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Colegas Biólogos e Biólogas,

Chegamos em 2015 com muitas expectativas em relação ao Brasil e ao nosso estado do Paraná. Mesmo com as previsões 
não muito animadoras, em termos de uso racional e conservação do patrimônio natural, sobretudo por parte dos setores 
produtivos que não buscam ações sustentáveis, torna-se imperativo, dentro das nossas áreas de atuação, continuar tra-
balhando para auxiliar a sociedade a buscar alternativas que evitem, minimizem e previnam os efeitos das já anunciadas 
crises de segurança: hídrica, energética, climática e alimentar.

Algumas ações já estão sendo realizadas por parte do sistema CFBio-CRBios, no sentido de conservação da biodiversidade 
e sustentabilidade. Como exemplo, o CRBio-07 embasou de forma técnica e científi ca o envio de manifesto do Conselho 
Federal de Biologia ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), solicitando a manutenção das portarias editadas em dezembro 
de 2014, que apresentaram à sociedade brasileira a atualização das listas nacionais da fl ora e da fauna ameaçadas de 
extinção. No mesmo documento, em nome do sistema CFBio-CRBios, foi colocado à disposição do MMA o conhecimento da 
categoria profi ssional dos Biólogos para a construção de um marco legal do processo de gestão sustentável dos recursos 
pesqueiros.

Para atender de forma regularizada as demandas que a sociedade apresenta aos Biólogos, o CFBio, em conjunto com os 
CRBios, está realizando a revisão e consequente ampliação das áreas de atuação do profi ssional Biólogo. Em breve teremos 
alterações signifi cativas nesse sentido.

A formação do Biólogo continua sendo acompanhada pelo sistema CFBio-CRBios. Com o objetivo de monitorar a qualidade 
dos cursos de Biologia, será conferido pelo CFBio o “Selo Qualidade de Cursos de Ciências Biológicas” para as instituições 
de ensino superior que desenvolvem e oferecem formação de excelência para os nossos futuros colegas Biólogos.

Esta edição da BIOPARANÁ apresenta matérias que estão em consonância com a prevenção e monitoramento, referentes 
à segurança hídrica, energética, climática e alimentar, que mencionamos no início deste editorial. Entre vários assuntos 
interessantes que serão apresentados, cito, como exemplo, a matéria sobre a perda das espécies polinizadoras e a matéria 
sobre os bioindicadores de qualidade da água.

Boa leitura. Até a próxima edição!
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Edição antErior

EntrEvista07

MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS SÃO BIOINDICADORES 

DA QUALIDADE DA ÁGUA E AUXILIAM NO DIAGNóSTICO DA 

POLUIÇÃO EM CORPOS D’ÁGUA

EsPEcial13

PLENÁRIA EM CURITIBA APRESENTA RESULTADOS DE AÇÃO 

DE FISCALIZAÇÃO DO CRBIO-07

dEstaquE15

ARTISTAS PLÁSTICOS DEDICAM SEUS TALENTOS 

PARA REGISTRAR AS BELEZAS DA FAUNA E DA FLORA 

BRASILEIRA POR MEIO DE ILUSTRAÇÕES 

EDITORIA APRESENTA HOMENAGEM DO CRBIO-07 AO 

DIA MUNDIAL DO TAMANDUÁ, COMEMORADO EM 29 DE 

NOVEMBRO

 

no ParanÁ

olhar sobrE 
a naturEza

04

21

BIóLOGA COMENTA COMO OS CONHECIMENTOS DA 
PROFISSÃO SÃO UTILIZADOS EM SUA FUNÇÃO DE PERITA 
AMBIENTAL PARA AUXILIAR A JUSTIÇA EM INVESTIGAÇÕES E 
EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS RELACIONADOS AO MEIO 
AMBIENTE

PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PREPARA E 

INCENTIVA ESTUDANTES DE BIOLOGIA A OPTAR PELA 

DOCÊNCIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

Educação E
cultura11

caPa16

A PERDA DE ESPÉCIES POLINIZADORAS É UM PRO-
BLEMA GLOBAL QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS INES-
TIMÁVEIS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E EQUI-
LÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS 

MErcado dE 
trabalho19

EMBORA SEJA A OCUPAÇÃO DE MUITOS PROFISSIONAIS 
DA BIOLOGIA, EXISTEM POSSIBILIDADES DE TRABALHO 
NA ÁREA DE SAÚDE QUE AINDA SÃO POUCO CONHECIDAS 
ENTRE ESTUDANTES E BIóLOGOS

A POSSIBILIDADE DA ENTRADA DO VÍRUS EBOLA É 

REMOTA NO PARANÁ, PORÉM, O CRBIO-07 ESTÁ ATENTO 

AOS TRABALHOS DE MONITORAMENTO E PREVENÇÃO 

REALIZADOS PELOS óRGÃOS DE SAÚDE PÚBLICA

CONFIRA AS REALIZAÇÕES DO CRBIO-07 E DO CFBIO EM 

DEFESA DOS BIóLOGOS
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O tema de ‘capa’ da última BIOPARANÁ (nº 22) alertou sobre a necessidade 
de atualização da lista da fl ora ameaçada de extinção no Paraná. Pesquisa da 
Universidade Positivo realizada na Mata do Uru, situada no município de Lapa 
(PR), que confi rma presença de animais ameaçados de extinção e plantas 
raras, foi apresentada em ‘No Paraná’. A ‘Entrevista’ conversou com um 
Biólogo que trabalha com pesquisas sobre Malária e Dengue no Amazonas. 
A febre Chikungunya foi assunto da editoria ‘Utilidade’ e o DNA Barcoding 
da ‘Especial’. O ensino da Biologia na região de Tríplice Fronteira, na Unila, 
esteve em pauta em ‘Educação e Cultura’. Plenárias em Maringá e Londrina 
e a comemoração dos 35 anos da regulamentação da profi ssão estiveram 
em ‘Destaque’. A área de atuação profi ssional apresentada em ‘Mercado de 
Trabalho’ foi a de Biotecnologia e Produção. 

ÍndicE



Edição dE outono4

por Aldy coelho

u
ma expressão artística antiga, mas que ainda 
permanece atual devido ao encanto de sua técnica 
e a utilidade para as Ciências Biológicas. A arte da 

ilustração científi ca tem o objetivo de representar, por meio de 
desenhos e ilustrações, os ambientes naturais e os espécimes 
da fl ora e da fauna com riqueza de detalhes, respeitando 
suas cores, formas e texturas, garantindo o reconhecimento e 
possibilitando sua identifi cação a serviço da Biologia. 

Com o tempo, essa arte de retratar a natureza evoluiu até 
chegar ao modelo atual, tendo como característica principal a 
exatidão nos traços que representam, com a maior fi delidade 
possível, a morfologia de plantas e de animais.   

Antes do surgimento e popularização das máquinas 
fotográfi cas, o único recurso do qual dispunham os cientistas 
e profi ssionais que estudavam o meio ambiente era a técnica 
da ilustração para registrar os espécimes encontrados. Durante 
as expedições eram feitos esboços, em próprio campo, para 
depois serem passados a limpo, resultando no desenho fi nal. A 
dedicação dos ilustradores a esse trabalho era tão grande que 
muitos dos retratos da natureza mais pareciam obras de arte.

Fernando Straube, ornitólogo, conta que o primeiro naturalista 
a documentar em ilustrações a fl ora paranaense foi o francês 
Auguste de Saint-Hilaire. “Em 1820, ele produziu farto material 
científi co e iconográfi co. Embora os desenhos de suas obras 

fossem detalhados e precisos, eram confeccionados e 
impressos em preto e branco, preocupando-se em mostrar 
as características do vegetal. Seu desenhista preferido era E. 
Blanchard, que produzia as ilustrações com base em exsicatas 
- amostras de plantas secas e prensadas - colhidas durante a 
expedição. Suas pranchas eram feitas a nanquim, visto que 
as plantas perdem sua cor depois de secas”, diz.

Atualmente, mesmo com os recursos tecnológicos de 
alta resolução, essa arte continua sendo utilizada em sua 
essência original, pois a fotografi a ainda não é capaz de 
registrar uma imagem deixando-a nítida em todos os pontos, 

ArtistAs plásticos dedicAm seus tAlentos pArA registrAr As beleZAs dA florA 
e dA fAunA brAsileirA por meio dA ilustrAção científicA

a arte a serviço 
da biologia

no ParanÁ
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Ilustração de um mico-leão-de-cara-preta 
(Leontopithecus caissara), produzida 

pela artista plástica Kitty Harvill
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Ilustração de um lírio d’água, 
feita por Kitty Harvill
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botânica no Centro de Ilustrações Botânicas do Paraná (CIBP). 
“O detalhamento de estruturas internas de uma planta, por 
exemplo, muitas vezes só observadas através de uma lupa 
ou microscópio, desperta um encantamento pela beleza e 
perfeição de cada estrutura que compõe o vegetal. Quando se 
fi naliza um desenho, para que seja considerado uma ilustração 
científi ca, deve-se manter os mesmos critérios de precisão de 
formas e proporções em todos os detalhes, porém, acrescido 
de um valor estético”, destaca.

dEsafio nas rEdEs sociais

A artista plástica norte-americana Kitty Harvill está engajada 
em diversas ações ambientais. Residente em Curitiba, Kitty se 
dedica a pintar espécies selvagens e ameaçadas de extinção. 
Paralelamente a outros projetos, no início de 2014 ela lançou 
o desafi o na rede social chamado “52 Weeks - Nature Painting 

Challenge” (Desafi o 52 Semanas Pintando a Natureza, em independentemente da posição e do tamanho do vegetal ou 
do animal retratado. “Se pusermos lado a lado a fotografi a e o 
desenho, vemos que há situações para que um ou outro sejam 
usados. Nem sempre o foco, a iluminação, o enquadramento 
e outros detalhes da fotografia ressaltam aquilo que 
necessita ser mostrado”, afi rma Straube. Em muitos casos, 
o desenho chega a substituir a opção fotográfi ca. “Basta abrir 
algumas das revistas científi cas e perceber que igualmente 
encontramos fotografi as e desenhos, cada qual mostrando 
as estruturas à sua maneira”, ressalta. 

