


Colegas Biólogos e Biólogas,

Neste mês de setembro, mais precisamente no dia 3, comemoramos o Dia do Biólogo e os 36 anos de regulamentação da nossa pro-
fissão. Chegamos também à edição de número 25 da BIOPARANÁ. Em uma breve reflexão sobre as nossas publicações, percebemos 
que, até esta edição, veiculamos aproximadamente 200 matérias de interesse dos Biólogos e também da sociedade. Desta forma, 
ressaltamos a importância de continuarmos a aprimorar as nossas estratégias de comunicação. Agradecemos a todos que participaram 
dessas 25 edições, seja na função de entrevistado, de consultor ou de orientador dos assuntos aqui abordados. De forma especial, 
agradecemos à nossa atenta e incansável Comissão de Divulgação e Comunicação (CDC).

Estamos constatando que os nossos desafios e a nossa participação como categoria profissional, nos assuntos de interesse da sociedade 
e da Biologia, felizmente estão aumentando em escala considerável. Citamos como exemplos as representações do CRBio-07 em vários 
conselhos e comissões estaduais e municipais, que tratam de assuntos referentes à saúde, ao meio ambiente e à sustentabilidade. 
Ainda nessa linha de ação, ressalto a nossa participação como integrantes da comitiva do CFBio na audiência com o ministro da Pesca 
e Aquicultura, Helder Barbalho, na qual foi entregue um documento que atesta a capacidade técnica dos Biólogos para atuarem em 
aquicultura. Também foi apresentada e colocada à disposição a expertise dos Biólogos para atuar na questão da conservação e do 
manejo das espécies de peixes e invertebrados aquáticos ameaçados de extinção.

Em cumprimento aos nossos objetivos de gestão, seguimos interiorizando o CRBio-07 em nosso estado. Realizamos em Foz do Iguaçu, 
no mês de agosto, a 51ª Reunião Plenária, que contou com a presença de colegas Biólogos da Região Oeste e do coordenador da 
Comissão de Leis e Normas (CLN) do CFBio, conselheiro federal Elizeu Fagundes de Carvalho (12.914/02-D).

Com o objetivo de acompanhar a formação e orientar quanto à regularização para o exercício da profissão dos nossos futuros colegas 
Biólogos, continuamos também a ampliação das nossas vitais alianças com as instituições de ensino superior.

Esta edição da BIOPARANÁ apresenta assuntos fundamentais para a nossa continuidade de evolução técnica, científica e também 
política. Cito, por exemplo, as matérias que tratam de assuntos como a formação e a atuação dos Sindicatos de Biólogos no País, os 
trabalhos dos primeiros naturalistas no Paraná, a questão da relevância da polinização para a manutenção da biodiversidade e da 
produção agrícola e apícola, entre outras de igual importância, que revelam a diversidade da nossa profissão. Desta forma, lembramos 
que a diversidade precede a evolução.

Boa leitura!
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edição anTeRioR

enTRevisTa06

CRBIO-07 ESTá CADA VEz MAIS PRóXIMO DO CONSELhO 

FEDERAL DE BIOLOGIA. CONSELhEIRO FEDERAL TEVE 

PARTICIPAçãO ESPECIAL NA 51ª REuNIãO PLENáRIA

desTaQUe12

BELAS IMAGENS DO MEIO AMBIENTE, REALIzADAS DuRANTE 

TRABALhOS DE BIóLOGOS, ILuSTRAM ESSA EDITORIA

olhaR soBRe 
a naTUReza

20

PESQuISADORES DA uNIVERSIDADE ESTADuAL DE MARINGá 

(uEM) ESTuDAM ABELhAS NATIVAS SEM FERRãO EM GRuPO 

DE ESTuDO SOBRE INSETOS SOCIAIS, CRIADO EM 1999

FIQuE POR DENTRO DAS MAIS RECENTES AçõES DO 

SISTEMA CFBIO/CRBIOS EM FAVOR DA CATEGORIA

 

no PaRaná

inFoRMe

04

21

OS BIóLOGOS PODEM DAR VáRIAS CONTRIBuIçõES EM 
IMPORTANTES CARGOS PúBLICOS. CONhEçA AS AçõES DE 
RODRIGO ROuBACh NA COORDENAçãO DO DEPARTAMENTO 
DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DE AQuICuLTuRA 
EM ESTABELECIMENTOS RuRAIS E áREAS uRBANAS DO 
MINISTéRIO DA PESCA E AQuICuLTuRA (MPA)

