


Colegas Biólogos e Biólogas,

Estamos na edição de inverno da nossa BIOPARANÁ. Como de costume, a Comissão de Comunicação e Divulgação (CDC) 
do CRBio-07 não economizou esforços para a produção de mais esta publicação.

Chegamos à esperada fase da Copa do Mundo, período de testes para nosso país, não só em termos esportivos, mas 
também em provas de organização nas quais não podemos errar ou ficar abaixo da média. Esperamos que as cidades e os 
estados consigam corresponder às demandas e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos que serão gerados com resíduos 
e esgotos, consumo de água e outros recursos naturais. Afinal, como os demais ecossistemas, as cidades também devem 
apresentar um determinado grau de resiliência que, neste caso, depende muito das ações dos seus gestores.

Ainda nesta fase do ano, os partidos políticos realizam convenções para apresentar ao país as suas “seleções” de candi-
datos, que pretendem ocupar postos de comando previstos em nossa democracia. Vamos ficar atentos aos perfis e aos 
planos que nos serão apresentados, não somente nas áreas da Saúde, Educação e Segurança Pública, mas especialmente 
na do Meio Ambiente, pois são campos em que os Biólogos “jogam” muito bem!

No momento da sua leitura desta edição da BIOPARANÁ, você vai encontrar nas editorias, matérias que relatam o confronto 
em aspectos ambientais e econômicos. Existem soluções para essas questões? Penso que sim, principalmente com a inser-
ção dos sistemas naturais nas variáveis econômicas, que de forma histórica e clássica planejam e agem desconsiderando 
as indispensáveis organizações da natureza. Precisamos, como sociedade, evoluir muito nesse aspecto.

Quando falamos na edição de inverno e clima frio, lembro de Paulo Leminski que certa vez citou: “ontem fez o primeiro frio 
do ano, fui feliz se não me engano”. Espero que nesta estação do ano e fase do país sejamos todos felizes!

Boa leitura!
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A matéria de ‘Capa’ da última BIOPARANÁ, edição de 

Outuno, mostrou a beleza e as pesquisas sobre os 

lepidópteros no Paraná. O produto inovador para o 

controle de cascudinho e enterobactérias desenvolvido 

pela unioste foi destaque na editoria ‘No Paraná’. A 

‘Entrevista’ com o Biólogo Carlos Eduardo Conte tratou 

das pesquisas e ameaças sobre a nossa fauna de 

anfíbios. A matéria ‘Especial’ debateu como Sistemas 

Agroflorestais auxiliam no uso sustentável do solo e na 

preservação da natureza. Em ‘Mercado de Trabalho’, a 

área de Licenciamento Ambiental foi apontada como 

uma das que se abre cada dia mais ao trabalho dos 

Biólogos. Também foram mostrados os procedimentos 

para conquistar o Título de Especialista junto ao 

CRBio-07. As ações realizadas pelo Conselho Regional 

e CFBio em defesa do profissional da Biologia foram 

apresentadas nas editorias ‘Destaque’ e ‘Informe’.

ÍndiCe
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Por Daiane Rosa

o status genético das árvores frutíferas de 
pitanga e guabiroba está sofrendo alterações 
com o processo de fragmentação de habitats 

causado pela ação humana. uma transformação 
que pode levar essas espécies à extinção se não 
forem mantidas em áreas de conservação. Plantas 
localizadas em fragmentos florestais pequenos e 
isolados apresentam baixa fertilidade dos grãos de 
pólen e também pouca variabilidade genética, quando 
comparado com fragmentos maiores e conexos. 

As constatações são resultados de uma das linhas de 
pesquisa do Mestrado Acadêmico em Biologia Evolutiva, 
da universidade Estadual do Centro-Oeste (unicentro). 
O Laboratório de Genética e Biologia Molecular Vegetal, 
em Guarapuava, estuda como as espécies nativas 
da Floresta com Araucária (Floresta Ombrófila Mista) 
estão reagindo biologicamente a essa nova condição 
de fragmento florestal.

Sabe-se que o processo de fragmentação de habitats 
causado pela ação do homem em ambientes naturais 

é responsável pelo desequilíbrio de florestas que são 
separadas abruptamente, sem tempo suficiente para 
a correta adaptação das espécies locais. O problema 
não é a fragmentação em si, que é uma transformação 
natural, mas a intervenção humana que não respeita 
o tempo que a natureza exige e causa prejuízos à 
biodiversidade. São exemplos dessa fragmentação 
a construção de cidades, estradas e o avanço da 
agropecuária.  

“Desta forma, as espécies que permanecem no 
fragmento são forçadas a cruzarem entre si. E assim 
como acontece com humanos, na maioria das plantas 
e animais, o cruzamento entre indivíduos aparentados 
pode levar a diminuição da variabilidade genética, que 
garante a sobrevivência de uma população em casos 
como alteração de temperatura ou doenças”, explica 
o Biólogo coordenador do programa de pós-graduação, 
professor Dr. Paulo Roberto da Silva (50.973/07-D).
As pesquisas em laboratório utilizam técnicas de 
Genética Clássica e Biologia Molecular, analisando 
diretamente o DNA das espécies. Atualmente, são 

A elevAção DA enDogAmiA - cRuzAmentos entRe inDivíDuos APARentADos - 
bAixA A vARiAbiliDADe genéticA, comPRometenDo esPécies fRutífeRAs como 

PitAngA e guAbiRobA e De insetos como DRosoPhilA

unicentro estuda efeito da 
fragmentação no status genético 
de árvores e insetos

no PaRaná
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de leveduras associadas a esse processo. Segundo 
o professor e também orientador do Mestrado 
Acadêmico em Biologia Evolutiva da unicentro, Dr. 
Rogério Pincela Mateus (23.090/07-D), o tipo de 
estratégia de utilização de recursos tróficos das 
espécies de Drosophila parece ter influência sobre os 
efeitos da fragmentação de habitat destes insetos. 
Os resultados de suas pesquisas têm mostrado que 
espécies mais generalistas e associadas a ambientes 
naturais têm sofrido maior influência da fragmentação 
causada pela ação do homem. “Temos encontrado 
menor diferenciação morfológica e genética entre 
populações de uma espécie mais generalista do que 
para outra que acreditamos ser mais especialista”.

“O trabalho também mostrou que uma área mais 
preservada, com menos perturbações por atividades 
humanas e maior variação com relação a tipos de 
habitats diferentes, apresenta maior diversidade de 
espécies de Drosophila nativas e menor de espécies 
exóticas do que outra com maior perturbação, mesmo 
possuindo menor tamanho”, completa a Bióloga e 
professora Dra. Luciana Paes de Barros Machado 
(23.094/07-D). 

De modo geral, os resultados alcançados estão de 
acordo com o que tem sido detectado nas outras linhas 
de pesquisa da unicentro e de outras universidades 
do estado que estudam problemas decorrentes 
da fragmentação. Todas essas descobertas serão 
discutidas entre profissionais da área na 7ª edição do 
Simpósio de Genética, Ecologia e Evolução, do Programa 
de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva, que será 
realizado em novembro de 2015, em Guarapuava.

estudadas plantas frutíferas como pitanga, Eugenia 

uniflora L. (Myrtaceae), guabiroba, Campomanesia 

xanthocarpa O. Berg. (Myrtaceae), e medicinais como 
a carqueja, Baccharis trimera (Less.) DC. (Asteraceae), 
e macela, Achyrocline satureioides (Lam.) DC. 
(Asteraceae).

Os materiais biológicos da pesquisa são oriundos 
de diversas regiões do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Foram coletadas populações em 
fragmentos e, também, de áreas conservadas, de 
diversos tamanhos e regiões para atingir o objetivo da 
pesquisa de compreender como as espécies nativas 
estão respondendo a fragmentação florestal e de 
verificar em que casos existem o risco de extinção.