O ilustrador Fernando Carvalho Rosa afi rma que, no caso da 
ilustração da fauna, as imagens são utilizadas, normalmente, 
em teses e artigos na área ambiental. “A ilustração animal 
é utilizada em trabalhos científi cos, os quais retratam as 
estruturas animais por meio de desenhos. Há também o caso 
dos livros didáticos e livros guia de algum determinado grupo 
animal como, por exemplo, o ‘Guia de Aves da Mantiqueira’, em 
que o autor opta por ilustrar o animal ao invés de utilizar fotos.”

As ilustrações da fl ora e da fauna, apesar de serem diferentes, 
de maneira geral, são elaboradas mediante a utilização 
da mesma técnica, a qual necessita de rigor técnico, 
detalhamento profundo e conhecimento científi co do objeto 
a ser desenhado. “Geralmente, os ilustradores botânicos 
ou zoológicos são Biólogos, artistas plásticos ou grandes 
conhecedores da natureza, o que facilita o entendimento das 
estruturas do desenho e de cada parte do corpo animal ou 
do vegetal. Sua forma de observação é diferenciada”, conta 
Fernando.

Uma característica importante do desenho é que se trata 
de uma atividade carregada de emoção e sensibilidade, 
aspectos que são claramente expressos nas obras. Esse é o 
diferencial da arte de ilustração da fl ora e da fauna, segundo 
Rosane Quintela, artista plástica e professora de ilustração 
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Ilustração de orquídea silvestre brasileira, 
feita por Kitty Harvill

Ilustração do pica-pau-de-banda-branca (Dryocopus 
lineatus), feita por Fernando Carvalho Rosa
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tradução livre), em que posta uma imagem fotográfica da 
natureza e desafia os membros do grupo a ilustrá-la, com 
diferentes técnicas de pintura.

“O grupo começou com três pessoas e hoje tem quase 300 
participantes, entre eles Biólogos e artistas plásticos de quatro 
continentes que compartilham nossas imagens”, enfatiza 
Kitty. Cada participante tem sete dias para fazer a ilustração 
e postar na página do grupo. “Como o grupo cresceu e conta 
com artistas profissionais e iniciantes, o participante pode 
postar sua pintura para receber avaliações dos membros 
mais experientes e melhorar sua técnica”, conta Christoph 
Hrdina, um dos membros do grupo que trabalha desde 1975 
na Conservação da Natureza e Turismo Ecológico no Brasil e é 
membro do Conselho Deliberativo da Sociedade de Pesquisa 
em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), em Curitiba.

Todo o trabalho é feito em benefício da Biologia. Instituições 
públicas de diversos países já solicitaram a produção de 
imagens para auxiliar a divulgação de projetos de preservação 
ou conservação de ambientes naturais, de plantas ou de 
animais. O trabalho das 52 semanas se encerraria no final 
de 2014, mas, devido ao sucesso, Kitty decidiu manter o 
grupo e continua postando as imagens semanalmente. 
Para mais informações, acesse www.facebook.com/groups/
natureartchallenge. 

Profissionalização

A profissionalização de um ilustrador da natureza é progressiva 
e vai se fundamentando com a prática diária da atividade. Para 
dar continuidade a essa arte e auxiliar em sua formação técnica, 
o Centro de Ilustração Botânica do Paraná (CIBP), sediado em 
Curitiba, desde 2000 vem trabalhando na formação de novos 
ilustradores botânicos, com cursos regulares de nível básico ©
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Ilustração de uma bromélia, 
feita por Kitty Harvill
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Ilustração de harpia (Harpia harpyja), feita por 
Fernando Carvalho Rosa

e de aperfeiçoamento, com duração de dois anos. “No curso 
básico, são trabalhadas as técnicas do desenho em bico de 
pena e introdução à técnica de aquarela, sempre tendo como 
modelos plantas vivas. Já no curso de aperfeiçoamento, o aluno 
deve cumprir objetivos mais elaborados, pranchas completas 
em aquarela, observando a acuidade botânica e a identificação 
correta do vegetal”, destaca Rosane Quintela, professora de 
ilustração do CIBP.

O CIBP promove ações por meio de exposições, palestras, 
publicações e produtos como o calendário temático anual, 
retratando a flora nacional, procurando divulgar a ilustração 
botânica e despertar um maior interesse para a conservação 
e preservação ambiental. Além disso, oferece serviços 
especializados de Ilustração Botânica em cores (aquarela) e 
em preto e branco (grafite e bico-de-pena) para a área científica 
e comercial. 

Trata-se de uma instituição de caráter sociocultural e educativo, 
filiada à Fundação Botânica Margaret Mee (FBMM/RJ) que, 
por meio de seus 15 associados, procura dar continuidade à 
obra de Margaret Mee, uma das principais referências da arte 
botânica no Brasil. Essa artista inglesa documentou, entre os 
anos de 1956 e 1988, centenas de espécies da flora nativa da 
Amazônia brasileira, como bromélias, orquídeas e helicônias, 
em pranchas aquareladas. 

Para mais informações, acesse www.cibp.com.br
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Bióloga Munique durante realização de perícia na represa Capivari-Cachoeira 

visando elucidar os quesitos apresentados pelas partes 
e, em seguida, a partir dos dados coletados, iniciam-se as 
atividades no escritório para a elaboração do laudo pericial.
 
BIOPARANÁ: Como você avalia o atual mercado de trabalho 

nessa área?

MuniquE nEto: O mercado de trabalho para o Biólogo, 
em minha opinião, é muito disputado e concorrido, 
independentemente da área em que se queira atuar. Por 
isso, o importante, nesse caso, é ter uma boa formação 
acadêmica, ter comprometimento com o trabalho e 
dedicação ao que faz. Ao longo do tempo, para aqueles que 
ainda estão no início da carreira, é fundamental construir 

BIOPARANÁ: Como é o trabalho de uma perita ambiental? 

MuniquE nEto: Guardadas as devidas proporções, 
o trabalho da perícia é muito parecido com o serviço 
de consultoria ambiental. Ele envolve o conhecimento 
do problema, identifi cação da área a ser examinada, 
elaboração de proposta técnica de honorários periciais, 
cronograma de desenvolvimento das atividades, a 
logística necessária para a produção da prova pericial 
(exame, vistoria ou avaliação), mapeamento da região, 
levantamento de dados secundários e/ou primários, 
elaboração de parecer, neste caso, denominado Laudo 
Pericial. Resumidamente, após ser nomeada como perita 
pelo Juiz, o trabalho começa com verifi cações in loco, 

o curso de Ciências Biológicas permite que o profi ssional explore diversas áreas de atuação. Mas foi a Biologia 

Forense que despertou na Bióloga Munique Maria dos Santos Neto (25.308/07-D) o interesse em trabalhar como 

perita ambiental. Após se dedicar, durante a graduação e o mestrado, ao estudo do comportamento de fi lhotes do 

boto-cinza (Sotalia guianensis) nas baías de Guaraqueçaba e Laranjeiras (PR) e no Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia 

(SP), Munique mudou a trajetória de sua carreira e passou a atuar na área de consultoria ambiental. O conhecimento e 

a experiência adquiridos ao longo dos quinze anos de atuação em projetos ambientais nacionais e internacionais deram 

confi ança para que ela se cadastrasse como perita na 11.ª Vara Federal de Curitiba, da Justiça Federal do Paraná. Há cinco 

anos trabalhando como perita e se especializando em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-

-PR), o papel de Munique é assessorar a Justiça em questões que exigem conhecimentos técnicos e científi cos específi cos 

para a elucidação de possíveis problemas na área ambiental. Assim como nos trabalhos de consultoria, a Bióloga realiza 

uma análise completa para a elaboração de laudos periciais em casos de danos ambientais ou no risco de ocorrência. 

Acompanhe a entrevista com a Bióloga e conheça um pouco sobre este importante trabalho que une a Biologia e o Direito.

por Aldy coelho
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um currículo sólido, que demonstre as suas competências 
e realizações.

BIOPARANÁ: O que é preciso para um Biólogo exercer a 

atividade de perito ambiental? 

MuniquE nEto:  Profi ssionais com formação acadêmica, 
devidamente inscritos no órgão de classe competente, 
estão habilitados para trabalhar na área. Não é necessária 
nenhuma especialização formal para atuar nesse campo de 
trabalho. Os peritos devem comprovar sua especialidade 
na matéria sobre a qual deverão emitir pareceres e laudos 
periciais mediante certidão do órgão profi ssional em que 
estiverem inscritos. Por isso, é fundamental que o Biólogo 
esteja regularmente registrado no seu Conselho Regional 
de Biologia, pois será solicitada pelo Juiz a Certidão 
de Registro de Pessoa Física do CRBio, assim como a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento 
que deve ser recolhido junto ao CRBio sempre que o Biólogo 
inicia uma atividade técnica, contribuindo para a formação 
da CAT – Certidão de Acervo Técnico, que é o instrumento 
que reúne as anotações de todas as atividades técnicas 
desenvolvidas pelo profi ssional.

BIOPARANÁ: Quais conselhos você daria para quem 

pretende seguir carreira na Biologia Forense? 