BIóLOGOS PARANAENSES SãO PIONEIROS NO 

DESENVOLVIMENTO DE MéTODOS DE ANáLISE E 

IDENTIFICAçãO DE PELOS DE MAMíFEROS

esPeCial10

CaPa13 

O PARANá FOI uM DOS ESTADOS BRASILEIROS ME-
NOS VISITADOS POR PESQuISADORES NOS SéCuLOS 
XIX E XX. CONFIRA AS IMPORTANTES CONTRIBuIçõES 
DE NATuRALISTAS QuE SE DEDICARAM A ESTuDAR AS 
PLANTAS E ANIMAIS DO ESTADO

MeRCado de 
TRaBalho18

RIO GRANDE DO SuL, MINAS GERAIS E GOIáS SãO OS 
úNICOS ESTADOS BRASILEIROS QuE POSSuEM SINDICATO 
DOS BIóLOGOS EM ATIVIDADE. CONhEçA O TRABALhO 
DESENVOLVIDO POR ELES E ENTENDA AS DIFERENçAS 
DE ATRIBuIçõES ENTRE SINDICATO E CONSELhO 
PROFISSIONAL DA CATEGORIA

ORIENTAçãO DE NãO ALIMENTAR OS ANIMAIS SILVESTRES, 

FuNDAMENTAL PARA MANTER EQuILíBRIO DA FAuNA E 

FLORA LOCAL, AINDA é IGNORADA

08 UTilidade
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A edição nº 24 da revista BIOPARANá teve como tema de ‘Capa’ o 
atropelamento, que é uma das principais causas de morte de animais 
silvestres no Brasil. O renomado Biólogo José Galizia Tundisi, fundador do 
Instituto Internacional de Ecologia, participou da ‘Entrevista’, comentando a 
crise hídrica que atinge a Região Sudeste do Brasil. A editoria ‘Mercado de 
Trabalho’ ressaltou oportunidades de serviços para Biólogos na área de Meio 
Ambiente e Biodiversidade, como a taxidermia e o estudo das mudanças 
climáticas. O reconhecimento do papel dos Biólogos na saúde pública com 
tratamento, monitoramento, pesquisas e orientações sobre ectoparasitas foi 
tema em ‘utilidade’. A estação de tratamento de efluentes por zona de raízes 
com macrófitas aquáticas foi pauta em ‘Especial’. Na editoria ‘No Paraná’ 
os Biólogos do grupo de virologistas da uFPR, que trabalha com linhas de 
pesquisas sobre o hIV, ganharam visibilidade. Belas imagens do estado foram 
publicadas em ‘Olhar Sobre a Natureza’ e ‘Destaque’ mostrou os resultados 
parciais de fiscalização do CRBio-07 atualizados, apresentados nas plenárias 
realizadas em Curitiba e Palmas neste ano.

ÍndiCe
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Por Daiane Rosa

o Grupo de Pesquisa em Polinização, Produção 
Apícola e Comportamento de Insetos Sociais 
(GPBee), credenciado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), surgiu de um 
trabalho de pesquisa sobre polinização em canola realizado 
em 1999, por alunos da graduação em Biologia e zootecnia 
da universidade Estadual de Maringá (uEM). Atualmente, o 
GPBee é composto por professores e alunos de graduação e 
pós-graduação (mestrado e doutorado) da instituição de ensino, 
dessas duas áreas do conhecimento, que pesquisam insetos 
sociais: abelhas, formigas e vespas. 

O maior foco dos estudos está voltado naturalmente para 
as abelhas que, dentre os insetos sociais, possuem mais 

representatividade na manutenção da biodiversidade e, 
também, na polinização de culturas antrópicas. As pesquisas 
têm enfoque na produção apícola, entendimento de morfologia 
interna de insetos e floral, comportamento, nutrição, manejo e 
genética de abelhas, seleção de rainhas de abelhas produtoras 
de geleia real e de mel, além da utilização das abelhas como 
agentes polinizadores em grandes culturas, com intuito de 
aumentar a produção agrícola. 
 