“O estudo é muito importante para o conhecimento 
das espécies e dos efeitos da fragmentação sobre 
elas. A pesquisa irá fornecer os primeiros dados 
genéticos de guabiroba, carqueja e macela que 
até então não existiam”, destaca o coordenador. A 
sociedade como um todo também se beneficia com 
o estudo. “Nossos resultados reforçam que se não 
conservarmos a natureza poderá ocorrer à extinção de 
muitas outras espécies, o que irá piorar as condições 
de vida na Terra para todos”, conclui o professor Paulo. 

fRAgmentAção e os insetos
O Laboratório de Genética e Evolução da mesma 
universidade, também estuda os efeitos da 
fragmentação de habitat em moscas do gênero 
Drosophila. Elas são pequenos insetos fitosaprófagos 
(com 2 a 3 mm de comprimento), que se alimentam 
de tecidos vegetais em decomposição, principalmente 

Espaço aberto: Essa matéria faz parte de uma série de reportagens sobre as principais descobertas 
científicas e projetos desenvolvidos por universidades do Paraná. Participe, enviando sua sugestão 
de pesquisa para: comunicacao@crbio-7.gov.br.
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A carqueja é uma das plantas 
medicinais pesquisadas

A pesquisa fornece os primeiros dados 
genéticos para a literatura biológica da macela
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o macaco descasca os Pinus para consumir a seiva. 

Com o retorno do calor, os primatas voltam a consumir 

apenas frutas.

BIOPARANÁ: Que prejuízos o macaco-prego causa ao 
plantio de Pinus?
DIETER LIEBSCH: Quando a árvore é descascada ela 

quebra, deixa de crescer, pedaços apodrecem e há perda 

da qualidade na madeira. Os plantios ficam vulneráveis 

às doenças e pragas, como a vespa-da-madeira (Sirex 

noctilio), que causam perda de produção madeireira. 

BIOPARANÁ: como os processos de fragmentação 
alteraram a alimentação do macaco-prego?
DIETER LIEBSCH:  Desde o início do estudo, trabalhou-

se em cima da dieta do macaco-prego para entender 

porque ele estava consumindo o Pinus. Descobriu-se 

que ele descasca as árvores no período de escassez de 

frutas na floresta nativa, que são a base alimentar dele. 

Com o empobrecimento dos remanescentes florestais, 

a falta de fruta se agravou ainda mais nas florestas. 

Desta forma, no período de inverno, de julho a novembro, 

no qual não há produção de frutas por causa do frio, 

o interesse do Biólogo Dieter Liebsch (66.133/07-D) pela pesquisa sobre macaco-prego (Sapajus nigritus) 
e os plantios de Pinus spp. vem de longa data. Antes mesmo de ingressar na universidade, ele já se 
relacionava com o tema devido ao fato da família trabalhar no ramo madeireiro. Mestre em Botânica e 

Doutorando em Engenharia Florestal, Dieter é pesquisador do Programa Macaco-prego realizado pela Embrapa 
Florestas e pelo Fundo Nacional de Controle da Vespa da Madeira (Funcema). São parceiras da iniciativa cerca 
de 50 empresas florestais e a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE). A pesquisa se 
dedica ao estudo de um problema comum em 90% das indústrias do setor: o descascamento dos troncos de 
pinus causado pelo macaco-prego. O trabalho começou há mais de 10 anos com quase nenhum dado a respeito 
do assunto no Paraná e em Santa Catarina. Esses estados apresentam o maior número de municípios com danos 
econômicos e ambientais ocasionados pelos primatas. Dos 108 municípios brasileiros com o problema, 92% 
estão localizados no Paraná e Santa Catarina. Confira na entrevista com o Biólogo as importantes descobertas 
realizadas pelo programa.

dieter liebsch 

enTRevisTa

Por Daiane Rosa
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Entrevistado em contato com um macaco-prego 
(Sapajus nigritus), animal que faz 

parte da sua pesquisa
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BIOPARANÁ: o fato dos primatas serem muito 
inteligentes e desenvolverem hábitos repassados 
de geração em geração é um agravante? Por quê?
DIETER LIEBSCH:  O primata do novo mundo é um dos 

mais inteligentes que existe. Ele é muito habilidoso e 

até desenvolveu a capacidade de usar ferramentas 

intermediárias para se alimentar. No período de 

escassez de frutas, ele aprendeu a descascar o 

Pinus com dentes e unhas e espalhou a prática 

para os demais beneficiando a 

alimentação do grupo. Feito isso 

uma vez, ele não perde mais o 

hábito. Tal constatação pode ser 

comprovada pelo fato de que 

populações isoladas de macaco-

prego não foram ensinadas e por 

isso não realizam a prática.

BIOPARANÁ: Quais principais hipóteses sobre o 
ataque de primatas aos plantios de Pinus foram 
descartados nos estudos?
DIETER LIEBSCH: uma das primeiras hipóteses 

descartadas foi a de que a causa do impasse era 

a grande densidade populacional dos macacos. 

Com a realização de uma contagem de população 

descobriu-se que, na verdade, os primatas estão em 

menor número do que o esperado nestas áreas e 

que o problema é a escassez de alimentos naturais. 

Algumas alternativas também foram deixadas de 

lado porque não surtiriam o efeito desejado, tais 

como castração de machos, barreiras para impedir a 

entrada no manejo florestal e translocação de grupos.

BIOPARANÁ: A pesquisa já apresenta resultados? 
Que medidas podem ser tomadas para minimizar os 
danos causados por esse primata?
DIETER LIEBSCH: Atualmente, o projeto caminha para 

um plano de ação mais específico. Temos trabalhado 

com análises químicas de uma espécie de árvore 

que não descasca, por exemplo, como alternativa 

para o próprio plantio. Outra frente de trabalho tem 

pesquisado o enriquecimento dos 

fragmentos de florestas nativas, com 

o plantio de espécies que produzam 

frutos no período de escassez como 

uma alternativa mais biológica para 

diminuir a pressão dos animais sobre 

o Pinus. Os resultados ainda estão 

em fases iniciais, uma vez que a 

pesquisa ainda está em andamento 

e precisou partir quase do zero, sem 

dados concretos a respeito do assunto.

BIOPARANÁ: Que benefícios o trabalho trará para 
sociedade e para a Biologia?
DIETER LIEBSCH: Esse tipo de estudo acadêmico, 

em parceria com as indústrias, é importante porque 

procura amenizar o dano para o produtor florestal. 

Ações de conservação da biodiversidade nas florestas 

protegem a fauna e a flora, minimizam o conflito com 

esta espécie nativa e favorecem a sustentabilidade 

de toda a sociedade. A pesquisa também ajuda a 

conciliar dois interesses coletivos que é o de produzir 

madeira, celulose e papel com o plantio de árvores e 

o de preservar a natureza. 

“o macaco-prego não tem 
culpa dos problemas 

causados às árvores, ele só 
quer se alimentar”

O descascamento dos troncos de Pinus spp. é um 
problema comum a 90% das indústrias 

do setor madeireiro

O macaco-prego passou a consumir partes do 
Pinus ssp. como alternativa à escassez de frutas na 

floresta nativa
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oParaná é um dos estados 
mais lembrados do país 
quando se pensa em água. 

A unidade federativa que abriga parte 
das Cataratas do Iguaçu, uma das sete 
maravilhas naturais do planeta, possui 
16 bacias hidrográficas e dez principais 
unidades aquíferas, que contribuem 
para a geração de energia hidroelétrica 
e o abastecimento de milhões de 
pessoas. 

Especialistas apontam que mesmo 
com toda essa concentração de água, 
o temor da escassez e falta da mesma 
estão cada vez mais presentes devido à 
poluição, ao desmatamento e à precária 
gestão pública. A solução para reverter 
este cenário estaria em medidas de 
preservação biológica, na economia 
da utilização por parte da população 
e na execução de um Plano Diretor da 
Companhia de Saneamento do Paraná. 

De acordo com a Organização das 
Nações unidas, cada pessoa necessita 
de cerca de 110 litros de água por 
dia para atender suas necessidades 
de consumo e higiene. No entanto, o 
brasileiro consome mais de 200 litros 

em 24 horas. O número pode aumentar 
muito mais quando acrescentado o 
uso das indústrias e agricultura para o 
desenvolvimento das suas atividades, 
por exemplo. 