MuniquE nEto: Procurar diversifi car o conhecimento 
técnico e científi co é uma boa dica, mas há procura pelos 
especialistas também. Há que se ter em mente que o 
principal objeto da perícia ambiental é o dano ambiental 
ocorrido ou o risco da sua ocorrência, e que a atividade 
pericial ambiental está vinculada à legislação tutelar 
do meio ambiente. Alguns Juízes pedem que os peritos 
respondam questões de cunho jurídico apresentadas, 
eventualmente, pelas partes. Por isso, recomendo a 
familiarização com a legislação e o direito ambiental.

BIOPARANÁ: Quais os benefícios da perícia ambiental 

forense para a Biologia e para a sociedade?

MuniquE nEto: Os benefícios advêm, ao final do 
processo, em caso de comprovado dano ambiental, da 
obrigação do poluidor de reparar o dano. A reparação, 
no contexto do direito ambiental, indica uma ideia de 
ressarcimento ou compensação do dano sofrido, ou seja, a 
reintegração, recomposição ou recuperação in situ dos bens 
ambientais lesados ou substituição dos bens ambientais 
afetados por outros funcionalmente equivalentes. O direito 
de viver em um ambiente não poluído e protegido traduz 
a minha motivação de trabalhar com perícia ambiental.

BIOPARANÁ: Quais foram as suas maiores realizações 

na pro� ssão?

MuniquE nEto:  Eu diria que a maior realização na 
profi ssão é ter tido a oportunidade de trabalhar em quatro 
biomas brasileiros: Mata Atlântica, Pampa, Amazônia e 
Cerrado. Como perita, a realização advém da possibilidade 
de estar contribuindo para o esclarecimento de uma 
situação ambiental - matéria fática - de forma autônoma e 
imparcial para o juízo.

BIóLOGOS TAMBÉM PODEM 
SER PERITOS DO TJ E MP

Desde agosto de 2014, os profi ssionais da área 
de Biologia também podem atuar como peritos 
do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Após 
solicitação do Conselho Regional de Biologia 
(CRBio-07),  o TJPR  autorizou a inclusão de Biólogos 
na relação de profissionais aptos a realizar o 
cadastro de auxiliares da Justiça e poder ofertar 
serviços como peritos do órgão. Os profi ssionais 
interessados podem realizar o cadastramento pelo 
portal do TJPR: http://portal.tjpr.jus.br/caju/. Da 
mesma forma, o CRBio-07 possui convênio com 
o Ministério Público do Paraná (MPPR), no qual os 
profi ssionais registrados podem fi gurar no banco 
de assistentes técnicos e prestar serviços de 
assessoria àquela instituição.    
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Munique em trabalho de campo no Aterro 
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nove de outubro de 2014, 
final da tarde, boatos de um 
caso suspeito de uma doença 

gravíssima, que já matava centenas de 
pessoas no continente africano, chegava a 
Cascavel, cidade do Oeste do Paraná com 
cerca de 300 mil habitantes. De olho nos 
noticiários e redes sociais, a população 
estava aflita sem uma resposta concreta 
sobre a possibilidade de um surto do 
vírus Ebola.

Ebola: sem riscos, 
mas em alerta!

A possibilidAde dA entrAdA do vírus, que já cAusou pânico em cidAde 
do interior do pArAná, é remotA; porém, órgãos de sAúde públicA 

continuAm os trAbAlhos de prevenção

por juliana dotto

De outro lado, profissionais de saúde 
do município, também aflitos, seguiam 
rigorosamente os critérios do protoco-
lo de cuidados com o vírus, repassado 
por intermédio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SESA) do Paraná em agosto 
do mesmo ano. Tudo sob controle, mas, 
na prática, o sentimento era de preocu-
pação neste episódio que foi registrado 
como primeiro caso suspeito de Ebola no 
Brasil.

“Jamais vou me esquecer desse dia. 

Quando me preparava para sair da Se-
cretaria de Saúde, recebi uma ligação da 
enfermeira da UPA (Unidade de Pronto-
-Atendimento) Brasília, comunicando que 
estavam com um paciente com história 
de febre e que havia chegado da Nigéria 
há menos de 21 dias”, lembra a médica 
do setor de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde de Casca-
vel, Maria Fernanda Pompílio Ferreira.

Essa era a definição de um caso suspei-
to, acrescenta. “É difícil acreditar que o 
improvável esteja tão perto de nós. Pen-
sei nos profissionais e na população ex-
postos, no paciente que deveria ser iso-
lado, nas comunicações a serem feitas 
nos três níveis de esfera de governo, na 
aquisição dos equipamentos necessá-

rios, enfim, eram muitas ações a serem 
desencadeadas em um momento como 
este”, revela Maria Fernanda.

Para a coordenadora do Centro de Infor-
mações e Respostas Estratégicas de 
Vigilância em Saúde da SESA, Mirian 
Woiski, o caso suspeito em Cascavel 
serviu de alerta para outros municípios 
e, ainda, foi como um “simulado” para 
a possibilidade de acontecerem outros 
casos no Paraná. 

“Depois do acontecido, reavaliamos os 
procedimentos e fizemos algumas alte-
rações para que o protocolo ficasse ain-
da mais eficaz”, assinala Mirian.

A vigilância e monitoramento das pes-
soas suspeitas de estarem infectadas 
pelo vírus Ebola, bem como o controle 
com a paramentação dos profissionais 
em contato com esses casos suspei-
tos foram os principais alertas. “Foi um 
aprendizado muito importante. Serviu 

“É difícil acreditar que o 
improvável esteja tão perto de nós”
(Maria Fernanda Pompílio Ferreira)

©
 J

ul
ia

na
 D

ot
to

Maria Fernanda Pompílio Ferreira, médica da 
Vigilância Epidemiológica de Cascavel, foi 

uma das primeiras a ter conhecimento sobre 
o caso suspeito do Ebola no Brasil

utilidadE



Edição dE oUToNo10

de exemplo, inclusive, ao Ministério da 
Saúde, que também esteve em Cascavel 
acompanhando e orientando as equipes 
de saúde municipal e estadual”, acres-
centa Mirian.

Atualmente, nos países do Oeste africa-
no como Guiné, Libéria e Serra Leoa a 
epidemia está em curva de declínio, as-
sim como Mali já foi considerado pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) terri-
tório livre do vírus. No Brasil, mesmo que 
não tenham surgido novos casos sus-
peitos de Ebola, Mirian Woiski destaca 
que as entidades de saúde pública ainda 
estão em constante monitoramento de 
prevenção a um possível caso suspeito 
ou, mais remotamente ainda, a um surto 
da doença.

“O assunto já não é mais tão comentado 
nas ruas, porém, nos órgãos públicos de 
saúde, ainda temos uma programação 
que envolve relembrar o protocolo, uma 
vez que existe a possibilidade de entrada 
do vírus no Brasil. É remota, mas existe e 
por isso estamos em alerta constante”, 

mestre de 2015. A preocupação, agora, 

seria com a mutação do vírus do Ebola, 

assemelhando-se ao vírus da gripe, que 

apresenta alto índice de mutação.

A constatação é de uma pesquisa do 

Instituto Pasteur, na França, que também 

indica que cerca de 40% dos casos de 

pessoas infectadas sobrevivem ao vírus 

atualmente e existem duas vacinas sen-

do aprimoradas para entrarem em teste 

em humanos ainda neste ano. Uma de-

las seria a modificação da vacina contra 

Sarampo, que injeta uma forma enfraque-

cida e inofensiva do vírus a fim de criar 

defesas imunológicas no organismo.

Em outros países, como o Canadá, tam-

bém há pesquisas para encontrar uma 

vacina contra o Ebola. Laboratórios in-

ternacionais, como o GlaxoSmithKline, 

uma parceria entre a NewLink Genetics 

e a Merck, e, ainda, Johnson & Johnson 

e da Bavarian Nordic, também estudam 

vacinas contra o vírus Ebola, já em fase 

de testes em humanos.

ENTENDA O CASO SUSPEITO (*com base em nota publicada pelo Ministério da Saúde) 

A Unidade de Pronto Atendimento Brasília, em Cascavel (PR), recebeu no dia 9/10/2014, no período da tarde, um 
paciente classificado como suspeito de infecção por Ebola. Trata-se de um homem, Souleymane Bah, 47 anos, vindo 
da Guiné (escala em Marrocos), país de origem, que chegou ao Brasil no dia 19 de setembro. Ele relatou que no dia 
anterior e nesta manhã (9/10) teve febre. Até o início da noite, estava subfebril e não apresentava hemorragia, vômitos 
ou quaisquer outros sintomas. À noite estava em bom estado geral e foi mantido em isolamento total.

Por estar no vigésimo primeiro dia, limite máximo para o período de incubação da doença, foi considerado caso suspei-
to, seguindo os protocolos internacionais para a enfermidade. Guiné é um dos três países que concentram o surto da 
doença na África. O Ebola só é transmitido através do contato com o sangue, tecidos ou fluidos corporais de indivíduos 
doentes, ou pelo contato com superfícies e objetos contaminados. O vírus somente é transmitido quando surgem os 
sintomas.

Imediatamente após a identificação da suspeita, o paciente foi isolado na unidade e, adotadas medidas previstas no 
protocolo nacional, como a comunicação à secretaria estadual de saúde e Ministério da Saúde. O caso foi acompanha-
do pelas equipes de vigilância em saúde do Ministério da Saúde e do Paraná. Assim que comunicado, o Ministério da 
Saúde enviou imediatamente equipe para Cascavel, por meio da FAB (Força Aérea Brasileira), para coordenar in loco as 
medidas de atendimento e a identificação de possíveis contatos para orientação e controle. 

