomedicina
da 3ª Região (CRBM-03). Nele, o órgão pretendia suspender
os efeitos da Resolução nº 12/1993 do CFBio, a qual autoriza
os profissionais da área de Biologia a praticar atividades de
Análises Clínicas.

Justiça do MT reconhece legalidade da atuação de Biólogo em LAU e CAR
A 3ª Vara Federal do Mato Grosso promulgou sentença em detrimento do CREA/MT, reconhecendo a legalidade da
atuação do Biólogo em Licenciamento Ambiental Único (LAU) e no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A decisão, do juiz
federal César Augusto Bearsi, é considerada uma vitória pelo CFBio e todos os CRBios, já que abre precedente para
decisões semelhantes em outros estados. A decisão também anula os autos de infração emitidos aos Biólogos pelo
CREA/MT, que terá ainda que pagar pelos danos morais dos profissionais Biólogos.

23