O Biólogo e mestre em Ecologia Aquática 
pela universidade de Washington, nos 
Estados unidos, José Roberto Borguetti 
(08.434/07-D), aponta que os erros 
cometidos pelo Paraná caminham para 
os mesmos dilemas atuais enfrentados 
pelos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro, que contam com apenas 16% 
da capacidade de seus reservatórios de 
água. “Chegamos a este estágio graças 
à integração dos impactos causados 
pela população e outros setores da 
sociedade ao meio ambiente, que utiliza 
em quantidade e forma inadequada 
este recurso natural e também contribui 
com a poluição, e a precária gestão 
pública, que pouco tem feito para 
reverter o cenário”, afirma. 

De acordo com Borguetti, grande 
parte dos rios do Paraná está poluída, 
inclusive a nascente do rio Iguaçu, que 
culmina nas Cataratas. “Essa nascente 
está localizada em Curitiba, cidade que 

é apontada como a ‘capital ecológica’. 
Isso é mais do que um paradoxo. Na 
verdade, o município não pode ser 
intitulado assim, já que o que melhor 
define a qualidade ambiental de um 
local é a gestão das águas”, enfatiza 
o Biólogo. 

A reversão dessa situação estaria, 
segundo Borguetti, na atuação mais 
ativa da população ao cobrar da 
sociedade e dos gestores públicos 
novas atitudes. Ele também indica a 
necessidade de um comportamento 
ecologicamente correto por parte da 
população. 

viAs nAtuRAis
uma das formas de se evitar problemas 
como estes e até mesmo de se reverter 
este cenário seria possibilitar condições 
favoráveis para que a natureza regu-
larize parte dos problemas causados 
pela ação do homem. De acordo com o 
Biólogo da Fundação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza, Guilherme Karam 
(28.641/07-D), os ambientes naturais 
e as unidades de Conservação são de 
fundamental importância para a conser-
vação dos recursos hídricos.

Para não ficar sem água, o Paraná 

terá que buscar alternativas 
esPeciAlistAs AcReDitAm que se meDiDAs não foRem tomADAs, o estADo PoDe 

PAssAR PoR PRoblemAs com escAssez e Até mesmo De fAltA De águA. 

Por camila cabau
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saneamento está em desenvolvimento 
no município. “Implantamos um programa 
de monitoramento das águas dos 
rios, também estamos cuidando da 
distribuição e escoamento da água que 
chega aos lares das pessoas. Muito 
estamos fazendo para recuperar rios e 
garantir água a longo prazo para toda a 
população”, conta.  

outRA solução
um estudo  da  Companh ia  de 
Saneamento do Paraná (Sanepar)
mostra como a companhia pretende 
enfrentar o desafio de produzir e 
distribuir água tratada para as mais de 
4,1 milhões de pessoas que deverão 
estar vivendo em Curitiba e Região 
Metropolitana no ano de 2040. O Plano 
Diretor do Sistema de Abastecimento 
de Água Integrado de Curitiba e Região 
Metropolitana já está norteando o 
planejamento estratégico da empresa 
que pretende captar água em quatro 
novos pontos. 

O diretor de Investimentos da Sanepar, 
João Martinho Cleto dos Reis Junior, 
explica que o estudo foi feito por três 
anos e chegou-se à conclusão de que 
deverão ser investidos, ao menos, 
R$ 547,3 milhões nos próximos 26 
anos. “A possibilidade mais viável 
para o abastecimento da região será a 
implantação de poços no Aquífero Karst; 
o sistema misto de poços no Karst e 
aproveitamento da água superficial da 
várzea do Capivari, formando o Sistema 
Capivari e a implantação do Sistema 
Faxinal”, explica Reis Junior. 

“Quando a vegetação nativa está 
preservada, a evapotranspiração das 
plantas transcorre de maneira normal, 
o que acarreta na continuidade dos 
processos naturais como as chuvas, 
que contribuem com parte da água que 
volta para os rios. Também, quando as 
florestas estão mantidas, dificilmente 
acontecem processos erosivos que 
comprometem a qualidade da água e  a 
drenagem da bacia, evitando impactos 
socioeconômicos ocasionados, por 
exemplo, por inundações”, esclarece 
Karam.  

A Fundação Grupo Boticário desenvolve 
o programa Oásis, que por meio do 
Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA), premia financeiramente pro-
prietários rurais que conservam suas 
nascentes, matas ciliares, reservas 
legais e outras áreas com vegetação 
nativa. O Biólogo Guilherme detalha 
que o objetivo da Fundação é incentivar 
a conservação dos recursos hídricos 
por meio da proteção dos ambientes 
naturais. 

Desde 2006, o programa já foi 
implantado em quatro municípios 
brasileiros. No Paraná, a iniciativa 
acontece na cidade de Apucarana. 
Em oito anos de atividades, 226 
propriedades já foram contempladas, 
as quais, juntas, conservam cerca de 
2.500 hectares de área natural. 

Também na linha do PSA, no âmbito 
do Governo federal, a Agência Nacional 
de Águas (ANA) mantém o Programa 

Produtor de Águas, que objetiva 
apoiar financeiramente o produtor 
rural que contribui com a melhoria da 
qualidade da água e a regulação do 
regime hidrológico dos rios, por meio 
da adoção de práticas e manejos 
conser vacionistas do solo e de 
recuperação da cobertura vegetal 
nas margens de rios e entorno de 
nascentes.

hoRizontes PRomissoRes
A diretora de Recursos hídricos e 
Saneamento da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de Curitiba, Marlise 
Jorge, também concorda com o fato 
de que “todos os cidadãos precisam 
ter em mente que uma série de 
ações influenciam em um saneamento 
adequado e na preservação dos 
mananciais. Temos de racionalizar o 
uso da água e não jogar lixo no chão, 
que por meio dos esgotos chega aos 
rios, e tão pouco nas fontes naturais 
de água”, complementa. 

Marlise afirma, ainda, que a capital 
do Paraná tem água garantida para 
os próximos 40 anos. A dirigente 
diz que um grande planejamento de 

A recuperação dos recursos hídricos é um 
grande desafio para as áreas urbanas

As Cataratas do Iguaçu são símbolos da beleza e 
abundância dos recursos hídricos no Paraná
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cada brasileiro consome 
mais de 200 litros de água 

por dia, 90 a mais do 
que uma pessoa precisa 
para atender às próprias 

necessidades de consumo
 e higiene
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a partir deste ano, passou a ser obrigatória a 
inclusão de educação ambiental no plano 
pedagógico do ensino básico ao superior 

no Paraná. A medida determinada pelo Decreto 
9.958, de 23 de janeiro de 2014, vale para escolas 
da rede pública e particular do Estado. “Não haverá 
uma disciplina isolada, o tema será trabalhado de 
forma inter e multidisciplinar porque entende-se que 
a educação ambiental é um assunto transversal”, 
explica a professora integrante da Secretaria Estadual 
de Educação (SEED) e Engenheira Florestal, Ionara 
Marcondes.

A ideia é transmitir o conhecimento de modo que ele 
seja aplicado no cotidiano. “Tudo o que é debatido 
na sala de aula só fará sentido, a partir do momento 
em que o envolvimento do estudante com o tema 
proporcione a compreensão da aplicabilidade de 
conceitos científicos que antes eram complexos”, 
analisa.
 
Diversas atividades, algumas independentes, outras 
em parceria com órgãos estaduais e municipais, já 
estão sendo realizadas em colégios do Estado, uma 
vez que se trata de uma preocupação antiga. “A 
partir da Conferência das Nações unidas para o Meio 
Ambiente, realizada na Suécia, em 1972, o Movimento 
Ambientalista se espalhou pelo mundo e com ele a 
necessidade da educação ambiental”, lembra Liana 
Márcia Justen, conselheira do Conselho Municipal 
de Educação de Curitiba (CME), moderadora do Polo 
Temático Materiais de Educação Ambiental da Rede 
de Educação Ambiental do Paraná (REA-Paraná) e 
integrante do grupo de facilitação nacional da Rede 

Brasileira de Educação Ambiental (REBEA). 