O paciente foi transferido, conforme protocolo de segurança, para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, 
no Rio de Janeiro (RJ), referência nacional para casos de Ebola por meio de aeronave da Polícia Rodoviária Federal. A 
suspeita foi totalmente descartada no dia 13 de outubro de 2014.

exclama Mirian.

“Aqui em Cascavel, no Paraná e no Brasil, 
acredito que estamos mais sensíveis e 
mais preparados, mas quando falamos 
de saúde de uma população não pode-
mos esquecer que é preciso um ‘vigiar 
contínuo’, com responsabilidade, com 
conhecimento e com compromisso. Os 
profissionais da UPA Brasília que identi-
ficaram o caso são um exemplo disso. 
Agiram com um profissionalismo que 
deve servir de exemplo para todos nós”, 
aponta Maria Fernanda.

Mundo

Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), estima-se mais nove mil 

mortes pelo vírus Ebola na África, mais 

especificamente na Guiné, Libéria e Ser-

ra Leoa. No total, foram cerca de 22 mil 

pessoas infectadas. Entretanto, os ca-

sos confirmados de infestação do vírus 

vêm diminuindo e há uma expectativa 

internacional de erradicar a epidemia 
nesses países ainda no primeiro se-
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por daiane rosa

oreceio que muitos acadêmicos possuem com relação à 
carreira docente, principalmente em escolas públicas, é 
um dos motivos da existência do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). No curso de Biologia, 
por exemplo, é comum os estudantes afirmarem que, apesar 
da indecisão da área em que pretendem atuar, têm certeza 
de que não querem ser professores, segundo a professora 
de Biologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Vera 
Lucia Bahl Oliveira. 

“Entre os motivos mais frequentes para tal alegação, estão a 
insegurança para abordar os conteúdos e a baixa remuneração 
dos professores. No entanto, o grande paradoxo é que, ao se 
formarem, um dos primeiros espaços de trabalho que eles 
buscam é justamente ‘dar aulas’”, constata a docente que 
coordena um dos subprojetos de Biologia do PIBID na UEL.

Desde 2010, o PIBID, que é um programa do Ministério da 
Educação, gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), busca incentivar a 
formação de professores para a educação básica do País. Uma 
iniciativa que tem como objetivo final melhorar a qualidade do 
ensino nas escolas públicas no Brasil. Na prática, o programa 
insere os alunos do ensino superior na realidade das salas de 
aulas públicas para que esses possam promover atividades 

pedagógicas inovadoras capazes de superar ou, pelo menos, 
amenizar problemas no processo de aprendizagem.

“O programa permite ao aluno bolsista refletir criticamente 
sobre a prática docente de um professor de Ciências ou 
Biologia com a oportunidade de conhecer as potencialidades 
e as fragilidades do cotidiano escolar. Essa prática reflexiva é 
que fornecerá ao futuro professor subsídios para a construção 
da sua identidade profissional ao longo da sua formação”, 
acredita Verginia Mello Perin Andriola (09.764/07-D), uma das 
coordenadoras da área do subprojeto Ciências Biológicas do 
PIBID no Câmpus Palmas, do Instituto Federal do Paraná (IFPR). 

As atividades desenvolvidas pelos alunos no projeto contam 
com a orientação de professores da universidade e da escola. 
Todos os envolvidos participam das várias ações previstas no 
programa, dentre elas a elaboração e promoção de oficinas, 
de propostas pedagógicas inovadoras e de alternativas para 
o ensino de Biologia e ainda a aplicação das atividades 
planejadas.

“No grupo de estudo com os participantes do PIBID-Biologia 
discutimos as necessidades e problemáticas relacionadas 
à aprendizagem para estabelecer formas de intervenções 
pedagógicas como o desenvolvimento de atividades 

progrAmA do ministério dA educAção prepArA e incentivA estudAntes de biologiA A 
optAr pelA docênciA nA rede públicA de ensino Após A conclusão dA grAduAção

da universidade para 
a escola pública

Universitário de Biologia conduz aula 
prática sobre osmose para alunos do 
ensino médio, no Colégio Leonardo da 

Vinci, em Dois Vizinhos, no Paraná
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extraclasse, com ofi cinas, organização de feira cultural e 
visitas a parques ecológicos e museus”, relata o professor 
de Biologia André Luis Oliveira, da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), que integra o programa desde o início e, no 
momento, é um dos coordenadores de gestão de processos 
educacionais do programa na UEM, que trabalha com a 
formação didático-pedagógica dos participantes.

Atualmente, o PIBID é o ‘queridinho’ dos professores, com uma 
proposta que vem ao encontro das necessidades dos docentes 
de aliar teoria à prática. “O PIBID atende esta proposta de 
oportunizar aos nossos alunos maior tempo de permanência 
na escola, vivenciar experiências não apenas de sala de aula, 
mas viver desafi os do dia a dia da práxis pedagógica”, acredita 
a professora Vera Lucia. 

Mas não é somente entre os docentes que o programa tem 
feito sucesso. Os estudantes de graduação também estão 
muito satisfeitos com o aprendizado adquirido. “O projeto 
prepara os ‘pibidianos’ - como são chamados os integrantes 
do PIBID - para os desafi os em sala de aula, construindo o 
conhecimento e as experiências que são importantes para a 
transição do universitário para a futura carreira de professor. 
Ocorre todo um aprimoramento que vai desde a desenvoltura 
de falar até o modo de transpor o conhecimento”, conta 
Lucas José Pires de Oliveira Pontes que cursa o quarto ano de 
Biologia, no Câmpus Dois Vizinhos da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR) e desde 2012 é um dos bolsistas 
do programa. 

sucEsso

Os números confi rmam os resultados positivos dessa iniciativa 
da CAPES. Segundo o professor André Luis, no começo do 
programa na UEM, em 2010, havia nove cursos de licenciatura 
participantes. Em 2012, foram 14 cursos de licenciatura e 
em 2014 a participação foi ampliada para 18 cursos apenas 
nessa instituição de ensino, o dobro do início. “Crescimento 
que também foi registrado em outras universidades do País”, 
afi rma o docente. 

É por meio do PIBID que os universitários podem ter o primeiro 
contato com a escola, mesmo nos primeiros semestres 
do curso, para ampliar a visão de como ela é estruturada 
e entender a importância do Plano Político Pedagógico e 
Regimento Escolar. Para o ‘pibidiano’ Lucas, a oportunidade de 
ter o contato com a docência nos anos iniciais da graduação é 
um diferencial que todos os alunos de cursos de licenciatura 
deveriam ter.

No entanto, os benefícios não se restringem ao ganho de 
experiência e conhecimento do graduando. “Muitos alunos 
da escola agradecem as atividades, elogiam e participam 

com entusiasmo. Para mim, isso é muito gratifi cante. Tive 
experiências até de estudantes que se envolveram tanto com 
o PIBID e acabaram decidindo cursar Ciências Biológicas”, 
orgulha-se Lucas.

Além desse tipo de recompensa, os participantes recebem 
bolsas mensais no valor de R$ 400,00 mediante o 
cumprimento de carga horária de 20 horas semanais de 
atividades do programa no colégio ou na universidade. “A bolsa 
é muito importante, pois auxilia nos gastos com transporte 
e alimentação, porém os conhecimentos adquiridos e as 
experiências vivenciadas são os prêmios de maior valor para 
os bolsistas”, acredita Lucas.

Cada ‘pibidiano’ recebe a orientação de um professor 
universitário que participa da elaboração e construção dos 
planejamentos das atividades desenvolvidas nas escolas, 
bem como auxilia na formação didático-pedagógica por meio 
de discussões em reuniões semanais. 

futuro

Embora o programa esteja bem conceituado, ainda há 
aspectos que poderiam ser aprimorados. “Creio que seria 
muito importante, ainda, promover uma relação mais estreita 
entre os vários subprojetos na própria instituição, para 
que o programa não funcione apenas como uma soma de 
subprojetos independentes que não se articulam entre si, pois 
desta maneira ele pouco contribuiria para mudar a realidade 
da educação”, defende a professora Verginia.

O PIBID trouxe para as escolas participantes uma dinâmica 
diferente, em que os professores da rede pública de ensino 
podem contar com o auxílio dos universitários para realizar 
aulas práticas em laboratórios, por exemplo. O docente ganha 
tempo para organizar o conteúdo e apresentá-lo de forma mais 
dinâmica e atraente ao aluno. “Por meio dessas vivências, os 
‘pibidianos’ saem da graduação capacitados e experientes 
para atuar na docência, possibilitando, assim, a melhoria na 
qualidade de ensino”, declara Lucas. 
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Alunos da rede municipal de ensino em visita ao Laboratório 
de Zoologia da UTFPR, que possui bancadas com 

exemplares biológicos de vários grupos de animais utilizados 
para abordar aspectos biológicos, ecológicos e curiosidades 
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por juliana dotto
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pArA este tipo de Análise, tAmAnho não é documento; essAs espécies 
pequenAs, mAs visíveis A olho nu, AuxiliAm no diAgnóstico de 

poluentes em corpos d’águA

Pequenos notáveis: a importância dos 
macroinvertebrados bentônicos como 
bioindicadores da qualidade da água

Bióloga Edinalva Oliveira em 
inventário da macrofauna no 

rio Piquiri
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alimentos para os peixes, mas, 
principalmente, indicadores de 
equilíbrio quando se trata de 

qualidade da água. Os macroinvertebrados 
bentônicos, como o próprio nome 
diz, fazem parte do grupo de animais 
invertebrados que vivem no fundo dos 
rios, lagos e lagoas e são cada vez mais 
utilizados para mensurar a qualidade 
ambiental de ecossistemas aquáticos.