“O grupo também desenvolve pesquisas empregando 
marcadores moleculares para obtenção de dados relacionados 
à variabilidade e diversidade genética desses insetos sociais, 
principalmente para posterior manipulação e melhoramento 
genético, estudos ecológicos, relações taxonômicas, e 

GRuPo De Pesquisa em Polinização, PRoDução aPícola e comPoRtamento 
De insetos sociais (GPBee) Da univeRsiDaDe estaDual De maRinGá envolve 

PRofessoRes e alunos De GRaDuação e Pós-GRaDuação no Desenvolvimento De 
tRaBalhos com aBelhas, foRmiGas e vesPas

Pesquisadores da UeM estudam 
abelhas nativas sem ferrão
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Alunos de graduação e pós-graduação 
do grupo GPBee no apiário da Fazenda 

Experimental da uEM, no distrito de Iguatemi

no PaRaná
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avaliação da toxicidade e resíduos de pesticidas em abelhas”, 
explica Francieli das Chagas, integrante do GPBee que cursa 
mestrado no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 
Ambiental. 

uma das vertentes pesquisadas pela mestranda está ligada à 
importância da preservação das abelhas nativas sem ferrão, 
como a jataí (Tetragonisca angustula e T. fiebrigi) e a tubuna 
(Scaptotrigona bipunctata), para o manejo de culturas agrícolas. 
Também conhecidas como meliponíneos, essas abelhas são 
responsáveis pela polinização de 40% a 90% das árvores 
brasileiras, sendo que cerca de 80% das plantas nativas 
dependem exclusivamente do transporte do pólen feito por 
elas para dar novos frutos.   

“Em alguns casos, a extinção das abelhas nativas sem ferrão 
pode provocar o desaparecimento de vegetais visitados por 
essas abelhas. Com isso, a relação de interdependência 
benéfica para ambos, planta-polinizador é desestabilizada, 
afetando de maneira direta ou indireta toda a biodiversidade 
do ecossistema”, conta Francieli. De acordo com ela, esses 
insetos compõem um grupo diverso, que inclui mais de 400 
espécies com alta variabilidade fisiológica, morfológica e de 
tamanho, variando de 0,2 milímetros, no gênero Tetragonisca, 
a mais de 20 milímetros, em algumas espécies de Melipona.

A grande preocupação na meliponicultura é com a redução 
de ecossistemas nativos e perda de enxames. Para reverter 
o cenário, as ações estão concentradas na manutenção de 
habitats naturais, reintrodução das abelhas nos ambientes 
onde elas foram extintas, melhorias na produtividade para 
proteger as espécies e na conscientização da comunidade 
sobre sua importância ecológica.

um dos fatores pesquisados é sobre a relação da alimentação 
dessas abelhas com a melhora na produtividade da espécie, 
principalmente durante épocas de escassez de alimentos. 
“Nesses períodos, conhecidos como entressafra, podem ser 
administrados à colmeia uma alimentação complementar, 
formulada a partir de uma fonte energética e/ou protéica 
alternativa”, afirma Francieli. O estudo da mestranda verifica a 
influência dessa alimentação no desenvolvimento das colônias 
e o uso de marcadores moleculares para a expressão gênica 
desses indivíduos envolvidos no experimento.

“O GPBee também realiza estudos na área de toxicidade 
de inseticidas para abelhas, com e sem ferrão, contribuindo 
com as pesquisas sobre o desaparecimento das abelhas e 

conservação de áreas nativas para manutenção das espécies 
sem ferrão”, completa a professora e chefe do laboratório, 
Maria Claudia Colla Ruvolo Takasusuki (23.797/01-D), Bióloga 
com doutorado em Genética e Evolução pela universidade 
Federal de São Carlos (uFSCAr), que orienta o trabalho de 
Francieli.
 

oUTRos esTUdos

As pesquisas do grupo credenciado pelo CNPq são realizadas 
nas mais diferentes vertentes envolvendo os insetos sociais. 
Descobertas importantes já foram alcançadas para a área 
dentro da uEM. “Em relação à polinização, o resultado mais 
relevante foi realizado com soja transgênica (Roundup Ready 
- RR) mostrando que, por meio da polinização por abelhas, 
pode ocorrer fluxo gênico para a soja convencional. Também 
detectamos um marcador molecular para a seleção de rainhas 
para a produção de geleia real a Major royal Jelly protein 3 
(proteína principal da geleia real 3, MRJP3), sendo os alelos 
C, D e E os mais relevantes para a produção de geleia real”, 
revela a docente. 