Segundo ela, em 1997, houve uma importante 
conquista na qual as universidades brasileiras ficaram 
responsáveis pela capacitação dos professores que 
iriam promover a educação ambiental nas escolas. 
“No Paraná, a luta pela inserção de conteúdos 
educativos voltados ao meio ambiente nos currículos 
escolares ocorreu desde então, até que, no início do 
ano passado, foi sancionada a Lei 17.505, de 11 
de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual 
de Educação Ambiental e o Sistema de Educação 
Ambiental”, conta.

“A legislação específica irá conduzir e nortear o 
processo de ensino e aprendizagem, porém não 
constitui novidade. Isso porque muitos professores 
já têm integrado em sua prática pedagógica os 
ensinamentos relativos à educação ambiental. A 
maior diferença será a ampliação do tema, uma vez 
que atividades serão implantadas em escolas que 
antes faziam pouco ou nada”, observa a Engenheira 
Florestal, Ionara Marcondes.

Mas ainda há muito que ser feito, segundo Liana 
Justen. Em março deste ano, educadores ambientais 
de todo o Brasil fizeram um manifesto, organizado 
pela REBEA, sobre a ausência da Educação Ambiental 
no Plano Nacional de Educação (PNE) que se 
encontrava em fase final de apreciação no Congresso 
Nacional. “Embora o PNE não tenha nada específico, 
o Paraná sai na vanguarda ao aprovar como Lei um 
tema extremamente relevante para toda sociedade”, 
opina Ionara.

Por Daiane Rosa

escolAs que AinDA não tRAbAlhAm A temáticA
 teRão que se ADequAR

educação ambiental nas 
escolas paranaenses 

agora é obrigatória 
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representantes das instituições parceiras, entre 
outros integrantes. São parceiros do projeto o Instituto 
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater) e a Pastoral da Criança.

contAto DiReto com A nAtuRezA
Com a orientação de Biólogos, a iniciativa privada 
também tem investido em empreendimentos que 
promovem a educação ambiental por meio do contato 
direto com a natureza. Esses locais recebem visitantes 
de todas as idades, mas têm como público-alvo crianças 
em idade escolar. A minifazenda Vila dos Animais, em 
Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de 
Curitiba, é um dos negócios que acredita no potencial 
educativo ambiental. As crianças visitam o local e 
conhecem pessoalmente animais típicos de fazenda, 
como: vacas, ovelhas, galinhas, coelhos e porcos.

Os cerca de 500 visitantes mensais tocam nos animais, 
participam de ordenha, colhem ovos e fazem passeios 
a cavalo e com trator. Os que ficam o dia todo até 
realizam a revitalização da mata ciliar com o plantio de 
árvores nativas. “A experiência interfere na consciência 
ambiental das crianças e proporciona mudanças de 
comportamento a partir de sensibilização prática. A 
visita traz o conteúdo da sala de aula para a realidade, 
tornando este universo mais próximo e palpável”, relata 
a Bióloga coordenadora do projeto pedagógico, Marina 
Fernanda Mileski (83.493/07-D).

Conforme já apresentado na BIOPARANÁ nº 19, a Reserva 
Serelepe também promove a educação ambiental 
infantil. O seu borboletário, localizado em Quatro Barras, 
proporciona aos visitantes o conhecimento sobre o ciclo 
e fases dos lepidópteros. O local também conta com 
trilha pela floresta, minhocário, dinâmicas pedagógicas 
e recreativas, teatro de fantoches com temática sobre 
preservação ambiental e outras atividades, que estão 
sob a responsabilidade da Bióloga Mariana Rosa 
Ribeiro (50.988/07-D), coordenadora dos trabalhos 
de Educação Ambiental na Reserva. Saiba mais sobre 
esses empreendimentos voltados a educação ambiental 
nos sites: www.viladosanimais.com.br /
www.reservaserelepe.com.br
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“Apesar da importância social 
e educacional e da pertinência 

institucional da educação ambiental 
(e do tema da sustentabilidade 

socioambiental) ela não está constando 
no plano de ações e estratégias para 
a educação brasileira. isso torna mais 
difícil a sua presença organicamente 

estruturada em nossas variadas Políticas 
educacionais. Decorrência disso: o 

que esperar da inserção da educação 
ambiental e temas como: justiça 

socioambiental e sustentabilidade nas 
demais políticas públicas?”.

Confira um trecho do manifesto:

eDucAnDo com A hoRtA escolAR
um exemplo de iniciativa anterior à Lei e o Decreto, 
é o Projeto Educando com a horta Escolar, da SEED. 
Desde 2012, a iniciativa promove a educação alimentar, 
nutricional e ambiental nas escolas do estado. 
“O programa é utilizado como uma ferramenta da 
prática pedagógica na abordagem de conhecimentos 
sobre alimentação nutritiva, saudável, saborosa e 
ambientalmente sustentável”, afirma o gestor do 
projeto, Rafael Fernando da Silva Possette.

Atualmente, 70 estabelecimentos da Rede Estadual de 
Educação participam do projeto desenvolvendo hortas 
na própria escola com rotinas relacionadas ao espaço. 
A execução das atividades começa com a escolha e 
preparação do local chegando até o cultivo, colheita e 
prática gastronômica. 

“Acreditando nos resultados de longo prazo, 
incentivamos no projeto a educação ambiental, 
com a prática do cultivo orgânico, da construção 
de composteiras e do aproveitamento integral 
dos alimentos”, destaca. A iniciativa conta com o 
envolvimento de uma equipe multidisciplinar composta 
por professores, comunidade escolar, alunos e 

No Paraná, 70 escolas participam do Projeto 
Educando com a horta Escolar

Visitantes da Vila dos Animais têm contato muito próximo 
com a fauna e a flora doméstica e nativa



Edição dE invErno12

hoje, são realizadas visitas técnicas no local por estudantes 
dos ensinos médio e fundamental e de universidades. “Isso 
permite que eles conheçam como funciona o aquário e um 
pouco dos processos de sua manutenção”, cita Izzo. 

O Aquário Marinho também recebe estagiários de Biologia e 
de outros cursos similares que têm interesse em aprender 
sobre os animais que nele vivem. “Estamos de portas 
abertas para receber os interessados na observação de 
aspectos da Biologia e Ecologia destes seres marinhos, 
o que pode contribuir para complementar algum estudo”, 
emenda. 

O Biólogo do Museu de história Natural Capão do Imbuia, 
Vinícius Abilhoa (09.978/07-D), entende que o aquário 
cumpre papel importante na educação informal. “Além de 
naturalmente preservar a memória do patrimônio natural 
marinho da nossa região, o aquário torna acessível esse 
conhecimento para a sociedade”, finaliza. 

exPectAtivAs
Em média, o Aquário Marinho de Paranaguá recebe 5 
mil visitantes mensais, conforme informações de Maysa 
Veronese, da empresa AcquaMundi, que administra o 
aquário. Ela conta que são feitas ações para incentivar 
e facilitar a participação de turistas locais e da região.
Segundo Maysa, as expectativas com relação às 
possibilidades do aquário atuar na conservação de alguns 
animais marinhos são promissoras, já que recentemente 
nasceu um pinguim no local e algumas arraias estão 
grávidas. “Já registramos também o nascimento de um 
tubarão-prego”, comemora. O objetivo é que o aquário 

o Aquário Marinho de Paranaguá foi inaugurado em 
janeiro de 2014, com o objetivo de promover a 
sensibilização ambiental e disseminar informações 

sobre ecossistemas marinhos. Atualmente ele abriga cerca 
de 200 espécies marinhas, como peixes, crustáceos e 
moluscos. Ao todo, são em torno de dois mil indivíduos. 
O local recebe estudantes e profissionais interessados 
em observar o manejo e comportamento dos espécimes.