Segundo a Bióloga Edinalva Oliveira 
(25.300/07-D), foi nos anos 70 que 
esses organismos começaram a ser uti-
lizados como bioindicadores em análises 
da água. “A década de 70 é um marco 
na utilização destes organismos em dife-
rentes regiões do mundo em função dos 
usos múltiplos da água para satisfazer 
a demanda das atividades humanas”, 
explica.

Ela indica, ainda, que os estudos se in-
tensifi caram no Brasil entre as décadas 
de 80 e 90 com aplicações em órgãos 
públicos de fi scalização, licenciamento e 

monitoramento ambiental, a exemplo da 
Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB), do Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP) e do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (INPA). “Atu-
almente, muitas bacias hidrográfi cas são 
monitoradas e adaptações do BMWP 
(Biological Monitoring Working Party) pro-
duzem resultados confi áveis”, conta.

O índice BMWP ordena as famílias de 
macroinvertebrados aquáticos em nove 
grupos, seguindo um gradiente quanto a 
maior ou menor tolerância dos mesmos 
em relação à poluição da água. 

Foi justamente na década de 80 que Jorge 
Augusto Callado Afonso (08.085/07-D), Bió-
logo e conselheiro presidente do CRBio-07, 
começou sua carreira estudando macroin-
vertebrados de água doce.

“Tive a chance de fazer estágio na anti-
ga SUREHMA (Superintendência de Re-
cursos Hídricos e Meio Ambiente), atual 
IAP, no laboratório de Hidrobiologia e 

Limnologia, que estava iniciando o proje-
to de indicadores de qualidade de água 
de rios utilizando macroinvertebrados 
bentônicos”. O Biólogo lembra ainda que 
as metodologias para os estudos dos 
macroinvertebrados bentônicos estavam 
sendo implantadas com apoio da Agên-
cia de Cooperação Técnica Alemã (GTZ).

Foi com o desenvolvimento dos estudos 
com macroinvertebrados bentônicos e 
sua relação com a qualidade de água 
dos rios, além da parceria com outros Bi-
ólogos do laboratório de Hidrobiologia e 
Limnologia da SUREHMA-IAP que alguns 
trabalhos sobre o tema foram então apre-
sentados em congressos nacionais e in-
ternacionais.

“Com colegas como Rosana Loyola, 
Viviane Toniolo e Marlies Treusch apre-
sentamos pesquisas como o Biological 

Classifi cation of Water Quality in Subtropi-

cal and Tropical Rivers, no Congresso In-
ternacional de Limnologia, em Konstanz, 
na Alemanha, em 1992; Avaliação da 
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qualidade das águas dos rios da bacia 
hidrográfi ca do Passaúna, no Congresso 
Brasileiro de Limnologia, em Porto Alegre, 
em 1992; Estudo preliminar dos ma-
croinvertebrados bentônicos nos braços 
do reservatório de Itaipu, no Congresso 
Brasileiro de Zoologia, em Curitiba, em 
1988; dentre outros trabalhos pratica-
mente pioneiros.”

Esses organismos chamam tanto a 
atenção de pesquisadores pela grande 
variedade e funções naturais, que a Bió-
loga Thaís Krauss Ortiz (50.620/07-D), 
escolheu-os como tema de seu trabalho 
de conclusão de curso em 2007 e desde 
então realiza consultorias relacionadas 
com os macroinvertebrados bentônicos.

Para a Bióloga, quando se fala em fauna 
aquática, os peixes são os mais lembra-
dos, mas os macroinvertebrados são im-
portantes não só para a cadeia trófi ca, 
servindo de alimento para outros animais 
como peixes e aves, mas, também, rea-
lizando o revolvimento do substrato e a 
liberação de nutrientes para a água.

“Análises físico-químicas da água exi-
gem técnicas, protocolos e possuem um 

custo alto de realização, além de que 
são como uma fotografi a do ambiente 
e registram apenas o momento em que 
houve o dano ou perturbação. Já os ma-
croinvertebrados permitem uma análise 
mais completa e integrada, pois, além de 
serem sensíveis à poluição, também são 
infl uenciados por mudanças no habitat, 
uma vez que apresentam ciclos de vida 
longos”, argumenta Thaís. 

Desta maneira, a identifi cação da qua-
lidade da água por esses organismos, 
enfatiza a Bióloga, é relativamente fácil e 
de baixo custo, pois sua diversidade de 
espécies oferece diferentes respostas 
aos níveis de contaminação e a nature-
za sedentária de muitos grupos permite 
uma análise espacial de um distúrbio. 
“Assim, juntamente com as análises 
físico-químicas, eles se tornam uma fer-
ramenta poderosa para o monitoramento 
da qualidade ambiental”, comenta Thaís.

iMPortÂncia

Na avaliação da Bióloga Edinalva Oliveira, 
uma coleta bem executada, isto é, que 
segue rigorosamente os procedimentos 
metodológicos recomendados, pode pro-
duzir resultados confi áveis e permitir a 
compreensão dos fatores que interferem 
na dinâmica dos organismos registrados. 
“Entretanto, sempre que possível é im-
portante realizar as amostragens em di-
ferentes períodos, uma vez que vivemos 
num país tropical e variações da tempe-
ratura, luminosidade e pluviosidade po-
dem afetar estes organismos”, sugere.

De acordo com Jorge Callado, nos dias 
atuais, os estudos e levantamentos uti-
lizando macroinvertebrados como bioin-
dicadores da qualidade ambiental são 
solicitados nos termos de referência para 
realização de estudos e relatórios de im-
pactos ambientais. “Eles subsidiam a 
tomada de decisão nos processos de 
licenciamento ambiental e de empreen-
dimentos tais como hidrelétricas, reser-
vatórios para abastecimento público, 
estações de tratamento de esgoto, entre 

outros. Após a conclusão dessas obras, 
os estudos de macroinvertebrados são 
utilizados para monitorar a qualidade dos 
ambientes aquáticos impactados bem 
como a efetividade das medidas mitiga-
doras”, salienta.

divErsidadE

Os macroinvertebrados incluem desde 
larvas de insetos até crustáceos e mo-
luscos. Sua diversidade de espécies 
permite diferentes respostas frente às 
perturbações e poluição ambiental. “Exis-
tem organismos típicos de águas limpas, 
frias, bem oxigenadas e correntosas, são 
os Ephemeropteras, Plecopteras e Tri-
chopteras (EPT). Tais organismos, quan-
do encontrados juntos no ambiente, em 
maior proporção que os outros grupos, 
indicam boa qualidade de água (Índice 
EPT), pois são intolerantes à poluição”, 
afi rma Thaís.

Em contrapartida, quando larvas de inse-
tos dípteros e anelídeos são encontradas 
em maior proporção, é sinal de que o am-
biente sofreu alguma perturbação, pois 
estes organismos possuem uma plastici-
dade muito grande, conseguindo sobrevi-
ver em ambientes bastante degradados, 
sendo tolerantes à poluição. “Existem 
também organismos intermediários, 
como as larvas de odonatas, coleópteras 
e alguns crustáceos que toleram níveis 
médios de poluição”, complementa.

Thaís Ortiz realizando coleta de 
macroinvertebrados aquáticos para 
um diagnóstico da fauna. Na foto, 

um amostrador do tipo Surber, com 
malha de 250 micras
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QUALIDADE DA ÁGUA

As avaliações da qualidade da 
água utilizando-se de macroin-
vertebrados como bioindicadores 
são realizadas através de índices 
como o EPT e o BMWP,  que foram 
criados na Europa e são continu-
amente adaptados aos corpos de 
água brasileiros e à realidade de 
nossos ecossistemas.
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Instituição/órgão público 
fiscalizado pelo crbio-07 em 2014

IAP - Instituto Ambiental do Paraná
SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná
COPEL - Companhia Paranaense de Energia
LIGH - UFPR - Laboratório de Imunogenética e Histocompatibilidade
Hospital Cajuru - Laboratório de Histocompatibilidade
SMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Curitiba
SMS - Secretaria Municipal da Saúde - Curitiba
TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná
SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente
SESA - Secretaria da Saúde do Paraná
ADAPAR - Agência de Defesa Agropecuária do Paraná
ÁGUAS PARANÁ - Instituto das Águas do Paraná
Instituto de Florestas do Paraná
IAPAR - Instituto Agronômico do Paraná
EMATER - Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural
Instituto de Criminalística do Paraná
CODAPAR - Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná
SEAB - Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento
total

n° de 
biólogos

12
11
8
6
28
23
26
20
3
10
1
0
0
6
5
5
0
0

164

Nota Explicativa 1 - No conjunto das 18 instituições fiscalizadas 
pelo CRBio-07 (vide tabela ao lado), verificou-se que essas 
empregam 164 Biólogos, sendo que foram emitidas para 
esses profissionais 150 Notificações e 19 autos de infração 
pelos seguintes motivos: ausência de ART de cargo e função 
(80%); inadimplência (12%); profissional sem registro (7%); 
outros (1% - registro cancelado por inscrição em dívida ativa; 
registro cancelado a pedido do Biólogo e registro provisório 
vencido). Decorrido o prazo legal de 30 dias para o defesa 
ou regularização, constatou-se que de um total de 169 
notificações/autos de infração, houve 80 regularizações (em 
torno de 56%), junto ao CRBio-07, demonstrando o alto nível 
de conscientização dos Biólogos. Completando, outras 27 
notificações/autos de infração ainda estão em trâmite.