Além disso, atualmente o grupo realiza estudos de expressão 
gênica de proteínas de estresse hSP60, hSP70, hSP90 e a 
proteína P450 para entender as alterações que possam ocorrer 
após contaminação com vários grupos de inseticidas, dentre 
eles o neonicotinóides, apontados como um dos prováveis 
responsáveis pelo declínio das populações de abelhas em 
todo o planeta.

Quer ver a sua descoberta científica ou projeto desenvolvido nas universidades paranaenses também publicado na 
revista BIOPARANá? Envie a sua sugestão para o e-mail comunicacao@crbio-7.gov.br que ela pode ser escolhida para 
entrar nas próximas edições da publicação. Participe!

Professora Maria Claudia Colla Ruvolo Takasusuki e o 
mestrando William Cristian da Silva Pizzaia preparam 

material para visualização e identificação das proteínas, no 
laboratório de genética animal da uEM
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Rodrigo 
Roubach

enTRevisTa

©
Ar

qu
iv

o 
pe

ss
oa

l R
od

rig
o 

Ro
ub

ac
h

©
Ar

qu
iv

o 
pe

ss
oa

l R
od

rig
o 

Ro
ub

ac
h

Biólogo durante mergulho em Fernando de Noronha

BIOPARANÁ: Quais as contribuições de um Biólogo para 

esse cargo público?

RodRigo RoUBaCh: Acredito que as contribuições 
venham, principalmente, pela visão mais abrangente, desde a 
fisiologia dos organismos, seu entendimento dessa interação 
com o meio, e possibilidades de ajudar a conciliar os anseios 
da sociedade para a conservação do meio ambiente versus 
sistemas de produção da aquicultura com sustentabilidade.

BIOPARANÁ: Como é para um Biólogo trabalhar em uma 

área normalmente ocupada por engenheiros de pesca, 

BIOPARANÁ: Como é o seu trabalho na coordenação 

do Departamento de Planejamento e Ordenamento de 

Aquicultura em Estabelecimentos Rurais e Áreas Urbanas?

RodRigo RoUBaCh: Consiste basicamente em atender 
as demandas de diversos comitês nos quais o MPA precisa 
participar pela importância transversal da temática da 
aquicultura em vários fóruns (meio ambiente, alimentação, 
emprego e renda etc.), além de prestar assessoria nas 
atividades de planejamento e execução de políticas públicas 
e ações para o setor aquícola.

M orar na “Cidade Maravilhosa” tem suas vantagens. Além de belas paisagens como a do morro do Corcovado 

com o Cristo de braços abertos, há outros benefícios, talvez menos notados, proporcionados pela natureza. O 

contato mais próximo com o mar, por exemplo, é capaz de despertar o interesse pela Biologia. Foi o que aconte-

ceu com o Biólogo Rodrigo Roubach (08.945/06-D), atual coordenador do Departamento de Planejamento e Ordenamento 

de Aquicultura em Estabelecimentos Rurais e áreas urbanas do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), que desde 2005 

atua na instituição. Morador do Rio de Janeiro, a proximidade com as águas salgadas despertou, desde cedo, o interesse 

dele pelo mergulho, o que o levou ao primeiro contato com a fauna aquática. Daí para a escolha do curso superior de Ciên-

cias Biológicas foi uma “tendência natural”, como ele faz questão de frisar, já visualizando a Biologia Marinha. No terceiro 

semestre da universidade (Fundação Técnico-Educacional Souza Marques - FTESM/RJ), Rodrigo começou a fazer estágio no 

laboratório de Biologia Marinha, onde participou de atividades até o término da graduação, de olho em uma pós-graduação 

em aquicultura, que, em plenos anos 80, dava seus primeiros passos com as fazendas de mexilhões na baia de Angra dos 

Reis. Desde então, muitos estudos e trabalhos se passaram e o Biólogo, agora com PhD em Fisheries and Allied Aquacultures 

pela Auburn University, dos Estados unidos, ocupa um importante cargo público em Brasília.