O tratador do Aquário Marinho de Paranaguá, Igor Izzo, 
afirma que o aquário permite que os moradores locais e da 
região, bem como turistas, possam se informar com relação 
às espécies que lá estão, como também com relação à 
conservação dos animais, o ambiente adequado para os 
mesmos, entre outros correlatos. “Os visitantes obtêm 
informações de como algumas ações humanas podem 
prejudicar o desenvolvimento de algumas espécies que são 
encontradas no litoral paranaense”, explica. 

Dentre as espécies encontradas no local estão o 
parú-enxada (Pomacanthus paru), sargo-de-beiço 
(Anisotremus surinamensis), sargo-de-dente (Archosargus 
probatocephalus) e o badejo (Mycteroperca spp.). Espécies 
ameaçadas, no entanto, não estão entre os habitantes, 
porque isso dependeria de autorização de órgãos 
específicos. Ainda conforme Izzo, o projeto do aquário 
prevê que algumas adaptações possam ser feitas e, com 
isso, novas espécies ou indivíduos poderão ser abrigados 
no local. hoje, o aquário conta com 10 aquarinhos e 13 
tanques, sendo que em dois deles o visitante pode tocar as 
raias ou invertebrados. Além destes, há o tanque Oceano, 
com 330 mil litros de água. 

aquário de Paranaguá atua como 

agente de educação ambiental
Por Patrícia biazetto
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visitAs
O agendamento de visitas técnicas e lúdico-educacionais 
deve ser feito por meio do e-mail: 
ambiental@aquariodeparanagua.com.br

aumente gradativamente o número de espécies e 
indivíduos abrigados no local. “Nossa expectativa é que, 
em alguns meses, ocorra uma melhoria na estrutura do 
empreendimento”, diz Maysa se referindo às possíveis 
parcerias, em negociação, com universidades sediadas 
em todo o país. 

históRico 
O Aquário Marinho de Paranaguá, inaugurado no início 
deste ano, foi construído pela empresa Catallini como 
uma compensação financeira pelos impactos ambientais 
provocados pela explosão do navio Vicunã, em 2004, na 
região do Porto de Paranaguá. A obra atingiu o custo de 
R$ 7 milhões e o espaço é administrado pela empresa 
AcquaMundi. 

Peixe-palhaço (Amphiprion ocellaris) Salema (Anisotremus virginicus)

Pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus)

Raia-prego (Dasyatis guttata) Tubarão-bambu (Chiloscyllium punctatum)

Raia-fogo (Potamotrygon hystrix)

confiRA AlgumAs DAs esPécies Do AquáRio mARinho De PARAnAguá:
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Atualmente, há cerca de 
200 espécies marinhas, 

como peixes, crustáceos e 
moluscos no local
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foz do iguaçu sedia 45ª 

Reunião PlenáRia do CRBio-07

desTaque

o s conselheiros do CRBio-07 estiveram reunidos 
no dia 10 de maio, em Foz do Iguaçu, para a 
realização da 45ª Reunião Plenária. Durante o 

encontro foram apresentados informes e deliberados 
diversos assuntos de grande relevância para a categoria 
profissional. Por solicitação do CFBio, com vistas à 
padronização de nomes das Comissões de todos os 
CRBios, foi aprovada a alteração na nomenclatura de 
duas Comissões relacionadas no Regimento Interno 
de nosso Conselho: a Comissão de Orientação e 
Fiscalização (COF) passou a se designada como 
Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício 
Profissional (COFEP), e a Comissão de ética no Exercício 
Profissional (CEEP) passou a ser nominada como 
Comissão de ética Profissional (CEP).  

Também foi aprovada a criação da Comissão de 
Biotecnologia do CRBio-07 (CBiotec) e definida sua 
composição e atribuições. A Comissão será composta 
pelos Conselheiros Ivo Alberto Borghetti (17.448/07-D), 
como Coordenador, Fernanda Góss Braga (25.575/07-
D), como Secretária, e como vogais Andréa Graciano 
dos Santos Figueiredo (25.228/07-D), Luciene Ribeiro 
(33.406/07-D) e os Biólogos Márcio dos Santos 
Vasconcelos (45.514/07-D) e Maurício José Fernandes 
(09.114/07-D). São atribuições da CBiotec analisar 
assuntos e matérias pertinentes à Biotecnologia; orientar 
com conhecimentos teóricos e práticos consolidados 
nas áreas estruturantes da Biotecnologia; assessorar 
a diretoria na elaboração e interpretação de atos 
normativos; e assessorar a Comissão de Orientação 
e Fiscalização do Exercício Profissional (COFEP) na 
adequação da norma aplicável as diferentes questões 
profissionais.

Foram apresentadas informações sobre a evolução da 
emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) e do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), 
considerando o mesmo período de 1º de janeiro até o 
dia 24 de abril dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Os dados revelaram que a emissão de ARTs em 2014 
já ultrapassou em muito a de anos anteriores o que 
ressalta a crescente conscientização dos Biólogos sobre 
a importância de formalizar sua atuação, garantindo 
conquistas para o profissional e para quem o contrata. 
Pela análise apresentada, comparativamente para o 
mesmo período, neste ano já foram emitidas 694 ARTs 
contra 530 emissões em 2013. Comparado com 2011, 
em que a quantia foi de apenas 364, o aumento é de 
mais de 90%. O prognóstico do Setor de Fiscalização do 
CRBio-07 é, portanto, que o número de ARTs emitidas 
no fim de 2014 será bem superior à média verificada 
nos anos anteriores. 

Os par ticipantes aprovaram a proposta da 1ª 
Reformulação Orçamentária do Exercício de 2014 e a 
Prestação de Contas do 1º trimestre deste ano. Eles 
também foram informados que a Plenária do CFBio 
aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas do 
CRBio-07 referente ao exercício de 2013. Ficou decidido 
ainda que a data para entrega do Título de Biólogo 
honorário para o ornitólogo Pedro Scherer Neto será dia 
3 de outubro de 2014, antevéspera do Dia Nacional da 
Ave (5 de outubro).

Além da apresentação da relação de atividades e 
palestras realizadas pelos Conselheiros em todo o 
Paraná, o Presidente Jorge Callado (08.085/07-D) 
anunciou que no segundo semestre será reiniciado a 
sequência de organização de cursos pelo CRBio-07 
para capacitação de Biólogos. A Plenária aprovou 
ainda o voto de Congratulação ao Prefeito de Curitiba, 
Gustavo Fruet, pela assinatura da Lei que concede a 
diminuição da jornada de trabalho de 40 para 30 horas 
aos profissionais da área de Saúde que trabalham nas 
Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente da prefeitura 
de Curitiba (saiba mais na editoria Informe, página 
23). Na Plenária também foram entregues as primeiras 
carteiras de identidade profissional, com o novo modelo 
determinado pelo CFBio.
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Por Daiane Rosa

Poucos fazem ideia de que animais e plantas que não pertencem ao nosso ambiente, mas 
que se tornam familiares e até são confundidos com espécies nativas, representam uma 
ameaça à biodiversidade paranaense. A silenciosa invasão biológica provoca alterações 

no meio ambiente que podem levar à extinção de espécies autóctones, especialmente as raras e 
endêmicas e prejuízos para a sociedade e futuras gerações. As espécies exóticas invasoras são 
aquelas que, em geral, com auxílio do homem, intencionalmente ou não avançam sobre populações 
locais e ameaçam habitats naturais e serviços ecossistêmicos. O estado do Paraná desenvolve um 
programa para implantar políticas e projetos de controle e erradicação desses animais e plantas. 
Confira o que está sendo feito. 

o PARAná foi o PRimeiRo estADo A imPlAntAR PRogRAmA 
PARA PRevenção, eRRADicAção, contRole e 

monitoRAmento De esPécies exóticAs invAsoRAs e A PublicAR 
listA oficiAl De fAunA e floRA nessA situAção. RelAção Possui o 

RegistRo De 123 esPécies. númeRo Deve AumentAR
 com AtuAlizAção feitA Pelo iAP AinDA neste Ano

CaPa

espécies exóticas 
invasoras no estado
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Atualmente, a supressão e fragmentação de habitats é 
a principal causa de perda de biodiversidade em todo o 
planeta. A segunda causa é a propagação de espécies 
exóticas invasoras, fato que pode ser observado em todo 
o mundo, com particularidades distintas em diferentes 
regiões e localidades. O Programa do Estado do Paraná 
para Espécies Exóticas Invasoras foi pioneiro no país 
no estudo de medidas para amenizar este problema 
ambiental.