Nota Explicativa 2 - Em paralelo, foram fiscalizadas as 
Prefeituras da Mesorregião Geográfica Metropolitana de 
Curitiba, composta por 36 municípios, sendo que desses, 
em apenas 7 foi verificado a contratação de Biólogos pelas 
prefeituras, totalizando 26 Biólogos (sendo 15 professores 
da Rede Municipal de ensino). Somente nos municípios de 
Pinhais, Rio Negro e Paranaguá (1 em cada) e São José dos 
Pinhais (8) há Biólogos nos quadros funcionais.

dEstaquE

Conselheiros 
participantes da 

última reunião plenária 
de 2014 em Curitiba  

Plenária em curitiba apresenta 
resultados de fiscalização

aquinta e última Reunião Plenária de 2014 do Conselho 
Regional de Biologia da Sétima Região (CRBio-07), 
realizada na capital do estado, no dia 13 de dezembro, 

reuniu os conselheiros titulares e suplentes de todo o Paraná. 
O encontro, que aconteceu no Museu do Jardim Botânico 
de Curitiba, apresentou diversos temas de interesse dos 
profissionais da área. 

A reunião foi marcada pela divulgação dos resultados da 
fiscalização do exercício profissional dos Biólogos realizada no 
ano. O CRBio-07 intensificou suas ações para inibir o trabalho 
de profissionais da Biologia que atuam de maneira irregular, 
sem registro, ou com a ausência de ART ou TRT. Nesta primeira 
etapa, os esforços estão concentrados na realização de um 
levantamento do número de Biólogos que trabalham em órgãos 
públicos no estado e sobre a situação de regularidade desses 
profissionais junto ao Conselho.

Ao ser identificada alguma irregularidade, como a ausência 
de ART, quer seja ela por prestação de serviços ou de cargo 
e função, é emitido um Termo de Notificação, informando o 
profissional sobre a falta dessa documentação obrigatória. 
Ele tem 30 dias após o recebimento para apresentar defesa 

ou regularizar a situação. Depois do prazo, caso o Biólogo não 
se regularize junto ao Conselho, é lavrado um auto de infração 
que, futuramente, pode resultar em um processo administrativo 
pelo exercício irregular da profissão. Como fruto desse trabalho, 
de julho de 2014 a janeiro de 2015, foram alcançadas 80 
regularizações profissionais, 19 autos de infração e aberto um 
processo administrativo.

“A fiscalização do exercício profissional é uma função 
primordial dos CRBios, pois protege a sociedade da atuação de 
profissionais não habilitados e contribui para o reconhecimento, 
fortalecimento e crescimento da profissão de Biólogo”, explica 
o presidente do CRBio-07, Jorge Augusto Callado Afonso. A 
ação de fiscalização continua e será intensificada em 2015. 
As instituições públicas e privadas que ainda não receberam o 
contato do Conselho devem ser procuradas ao longo deste ano.

Dentre outros dados positivos apresentados na 48ª Reunião 
Plenária estava o aumento expressivo no número de Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART). Foram emitidas 2.096 ARTs 
em 2014, número que representa um crescimento de 19% 
com relação a 2013. No período de 2011 a 2014 o aumento 
foi ainda maior, de 59%. 
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os profi ssionais que se dedicam ao estudo do meio 
ambiente sabem que não é somente o mel e as 
fl ores que dependem das abelhas para continuar a 

existir. Cada um de nós precisa muito mais do que imagina 
desse pequeno inseto que é a principal espécie polinizadora 
do planeta. Elas são responsáveis por transportar o pólen 
(gameta masculino) de uma fl or para o estigma de outra, 
auxiliando na fecundação das plantas e, consequentemente, 
na produção de novos frutos. Estima-se que 75% das plantas 
cultivadas no mundo dependem da polinização realizada 
por invertebrados, como abelhas e borboletas, ou por 
vertebrados, como aves e mamíferos. 

No Brasil, as plantações que mais dependem dos polinizadores, 
que integram as listas do Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), são cacau, melancia, maracujá, melão e 
urucum. Também são bastante dependentes as culturas de 
maçã, goiaba, pêssego, abacate, girassol, guaraná, pera e 
marmelo. Café, algodão, laranja e tomate fazem parte do grupo 

A perdA de espécies poliniZAdorAs é um problemA globAl que pode cAusAr prejuíZos 
inestimáveis pArA A produção de Alimentos e o equilíbrio dos ecossistemAs 

De acordo com a professora titular da Universidade de São 
Paulo (USP), pesquisadora especialista no assunto, Vera Lucia 
Imperatriz Fonseca (01.060/01-D), as causas da redução das 
populações de espécies polinizadoras são múltiplas e não há 
um único vilão nesse fenômeno. “O mais difícil são as chamadas 

por daiane rosa

dos alimentos com menor dependência da polinização, mas 
que apresentam aumento na produção com a presença desses 
animais na área agrícola.

O grande problema é que a intervenção do homem no equilíbrio da 
natureza tem causado a diminuição das espécies polinizadoras. 
“Levando-se em conta que, em maior ou menor intensidade, cerca 
de 80% dos cultivos são polinizados por abelhas, sua perda ou 
extinção pode causar um colapso na produção de alimentos”, 
alerta o Biólogo, e conselheiro do CRBio-07, Deni Lineu Schwartz 
Filho (34.024/07-D), que participa como consultor de estudos 
ambientais e projetos de conservação e manejo envolvendo a 
entomofauna, especialmente as abelhas silvestres.
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Abelha nativa mandaçaia 
(Melipona quadrifaciata) 

polinizando a espécie vegetal 
orapronobis (Pereskia aculeata)

de pólen em pólen se 
mantém a biodiversidade
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precisam fazer essa transferência de pólen. Em paisagens 
conservadas, como as áreas agrícolas de Morretes, no litoral 
do estado, as abelhas desempenham esse serviço ambiental, 
barateando os custos da produção”, relata a professora da UFPR 
Isabela Galarda Varassin, que trabalha com polinizadores em 
suas linhas de pesquisa.

outros PolinizadorEs E disPErsorEs 
dE sEMEntEs

Embora a polinização seja feita em grande parte pelas populares 
abelhas, esse não é um serviço ecossistêmico exclusivo delas. 
Os morcegos e marsupiais também são eficientes polinizadores e 
dispersores de sementes. O Biólogo, doutor em Zoologia, Gledson 
Bianconi (41.297/07-D), presidente do Instituto Neotropical e 
professor do Instituto Federal do Paraná (IFPR), garante que, no 
Brasil, centenas de espécies de plantas dependem quase que 
exclusivamente desses animais.

“Na família das Bombacaceae, por exemplo, a polinização por 
morcegos é reconhecida como importante para diversos gêneros, 
como Ceiba, Pseudobombax e Ochroma. Na Caatinga e Cerrado 
esses mamíferos voadores são cada vez mais citados por sua 
inter-relação com cactáceas, e em nossas florestas é bem 
conhecida a relação mutualística entre as espécies frugívoras dos 
gêneros Artibeus, Carollia e Sturnira, com as plantas pioneiras dos 
gêneros Cecropia, Piper e Solanum, respectivamente”, observa 
Bianconi.

Alguns morcegos comuns nas florestas brasileiras, da família 
Phyllostomidae, podem lançar ao solo milhares de sementes de 
plantas pioneiras em uma única noite de voo. “Esse serviço é 
favorecido, sobremaneira, pela rápida passagem do alimento por 
seu trato digestório, de cerca de 30 minutos, e por sua capacidade 
em percorrer enormes distâncias entre diferentes áreas de 
alimentação e seus abrigos”, comenta o Biólogo. 

Ainda de acordo com ele, o número de plantas polinizadas 
por morcegos ultrapassa 750 espécies em todo o planeta, 
em 270 gêneros, sendo cerca de 80% delas neotropicais. Um 

externalidades que são, por exemplo, eventos climáticos 
inesperados que não podemos controlar. Mas também são 
difíceis de serem combatidas, e exigem um esforço comum 
de todos os atores que atuam nestes cenários agrícolas, a 
destruição ambiental, a fragmentação e perda de habitats e as 
doenças trazidas pelas espécies invasoras”, afirma a Bióloga.

A Síndrome do Colapso da Colônia (CCD) tem causado o 
desaparecimento de abelhas operárias (Apis mellifera), de 
forma misteriosa, até a morte de toda a colmeia. Os norte-
americanos acreditam que a síndrome tem forte relação com a 
presença de um vírus. “No Brasil, e em alguns outros países, 
vários pesquisadores cogitam que o fenômeno está relacionado 
também ao uso massivo de pesticidas neonicotinóides na 
agricultura. Infelizmente, o nosso País é o maior consumidor de 
defensivos químicos do mundo, apesar de sermos somente o 
terceiro em produção agrícola”, aponta o Biólogo Deni.

Embora não haja números concretos sobre o desaparecimento 
de abelhas no Brasil, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) é 
considerada o berço dos estudos sobre visitantes florais, com a 
maior coleção de abelhas do País. “O primeiro trabalho completo 
foi o de Sakagami, Moure e Laroca, publicado em 1967, com 
metodologia padronizada que foi repetida posteriormente em 
levantamentos de todo o Brasil. O levantamento inicial, feito em 
São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi 
repetido 20 anos depois, e a comparação mostrou que houve um 
decréscimo de 22% de espécies, assim como de sua abundância 
relativa”, relata Vera Lucia.

Em casos mais severos, a escassez de polinizadores tem 
obrigado o uso de serviço humano para a fecundação das flores. 
A polinização manual, que é muito mais cara e menos eficiente 
que o processo natural, já é realidade em algumas culturas. Nela, 
o agricultor faz o transporte do pólen, de uma flor para outra, 
com as mãos, realizando o trabalho que deveria ser feito pelas 
espécies polinizadoras. 

“Em plantios de maracujá, por exemplo, onde a paisagem já foi 
totalmente degradada, como no interior do Paraná, os agricultores 

Morcego filostomídeo frugívoro Artibeus lituratus 
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Polinização manual em cultivo de maracujá 
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levantamento recente no Brasil indica que uma das principais 
espécies nectarívoras do País, o morcego beija-flor Glossophaga 

soricina, é visitante de flores de 160 espécies vegetais. 

“A degradação do habitat é um dos principais fatores de ameaça 
para esses polinizadores e dispersores de sementes, pois se 
reduz a disponibilidade de abrigos seguros e a oferta adequada 
de alimentos, dificultando a sobrevivência de espécies mais 
exigentes. Outra ameaça que deve ser considerada é a morte 
equivocada de morcegos nectarívoros e frugívoros no controle 
de espécies hematófagas, devido ao fato de que muitos 
filostomídeos frugívoros compartilham cavernas e grutas com 
morcegos vampiros”, avalia Bianconi.

Eduardo Carneiro (50.416/07-D), Biólogo, bolsista de pós-
doutorado na UFPR, revela que não há muitos estudos no Brasil 
investigando o papel das borboletas como polinizadores, e que, 
portanto, seu contexto ainda é subestimado. “Consequentemente, 
os insetos polinizadores mais generalistas como os lepidópteros 
(borboletas e mariposas), dípteros (moscas e mosquitos) ou 
coleópteros (besouros) são menos investigados neste aspecto”, 
acredita.

O profissional participou do descobrimento e descrição de uma 
nova espécie de borboleta endêmica do Paraná (publicada na 
edição de dezembro de 2014 da revista Florida Entomologist), 
a qual certamente auxilia na polinização de flores Asteraceae 
no topo do Morro do Araçatuba, em Tijucas do Sul. Esse estudo 
trouxe um tipo de conhecimento muito valioso, pois, para estudar 
os processos de polinização, é fundamental conhecer os agentes 
responsáveis por ela. 

“As borboletas são vistas como polinizadores generalistas, 
podendo atuar em um grande número de famílias botânicas, 
conforme a disponibilidade da estação. As flores geralmente 
preferidas são as de Asteraceae, Verbenaceae, Caesalpinaceae, 
Zingiberaceae, Liliacaceae, entre outras”, conta Eduardo.

Entre as aves polinizadoras, o beija-flor se destaca como o 
principal da região neotropical. “Na Floresta Atlântica (Floresta 

Ombrófila Densa), por exemplo, cerca de 30 a 40 espécies são 
polinizadas por esse pássaro”, comenta a professora Isabela. 
Segundo ela, em 2010 as Biólogas Márcia Alexandra Rocca 
de Andrade (35.096/01-D) e Marlies Sazima (01.456/01-D) 
publicaram os resultados de um estudo pioneiro no Brasil, que 
efetuou a compilação das interações pontuais entre uma planta 
e seu polinizador, totalizando o registro de 166 espécies de aves, 
distribuídas em 20 famílias, realizando a polinização.
 

consErvação 

Para a conservação dos polinizadores, é recomendada a 
conciliação harmônica entre agricultura e meio ambiente para 
proteger e recuperar os habitats naturais em que essas espécies 
vivem. “As práticas agrícolas devem promover o uso racional e 
comedido dos defensivos agrícolas, especialmente, porque a 
aplicação de inseticidas, mais marcadamente nas épocas de 
floração, é extremamente prejudicial às abelhas e demais insetos 
polinizadores”, orienta Deni.

A preservação também pode ser feita com o combate ao 
desmatamento, incentivo ao plantio de árvores nativas e proteção 
aos ninhos de espécies polinizadoras. “O cidadão também 
pode contribuir com a manutenção de jardins com espécies 
de plantas que produzam flores e com a redução do uso de 
pesticidas nesses locais para diminuir a morte de polinizadores 
por intoxicação”, completa a professora Isabela.

Borboleta Philaethria visitando
 flores de Asteraceae
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RELATóRIO GLOBAL SOBRE POLINIZADORES 

A Bióloga Vera Lucia Imperatriz Fonseca é uma das repre-
sentantes brasileiras no Painel Intergovernamental sobre 
Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas das Organiza-
ções das Nações Unidas (IPBES - ONU). A pesquisadora 
participa da produção do relatório global sobre poliniza-
dores, polinização e produção de alimento. O IPBES que, no 
momento, recebe a contribuição de pesquisadores de 123 
países, tem o objetivo de analisar o conhecimento científico 
existente e usá-lo para subsidiar políticas públicas para a 
manutenção da biodiversidade.

Beija-flor Ramphodon naevius visitando uma flor de 
Erythrina na Reserva Natural Rio Cachoeira, da SPVS, 

em Morretes, no Paraná
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por daiane rosa

a
Saúde, de acordo com a Resolução CFBio nº 227 de 
18 de agosto de 2010, é uma das três grandes áreas 
de atuação do Biólogo. Ela possui 25 subáreas, 

sendo a maioria pouco conhecida entre estudantes de 
Biologia e profissionais de outros segmentos. Esse campo 
de trabalho oferece oportunidades, por exemplo, em Perícia 
e Biologia Forense, Vigilância Sanitária e Saneamento, 
Reprodução Humana Assistida, Testes em Animais, Análises, 
Terapia Gênica e Celular e Pesquisas. 

A interdisciplinaridade que envolve a área da Saúde faz com 
que a atuação do Biólogo nesse contexto seja desconhecida 
mesmo entre os profissionais formados em Ciências 
Biológicas. “Isso ocorre porque, de modo geral, o Biólogo 
ainda é visto atuando somente nas áreas de Educação e 
Meio Ambiente. O desconhecimento se deve, em grande 
parte, pela falta de investimentos dos cursos de graduação 
em disciplinas que envolvam essa área de forma efetiva”, 
acredita o Biólogo André Luis Pasdiora (41.292-07/D) que 
trabalha há dez anos com Vigilância Sanitária e Saneamento, 
nas prefeituras de São José dos Pinhais e de Curitiba.

O próprio André Luis era um dos que desconhecia o papel 
do Biólogo na área da Saúde. “Quando fui chamado para 
assumir o cargo de Biólogo, no concurso que prestei para 
o município da região metropolitana, tinha a certeza que 
atuaria na área ambiental, mas, para minha surpresa, fui 
direcionado para atuar na Secretaria Municipal de Saúde”, 
revela. A princípio ele trabalhou no setor de Educação 

Sanitária e logo passou a fazer parte da Vigilância Sanitária 
e Saneamento no gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde, na vigilância em saúde ambiental e no controle de 

zoonoses e vetores.

“No setor privado, meu trabalho é verificar se o 
estabelecimento atende as questões de saneamento, de 
acordo com o que exige a legislação específica, para emitir 
a Licença Sanitária e evitar que a atividade promova agravos 
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emborA sejA A ocupAção de muitos profissionAis dA biologiA, existem possibilidAdes 
de trAbAlho nA áreA de sAúde que AindA são pouco conhecidAs 

MErcado dE
trabalho

saúde não é apenas qualidade 
de vida e bem-estar, é oportunidade 

de emprego para biólogos
Bióloga Elisangela Bohme trabalha 
em centro de reprodução humana,

 em Curitiba

Biólogo André Luis em coleta de água em 
uma fábrica de gelo situada em Curitiba
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os efeitos de algumas substâncias novas sobre essas 
enfermidades”, afirma a pesquisadora.

No momento, três subprojetos, que fazem parte das 
dissertações de três alunas de pós-graduação do mestrado 
em Biociências e Saúde, estão em fase final de realização. 
Tais projetos estudam os mecanismos moleculares 
envolvidos com a melhora na homeostase glicêmica e 
lipídica após a realização da cirurgia bariátrica. Embora 
os objetivos finais dos projetos possam demorar para 
serem atingidos, alguns resultados da pesquisa já foram 
alcançados.   

“Observamos que a realização de um tipo de cirurgia 
bariátrica, denominada de derivação duodeno-jejunal (DDJ), 
melhora a glicemia, insulinemia, trigliceridemia, resistência 
à insulina, secreção de insulina, massa das ilhotas 
pancreáticas e esteatose hepática, independentemente da 
perda de peso em animais obesos pela dieta de cafeteria. 
Na obesidade hipotalâmica, notamos que a DDJ também 
possui um efeito benéfico, porém parece que o tempo é um 
fator crucial nesse tipo de obesidade”, adianta Maria Lúcia.

Quando questionada sobre o fato de ter que dedicar vários 
anos às etapas de trabalho em laboratório até conseguir 
resultados cientificamente comprováveis, a professora 
garante que isso faz parte da pesquisa nesta área. “Para 
podermos divulgar os resultados eles precisam ser confiáveis, 
ou seja, somente serão publicados quando tivermos certeza 
dos resultados obtidos”, enfatiza. Segundo a pesquisadora, 
o maior problema é que no Brasil as pesquisas podem 
demorar ainda mais para serem finalizadas em função dos 
procedimentos burocráticos e da falta ou deficiência de 
financiamentos dos órgãos de fomento.
 
Na próxima revista você vai conferir nesta editoria 
informações sobre a grande área de atuação profissional 
do Biólogo em Meio Ambiente e Biodiversidade.

e problemas de saúde à população. Em domicílios e demais 
locais, o serviço é mais de orientação e fiscalização, oriunda 
de denúncia sobre esgotamento sanitário irregular, acúmulo 
de lixo ou falta de higiene”, explica André Luis. Ele atua ainda 
no monitoramento da qualidade da água para consumo 
humano, acompanhando o processo de tratamento desde 
a captação até a distribuição, e com o desenvolvimento de 
programas de saúde para a administração pública local e 
para o Ministério da Saúde.