“O programa cumpre acordos internacionais assumidos 
pelo Brasil para prevenir a introdução de novos indivíduos 
com potencial invasor e empreender ações para controlar 
e/ou erradicar os que não pertencem aos ecossistemas 
paranaenses”, explica Junia heloisa Woehl, Engenheira 
Florestal e Coordenadora do Comitê Estadual de Espécies 
Exóticas Invasoras do Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

O Comitê Estadual, criado pela Portaria do IAP nº 19 em 
17.02.2009 para implementar o programa, se reúne 
a cada dois meses para definir diretrizes, estabelecer 
prioridades, realizar o planejamento e avaliações das 
ações realizadas. 

O Paraná também foi o primeiro a publicar uma lista oficial 
reconhecendo as espécies que são invasoras no estado 
e que tem ao todo, 123 espécies de fauna e flora. “Esse 
número deve aumentar com a atualização do IAP, que deve 
ser feita ainda neste ano. A relação é importante para 
identificar as espécies nesta situação e alertar sobre os 
impactos ao meio ambiente”, esclarece.

A lista completa está disponível no site do IAP (www.iap.
pr.gov.br). Atualmente lá estão 58 espécies invasoras 
da fauna, 11 da fauna urbana e 54 da flora. Dentre elas 
estão as tilápias (Oreochromis niloticus e Tilapia rendalli), 
o black bass (Micropterus salmoides), água-viva (Phyllorhiza 
punctata), caramujo-gigante-africano (Achatina fulica), 

javali (Sus scrofa), pombo-comum (Columba livia), mamona 
(Ricinus communis), beijinho (Impatiens walleriana), bambu 
(Bambusa vulgaris), samambaia (Nephrolepis spp.) e 
braquiária (Urochloa decumbens).

Desde 2008, o programa já realizou o treinamento de 550 
técnicos em manejo de espécies exóticas, plantou 100 
mil mudas nativas em áreas de recuperação e realizou 
oito mutirões com voluntários para retirada de espécies 
exóticas em unidades de Conservação que protegem 
amostras importantes da flora e da fauna características 
de regiões fitogeográficas do Paraná. 

Foram realizadas ações para erradicação e controle em 
22 unidades de conservação, totalizando mais de 15 
mil hectares. As unidades de conservação protegem 
amostras importantes da flora e fauna características de 
regiões fitogeográficas do Paraná. “Elas são as maiores 
depositárias da biodiversidade do nosso estado”, afirma 
Junia Woehl.

Não só o governo está interessado no assunto, mas 
também há organizações da sociedade civil, universidades 
e grupos específicos desenvolvendo estudos e ações 
para o controle e manejo dos invasores. “No entanto, 
todo o trabalho é ainda incipiente e pequeno quando 
comparado à magnitude e complexidade dos problemas 
causados pelas invasões biológicas”, alerta o Biólogo 
Jean Ricardo Simões Vitule (34.993/07-D), professor 
da universidade Federal do Paraná e líder do grupo de 
pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) denominado Ecologia de 
Neobiota, Bioinvasões e homogeneização Biótica.

Ele adverte que outra dificuldade é referente ao fato de que, 
em geral, raramente são tomadas medidas preventivas e 
as realizadas pós-impactos negativos, extramente agudos, 
afetam questões econômicas. “O melhor é evitar ou 
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O javali (Sus scrofa) é um dos 58 animais relacionados na lista de espécies invasoras da fauna paranaense



17

prevenir os impactos, ou seja, ser proativo, o que é algo 
raro em geral no Brasil e em outros países em crescimento 
ou emergentes em termos econômicos”. 

“O Paraná é pioneiro em várias estratégias e planos de 
ação, mas infelizmente muitos não saem do papel de 
forma efetiva ou são descontínuos, e vários não possuem 
avaliações de seus resultados de forma acurada. Outro 
problema é que, muitas vezes, os impactos negativos 
causados por espécies exóticas invasoras são indiretos 
ou ocorrem em longo prazo, tornando as tomadas de 
decisões e ações efetivas de prevenção ainda mais 
complicadas”, completa. 

AnimAis exóticos
O Biólogo Jean se dedica ao estudo do impacto da 
introdução de peixes invasores em ecossistemas 
brasileiros. A pesquisa enfatiza a problemática de carpas 
e tilápias, que foram incorporadas há muito tempo no país 
e são consideradas como nativas por parte da população. 

“Em se tratando de percepção, controle ou erradicação, 
espécies aquáticas encontram-se entre as mais 
problemáticas. Neste sentido, os peixes tornam-se graves 
ameaças, pois são organismos muito disseminados, 
móveis e de difícil percepção por parte da sociedade. 
A população leiga (em termos ecológicos) possui uma 
errônea percepção ou tradição social de achar que quanto 
mais peixes diferentes soltarmos nos nossos rios e lagos 
melhor, pois mais peixes teremos no futuro. O que é algo 
totalmente errado. O que ocorre no geral é justamente o 
contrário”, relata Jean Vitule. 

A tilápia é uma espécie rentável para a criação, devido à 
rápida proliferação, mas que traz riscos à biodiversidade 
em águas doces. Segundo ele, essa e outras espécies 
utilizadas na aquicultura e agricultura possuem uma 
peculiaridade, de difícil resolução, que é o interesse 
econômico de renda alta em curto prazo, sem que se 
avaliem os prejuízos futuros. “O estado e a sociedade 

se preocupam com impactos econômicos de curto 
prazo e pouco se interessam com os efeitos em longo 
prazo, alguns difíceis de serem detectados, como 
homogeneização biótica e modificações de funções e 
serviços ecossistêmicos”. 

PlAntAs exóticAs
um programa do Mater Natura – Instituto de Estudos 
Ambientais, em parceria com a Fundação Grupo Boticário 
de Proteção à Natureza, trabalha com a restauração de 
áreas úmidas nativas na Área de Proteção Ambiental de 
Guaratuba (APA de Guaratuba), no litoral sul do Paraná, 
por meio do manejo, ou retirada, das braquiárias-d’água 
(Brachiaria subquadripara e B. mutica). “Quando um capim 
exótico como esse domina uma determinada área, a 
vegetação nativa é substituída e a fauna sofre com isso”, 
explica a Bióloga Dra. Bianca Luiza Reinert (09.971/07-D) 
idealizadora da Reserva Bicudinho-do-brejo.

Dados levantados por pesquisadores da Reserva 
Bicudinho-do-brejo estimam que 4% dos brejos no litoral 
foram perdidos pela contaminação biológica. Dos 5.481,5 
hectares de brejos mapeados, 225,2 hectares foram 
invadidos pelas braquiárias nos últimos 20 anos.
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A braquiária é um capim exótico que causa 
problemas ambientais ao litoral sul do Paraná

A tilápia (Oreochomis niloticus) traz riscos à biodiversidade em águas doces
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A braquiária é um capim exótico africano trazido para o 
Brasil. Ela é uma espécie que invade ambientes e sufoca 
o habitat natural da região em que se instala. Também 
produz muitas sementes e cresce rápido. Em áreas secas, 
a espécie é controlada com veneno e em áreas úmidas 
com o controle do manejo por remoção.

contRole DA vesPA-DA-mADeiRA
A vespa-da-madeira (Sirex noctilio) é um inseto que foi 
introduzido no Brasil em 1988, tendo sido controlado 
apenas 10 anos depois, com o desenvolvimento 
e adaptação de várias pesquisas. Ela ameaçou a 
produtividade do patrimônio florestal brasileiro em plantios 
de Pinus spp. As perdas causadas pelo invasor são 
estimadas atualmente em cerca de uS$ 53 milhões ao ano. 
O inseto forma galerias no interior da árvore e introduzir um 
fungo que apodrece a madeira afetando sua qualidade. Os 
sulcos criados pelas larvas tornam a madeira inadequada 
para o mercado.