O governo do estado anunciou, em dezembro de 2014, que 
encaminhará um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa 
para a criação de uma política estadual de saneamento 
ambiental. Se aprovado, tal projeto poderá fortalecer essa 
área de atuação do Biólogo ao criar campos de trabalho 
para os profissionais de Ciências Biológicas.

Mas, não é somente com Saúde Pública, e Vigilância 
Sanitária e Saneamento, que se pode atuar na área de 
Saúde. A Reprodução Humana Assistida é também uma 
das subáreas de atuação promissoras para os Biólogos. 
Há 17 anos na área, Elisangela Bohme (25.573-07/D) 
trabalha atualmente em um centro de reprodução humana, 
em Curitiba. A Bióloga sempre foi fascinada pela genética, 
tema que pesquisou e estudou muito durante o período 
da graduação. Após a formatura, não pensou duas vezes 
em aceitar a oportunidade de trabalhar com Reprodução 
Humana.

“Nessa área, atuamos em todas as etapas laboratoriais que 
inclui preparo de material seminal, placas, meios de cultura, 
congelamento de oócitos, embriões e material seminal, 
inseminação artificial, fertilização in vitro, transferências 
embrionárias, punções folicular e testicular”, relata a 
profissional. Mesmo sendo apaixonada pelo que faz, para 
Elisangela, a maior dificuldade dessa área de atuação é o 
tempo dedicado à função. “Quem é da área sabe que não 
se tem dia para trabalhar, inclusive em sábados, domingos 
e feriados”, justifica.

Dentro das universidades os docentes também podem 
atuar com Saúde, só que na área de pesquisa. É o caso da 
professora Maria Lúcia Bonfleur, com doutorado em Biologia 
Funcional e Molecular, que ministra aulas de Fisiologia 
Humana e faz parte do corpo docente do mestrado em 
Biociências e Saúde da UNIOESTE, no Câmpus Cascavel. 

Ela trabalha em pesquisa básica, com a utilização de ratos e 
camundongos como modelos de obesidade. “Com o estudo, 
procura-se desvendar os mecanismos fisiopatológicos 
envolvidos na doença, bem como com suas comorbidades, 
tais como o diabetes mellitus tipo 2. Também são testados 

Professora Maria Lúcia Bonfleur no laboratório de 
pesquisa em Fisiologia humana da UNIOESTE
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olhar sobrE 
a naturEza

Fernanda Góss Braga (25.575/07-D) também 
fotografou um macho de tamanduá-bandeira 
monitorado com sistema de rádio-telemetria em 
Jaguariaíva, município da região dos Campos 
Gerais, no Paraná.

Casal de tamanduá-bandeira ocupando o mesmo 
recinto no Zoológico Florêncio Varela, em Buenos Aires, 
na Argentina. A foto é da Bióloga Fernanda Góss Braga 
(25.575/07-D).

UM DOS COMPROMISSOS DO CRBIO-07 É COM A CONSERVAÇÃO 
DA FLORA E DA FAUNA. EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DO 
TAMANDUÁ, COMEMORADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO, ESTA 

EDIÇÃO DO ‘OLHAR SOBRE A NATUREZA’ APRESENTA IMAGENS 
DAS DUAS ESPÉCIES DE TAMANDUÁS OCORRENTES NO PARANÁ, 

REGISTRADAS POR BIÓLOGOS DO ESTADO. 

Macho jovem de tamanduá-mirim no Criadouro 
Onça-Pintada, em Campina Grande do Sul, na região 
metropolitana de Curitiba, registrado pela Bióloga 
Marina Fernanda Mileski (83.493/07-D).
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biólogo paranaense é autor de dois livros

O Biólogo paranaense Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro 
(50.513/07-D) é responsável pela autoria de dois livros 
relacionados às Ciências Biológicas de interesse dos profi ssionais 
que trabalham com pesquisa, docência ou mesmo em programas 
de monitoramento. 

O primeiro livro “Técnicas e Métodos para Utilização Prática em 
Microscopia” foi desenvolvido com base na experiência prática 
de vários pesquisadores. Já o livro “Pollution and Fish Health in 
Tropical Ecosystems” é o primeiro dedicado à ecotoxicologia com 
enfoque nas espécies nativas de peixes do Brasil. A publicação, 
inédita no País, fala sobre os efeitos de poluentes em peixes e 
tem Ciro como um dos editores. 

Ciro é mestre em Biologia Celular e Molecular pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), e doutor em Ciências Biológicas na 
área de concentração Biofísica Ambiental pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O profi ssional, que atualmente 
é professor da UFPR, possui ainda pós-doutorado em Toxicologia 
Marinha e Química Ambiental. 

você sabe quais são as 
responsabilidades da cfaP?

A Comissão de Formação e Aperfeiçoamento 
Profi ssional (CFAP) do CRBio-07 é responsável pela 
análise de assuntos relativos aos cursos de Biologia 
existentes e propostos, e pelos estudos de currículos 
e defi nições técnicas da profi ssão, assim como a 
gestão de incompatibilidades com outras profi ssões. 
A CFAP também propõe a realização e análise de 
conteúdos de seminários, cursos, simpósios e outros 
eventos, e aprecia outros assuntos pertinentes à sua 
área de atuação. 

Essa comissão tem a participação dos conselheiros:

Coordenadora: Verginia Mello Perin Andriola.

Secretária: Fernanda Góss Braga.

Vogais: Norma Catarina Bueno, Ivo Alberto 
Borghetti, Paulo Luciano da Silva, Lídia Maria da 
Fonseca Maróstica e Luciene Ribeiro.

novas listas nacionais de fauna e de 
fl ora ameaçadas de extinção 

Pouco depois da distribuição da última edição de 
2014 da revista BIOPARANÁ (nº 22), com ênfase na 
fl ora ameaçada de extinção, foram divulgadas as 
novas Listas Nacionais de Espécies Ameaçadas de 
Extinção pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
Os resultados das pesquisas revelam que atualmente 
1.173 espécies de animais estão ameaçadas no Brasil, 
enquanto na fl ora brasileira existem 2.113 espécies 
na mesma situação. 

Ainda em dezembro, também foi publicada a nova 
Lista da Flora Gaúcha Ameaçada de Extinção que, no 
período de produção da última revista do CRBio-07, 
estava em processo da atualização, conforme 
informado na publicação. O trabalho coordenado 
pela Fundação Zoobotânica (FZB), com o apoio 
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio 
Grande do Sul (Sema), apresenta 804 espécies da 
fl ora gaúcha como ameaçadas de extinção.

Os links de acesso às listas e resultados obtidos estão 
disponíveis na seção de notícias do site do CRBio 
(www.crbio-7.gov.br).
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Mirmeco é o nome escolhido para mascote de tamanduá

Uma ação do CRBio-07, lançada no final de 2014, escolheu o nome do mascote que será utilizado em campanhas 
de conservação dos tamanduás no País. Mirmeco é oficialmente o nome do personagem criado pelo ilustrador 
paranaense Rafa Camargo em comemoração ao Dia Mundial do 
Tamanduá, celebrado em 29 de novembro. 

O nome faz alusão à família taxonômica (Myrmecophagidae) e ao 
hábito alimentar das espécies que comem formigas. A sugestão 
foi do Biólogo Danianderson Carvalho (68.088/01-D) da cidade de 
Atibaia, em São Paulo. O ganhador, que concorreu com outras 51 
ideias de denominação para o mascote, recebeu como premiação 
um exemplar do livro “Manutenção de Tamanduás em Cativeiro” 
e um certificado de agradecimento assinado pelas instituições 
organizadoras (Projeto Tamanduá e CRBio-07).  

A participação era aberta a qualquer pessoa que enviasse sugestão 
de nome no e-mail mascote@crbio-7.gov.br até o dia 15 de dezembro de 2014. As ideias foram avaliadas por uma 
Comissão Julgadora e o resultado foi divulgado dia 15 de janeiro de 2015, no site do Conselho. A nomeação 
do mascote fez parte de uma ação global para sensibilizar as pessoas sobre a importância da conservação dos 
tamanduás. 

cfbio notícias, edição de fevereiro de 2015

O CFBio Notícias nº 10 apresenta informações de interesse do Sistema CFBio-CRBios, entre elas a aprovação 
da Resolução CFBio 352, durante a plenária do dia 05/12/2014, que estabelece a criação do “Selo CFBio de 
Qualidade de Cursos de Ciências Biológicas”. O selo será concedido a instituições educacionais a cada dois 
anos e, para cada edição, o CFBio designará uma Comissão Especial de Avaliação para decidir sua outorga. 

Entre outros informes, há a aprovação da Resolução 353, que institui e regulamenta a concessão do título 
de “Biólogo Honorário” pelo CFBio. A resolução foi inspirada em ação similar do CRBio-07 que, em anos 
anteriores, já concedeu o título a  três cidadãos paranaenses. Também é destacada no informativo a posse, 
realizada no dia 6 de janeiro de 2015, da plenária e da diretoria do recém-criado CRBio-08, que abrange os 
estados da Bahia, Alagoas e Sergipe.

A íntegra do CFBio Notícias pode ser acessada na seção de notícias no site do CRBio-07 e as resoluções 352 e 
352 estão disponíveis no site do CFBio (www.cfbio.gov.br).

nota de esclarecimento 

Informamos que, na última edição da revista BIOPARANÁ (nº 22), um equívoco de diagramação acabou 
suprimindo uma linha do terceiro parágrafo da página nº 16, na matéria de capa. A frase fazia menção ao 
Biólogo Paulo Henrique Labiak Evangelista, autor da citação que estava nesse parágrafo.
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