A Embrapa Florestas, depois de detectar a praga introduzida 
provavelmente em embalagens de madeira no país, uniu 
esforços com empresas da área para criar o Fundo Nacional 
de Controle à Vespa-da-madeira (Funcema) e encontrar 
formas de contornar a situação. “O programa trouxe o 
nematóide Deladenus siricidicola da Austrália para fazer 
o controle biológico do inseto”, explica o Biólogo Edson 
Tadeu Iede (28.758/07-D), pesquisador e chefe-geral da 
Embrapa Florestas.

O nematóide é um inimigo natural da praga que esteriliza a 
fêmea da vespa-da-madeira, deixando seus ovos inférteis. 
Com as medidas adotadas, a situação foi controlada 
em 1998. Atualmente, pode-se afirmar que a praga não 
representa mais uma ameaça no estado. “Tal feito levou 
o ramo florestal paranaense a ser referência no Brasil e 
na América do Sul”, destaca o pesquisador.

no munDo
estima-se que aproximadamente 480 mil espécies 
exóticas já foram introduzidas em ecossistemas 
da terra. Dessas, de 20 a 30% foram consideradas 
“pragas” e são responsáveis por grandes problemas 
ambientais.

fonte: ministério do meio Ambiente (mmA)

Estima-se que, nos últimos 20 anos, 4% dos brejos no litoral 
foram perdidos pela contaminação biológica das braquiárias

“As braquiárias devem ser reconhecidas pelas pessoas 
como um problema e a comunidade deve evitar plantá-las. 
Em muitas regiões elas são plantadas para pasto e para 
contenção de barreiras, embora existam capins nativos 
que podem ser utilizados como alternativa. Outra forma 
de contaminação que deve ser evitada está relacionada 
a engorda de camarões de água doce, que são vendidos 
como iscas-vivas”, destaca Bianca.

A restauração de áreas úmidas com a eliminação 
ou controle do capim exótico é fundamental para a 
manutenção da ave bicudinho-do-brejo (Stymphalornis 
acutirostris), descoberta em 1995 pela equipe da reserva. 
A APA de Guaratuba concentra a maior população da 
espécie que é considerada ameaçada de extinção. 

Perdas causadas pela vespa-da-madeira (Sirex noctilio)
 são estimadas atualmente em cerca de uS$ 53 milhões ao ano
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Ato normativo nº 227, de 2010, do conselho federal de biologia 
regulamenta áreas de Atuação e garante segurança aos profissionais 

de ciências biológicas

Por Daiane Rosa

a Resolução nº 227, de 18 de agosto de 
2010, do Conselho Federal de Biologia (CFBio) 
regulamenta os campos de trabalho dos Biólogos 

de todo o país e determina as Áreas de Atuação desses 
profissionais no mercado de trabalho. O ato normativo 
define três grandes áreas de ocupação para o exercício 
profissional. São elas: Meio Ambiente e Biodiversidade, 
com 46 campos de atuação, Saúde, com 26 subdivisões 
e Biotecnologia e Produção com outros 16 segmentos.

Atualmente, há cerca de 85 mil Biólogos com registro 
ativo no Brasil, sendo que desses, cerca de 3,1 mil 
são do Paraná. De acordo com dados oriundos do 
preenchimento das ARTs (Anotações de Responsabilidade 
Técnica), estima-se que mais de 90% dos profissionais 
regulamentados trabalhe em subáreas de Meio Ambiente 
e Biodiversidade. O segundo setor que mais emprega os 
Biólogos paranaenses é o da Saúde, representando cerca 
de 2% do total.

“Os Biólogos, hoje, são profissionais que atuam em 
empresas e instituições privadas e públicas nas três áreas 
que lhes são regulamentadas, tanto como empregados 
quanto como empreendedores e consultores”, afirma o 
Presidente do CFBio, Dr. Wlademir João Tadei (01.742/01-
D). “um dos motivos pelo qual o Biólogo ocupa mais 
espaço na área de Meio Ambiente e Biodiversidade é o 
fato da maioria dos cursos de graduação em Ciências 
Biológicas ter perfil voltado para essa área”, completa.

Outro fator é o cumprimento da própria legislação na área 
ambiental que propicia a abertura de muitos postos de 
trabalho. “A necessidade de profissionais com formação 
ampla e sistêmica tem oportunizado colocações no 
mercado aos Biólogos em processos de planejamento e 
desenvolvimento como estudos de impactos ambientais 
e gestão”, concorda o Presidente do CRBio-07, Jorge 
Augusto Callado Afonso (08.085/07-D). 

De acordo com a Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 
1979, compete ao Conselho Federal de Biologia exercer 
função normativa e criar resoluções, portarias e instruções 
necessárias para a legislação e fiscalização do exercício 
profissional. Fica sob responsabilidade dos Conselhos 
Regionais cumprir as disposições determinadas pelo 
Conselho Federal e fiscalizar o exercício profissional na 
área de jurisdição.

Neste contexto, as Resoluções são importantes para 
“estabelecer legalmente nosso raio de ação como 
profissão. Pois, em embates legais com outras profissões, 
a competência do Biólogo está claramente estabelecida”, 
exemplifica o presidente do CFBio. A regulamentação 
estabelece critérios para a atuação segura e responsável 
do profissional de Ciências Biológicas.  “Principalmente 
no que se refere aos desafios encontrados pela categoria 
na concorrência com profissionais de outras áreas que, 
muitas vezes, buscam ocupar o espaço do Biólogo”, relata 
o Presidente do Conselho Regional.
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Resolução federal 
ampara o Biólogo

O Biólogo e professor universitário 
Yedo Alquini (05.076/07-D) com 

estudantes de Pedagogia, no Museu 
de história Natural Capão da Imbuia, 

em Curitiba
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Outro desafio enfrentado é de natureza política e necessita 
da união de esforços de vários setores do poder para 
ser superado. “Muitas leis e normas aprovadas nas três 
esferas de governo (federal, estaduais e municipais) 
são estabelecidas por políticos ligados a grupos de 
profissões que são muito fortes e atuantes, determinando 
exclusividade em áreas de atuação que podem ser 
exercidas por várias profissões”, relata Wlademir Tadei. 
“Trabalhamos para reverter esse quadro, mas precisamos 
do engajamento de todos os Biólogos na sua esfera de 
competência, com prefeitos e vereadores”, finaliza.

Nas próximas edições da revista BIOPARANÁ, você 
vai conferir nesta editoria “Mercado de Trabalho” o 
detalhamento de algumas das atividades desenvolvidas 
em diversas subáreas de atuação do Biólogo que são 
oportunidades de emprego para os profissionais. 
Aguarde.

A Resolução nº 227/2010 é uma ferramenta muito 
importante nesse processo porque resguarda a legalidade 
da atuação de fato da profissão. Casos específicos de 
avanço de outras profissões em áreas de trabalho dos 
Biólogos, inclusive em editais de concursos públicos, são 
constantemente monitorados pelo Sistema CFBio/CRBios. 
uma vez identificadas irregularidades, a autarquia entra 
em ação com questionamentos administrativos e até 
mesmo judiciais, se for o caso.

“O CRBio-07 já conseguiu reverter com esse procedimento 
diversos impedimentos à inclusão de Biólogos em 
concursos públicos. Em abril, por exemplo, um edital da 
universidade Tecnológica Federal do Paraná (uTFPR) e 
outro da universidade Estadual de Maringá (uEM) foram 
alterados para a inclusão de vagas para profissionais de 
Ciências Biológicas. Vitórias que fortalecem ainda mais 
a categoria”, revela Jorge Callado.

i - meio Ambiente e biodiversidade: 46 campos 

de atuação

ii - saúde: 26 campos de atuação iii - biotecnologia e Produção: 16 campos de atuação

áReAs De AtuAção DA Resolução 227/10

exemplos:

Arborização urbana 

Auditoria Ambiental 

bioética 

controle de vetores e Pragas 

Diagnóstico, controle e monitoramento Ambiental 

ecoturismo 

educação Ambiental 

fiscalização/vigilância Ambiental 

gestão de Jardins botânicos, zoológicos e museus 

licenciamento Ambiental 

Paisagismo

treinamento e ensino na área 

exemplos:

Aconselhamento genético 

Análises clínicas 

Processos e Pesquisas em banco de leite humano 

Reprodução humana Assistida 

saneamento 

saúde Pública/fiscalização sanitária 

ensino na área de saúde

exemplos:

biodegradação 

biologia molecular 

biorremediação 

Desenvolvimento e Produção de organismos 

geneticamente modificados 

engenharia genética/bioengenharia 

treinamento e ensino em biotecnologia e Produção

A Bióloga Fabiana Rocha-Mendes (45.508/07-D) 
realiza estudos com mamíferos de grande porte

O Biólogo Ivo Alberto Borghetti (17.448/07-D) prepara 
material para cultivo de microalgas em resíduos

A Bióloga Mariana Serviuc Mori (66.693/07-D) atua há 
seis anos com Análises Clínicas
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Além de encantar pela sua beleza e impressionante volume 
de água, as Cataratas do Iguaçu atuam como uma barreira 
natural, sendo consideradas a principal causa de isolamento 
e especiação dos peixes do rio Iguaçu. A foto é da Bióloga 
Rosana Campanholo (17.051/07-D).

Cobra coral (Micrurus corallinus) registrada na Floresta 
Estadual do Palmito, em Paranaguá, no início do ano, 
pelo Biólogo Rodolfo de Almeida Bonaldi (66.535/07-D). 

Casal de guaxe (Cacicus haemorrhous) fotografado no 
Parque Cinturão Verde, de Cianorte, pela Bióloga Edna 
Pontalti (66.291/07-D). Essa espécie de ave faz colônias 
de ninhos, mas coloca os ovos só em um deles, como 
estratégia de defesa contra os predadores.

BióLOGO, pARTiCipE DESTE ESpAçO ENviANDO FOTOS DE SEU OLhAR 
SOBRE AS pAiSAGENS NATURAiS, A FAUNA E A FLORA DO NOSSO ESTADO 
E TAmBém DE OUTRAS LOCALiDADES. 

AS imAGENS, Em ALTA RESOLUçãO, DEvEm SER ENviADAS pARA O 
E-mAiL: COmUNiCACAO@CRBiO-7.GOv.BR

olhaR soBRe 
a naTuReza
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Entre outras atividades, o CRBio-07 tem monitorado os editais de concursos públicos para fortalecer a participação 
da categoria profissional dos Biólogos nessas concorrências. Conforme relatos publicados em edições anteriores da 
BIOPARANÁ, com esse procedimento o Conselho conseguiu reverter diversos impedimentos à inclusão dos Biólogos 
nesses certames, quer seja por argumentação técnica-administrativa ou mesmo por via jurídica.

A atuação em defesa da categoria resultou no mês de abril em duas novas alterações de editais de concurso 
promovidos pela UTFPR e pela UEM, que passaram a incluir vagas para Biólogos. Confira um resumo das últimas 
atividades do CRBio-07 para reformulação de editais de concursos, em favor do Biólogo, apresentada em sua 45ª  
Plenária:

infoRme

atuação do CRBio-07 em concursos

INSTITUIÇÃO CARGO ATUAÇÃO DO 
CRBIO-07 CONSEQUÊNCIA

Universidade 
Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR

Professor área/subárea 
Ambiental

Expediente solicitando a 
inclusão de graduados em 

Ciências Biológicas

Houve alteração do edital, com 
a exigência de Mestrado ou 

Doutorado na área ambiental

Prefeitura de Guaratuba Analista Ambiental
Encaminhamento de 

Expediente para Inclusão de 
Biólogos

Foi alterado o edital

Companhia de 
Saneamento do Paraná 

- SANEPAR
Biólogo

Expediente informando que as 
áreas de atuação do Biólogo e 

Biomédicos são distintas

Evitou-se a inclusão de 
Biomédicos na concorrência

Instituto de Tecnologia 
do Paraná - TECPAR

Laboratório, Formulação, 
Planejamento de 

Controle de Produção e 
Marketing 

Expediente para inclusão 
dos graduados em Ciências 

Biológicas
Foi alterado o edital

Universidade Estadual 
do Norte do Paraná - 

UENP

Professor em Ciências 
Biológicas

Expediente para alterar para 
graduados em Ciências 

Biológicas
Foi alterado o edital

 Universidade Estadual 
do Norte do Paraná - 

UENP

Professor em Zoologia 
dos vertebrados

Expediente para inclusão de 
Biólogos com doutorado em 

Zoologia
Foi alterado o edital

Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE

Professor em 
Microbiologia geral - 
 no curso de Farmácia

Expediente para inclusão da 
participação dos graduados em 

Ciências Biológicas

Pedido não foi aceito pela 
Comissão. O CRBio-07 entrou 
com Mandado de Segurança 
com pedido liminar o qual foi 

denegado pelo juiz

Universidade Estadual 
de Maringá - UEM Técnico em Laboratório

Expediente para inclusão da 
participação dos graduados em 

Ciências Biológicas

Alteração do edital e 
prorrogação do prazo para 

inscrições

Universidade 
Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR

Professor do magistério 
- área de Bioprocessos e 

Biotecnologia

Expediente para inclusão da 
participação dos graduados em 

Ciências Biológicas

Alteração do edital e 
prorrogação do prazo para 

inscrições
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Biólogos que atuam nas Secretarias Municipais da Saúde e do Meio 
Ambiente da Prefeitura de Curitiba passaram a ter a jornada de trabalho 
reduzida, de 40 para 30 horas semanais. A conquista está registrada na Lei 
14.429, de 30 de abril de 2014, sancionada pelo prefeito Gustavo Fruet.

Para que isso se tornasse realidade, o Conselho Regional de Biologia 
(CRBio-07), por meio da diretoria e presidência, enviou ofícios solicitando 
a redução da carga horária para a categoria e participou de várias 
audiências e negociações. “A conquista em forma de lei assegura a 
continuidade do benefício, mesmo em outras gestões municipais, e 
evita a discriminação do Biólogo frente a outras categorias” avalia o 
presidente do CRBio-07, Jorge Augusto Callado Afonso (08.085/07-D).

O Conselho vai continuar atento e atuante para proporcionar melhores condições de trabalho para os profissionais 
da Biologia e, novamente, convida os colegas Biólogos interessados, a debater a criação do Sindicato de Biólogos 
do Paraná.

Biólogos profissionais da saúde e do meio ambiente ganham redução

de jornada em Curitiba

Em 13 de dezembro de 2013, o CFBio publicou a Resolução 330 que dispõe sobre desconto de 80% no 
valor de anuidade aos Biólogos que cursam pós-graduação stricto sensu. Neste primeiro ano de vigência da 
Resolução, e de acordo com o início do ano acadêmico, o CRBio-07 concedeu o benefício para 70 Biólogos, 
que representam 2,42% do total de profissionais registrados no Conselho e que pagam anuidade em 2014.

“Considerando a previsão orçamentária do CRBio-07 para o exercício fiscal de 2014, o desconto concedido 
aos 70 Biólogos não impacta em nossas obrigações financeiras e nem prejudica a capacidade de propiciar 
atendimento de qualidade aos nossos colegas registrados. Por outro lado, o desconto é importante para 
estimular a busca da melhoria da qualificação do profissional Biólogo, como menciona a própria Resolução 
330”, afirma o Biólogo Paulo Pizzi (08.082/07-D), Tesoureiro do CRBio-07.

Biólogos paranaenses são beneficiados pela Resolução CfBio 330/2013 

Na última revista BIOPARANÁ (nº 19, Edição Outono) 
as fotografias da editoria ‘Especial’, intitulada 
“Sistemas Agroflorestais auxiliam na conservação da 
natureza” (páginas 10 e 11), foram erroneamente 
creditadas à Embrapa Florestas. As imagens que 
aparecem na reportagem são, na verdade, de autoria 
da fotógrafa Soraya Rédua. 
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