Por Daiane Rosa
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oceanólogos e oceanógrafos? Fale sobre a conquista desse 

tipo de espaço pelos profissionais da Biologia.

RodRigo RoUBaCh: A atividade da aquicultura é um 
sistema multidisciplinar que precisa de uma visão mais 
holística. Nesse sentido, a interação desses profissionais, 
cada um com uma especificidade do conhecimento 
da sua formação, é extremamente importante para 
compreendermos e usarmos essa informação para executar 
da melhor maneira possível a atividade. Em minha trajetória 
profissional, como pesquisador e professor em pós-
graduação, tive a oportunidade de convívio com alunos e 
profissionais de diversas formações podendo, assim, não 
só transmitir conhecimento, mas, principalmente, aprender 
muito, pois essa convivência com outras áreas traz muita 
informação nova e aprendizados.

BIOPARANÁ: Quais trabalhos você está desenvolvendo 

atualmente no MPA? Fale um pouco sobre eles. 

RodRigo RoUBaCh: um dos trabalhos que considero, 
no momento, mais interessante é sobre os estudos de 
capacidade de suporte dos reservatórios de águas da união. 
Locais esses onde estão sendo desenvolvidos os estudos 
para a instalação dos tanques-rede para a piscicultura, no 
qual o Brasil detém grande parte do seu potencial para a 
expansão da aquicultura continental (águas interiores). 
Apesar de ter participado desse trabalho desde 2005, 
quando vim para o MPA como gerente de projetos e depois 
como coordenador geral da aquicultura continental em águas 
da união, minha contribuição atual no tema tem se dado 
por meio da orientação (na pós-graduação) de trabalhos 
científicos sobre o tema. 

BIOPARANÁ: Como coordenador de um departamento do 

MPA, quais conquistas você já conseguiu intermediar?

RodRigo RoUBaCh: Acredito que uma das principais 
conquistas da aquicultura pelo MPA foi relativa às ações 
antes, durante e depois da aprovação pela legislação 
de licenciamento ambiental da aquicultura no Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (Resolução 
CONAMA Nº 413/2009). Trabalho esse desenvolvido por 
diversos colegas no MPA e que ainda continua por meio da 
articulação com os estados. Essa conquista foi emblemática 
não só para minha atuação profissional, mas para todos 
da área aquícola nacional. Isso porque esse entendimento, 
no âmbito de uma legislação ambiental específica para o 
setor, vem a propiciar uma adequação dos empreendimentos 
aquícolas perante o estado, permitindo assim um 
desenvolvimento com planejamento e sustentabilidade. 

BIOPARANÁ: Quais as maiores dificuldades encontradas à 

frente do Departamento de Planejamento e Ordenamento de 

Aquicultura em Estabelecimentos Rurais e Áreas Urbanas?

RodRigo RoUBaCh: Buscar conciliar os vários interesses, 
oportunidades e demandas com o orçamento, parcerias e 
mão de obra que possuímos no setor para executarmos as 
ações necessárias ao desenvolvimento e incremento da 
produção de pescado pela aquicultura no Brasil. 

BIOPARANÁ: Como o MPA está se posicionando na polêmica 

relacionada com a lista nacional de espécies aquáticas 

ameaçadas de extinção (Portaria MMA 445/2014)? Como 

conciliar preservação ambiental e os interesses do setor 

pesqueiro?

RodRigo RoUBaCh: Apesar dessa polêmica estar mais 
focada na questão do manejo da pesca (setor pesqueiro), 
o ponto principal é que a tomada de decisão deve estar 
embasada por estudos científicos. Ou seja, precisamos 
sempre de informação qualificada, tanto em quantidade, 
como em conteúdo, para possibilitar decisões com qualidade 
e responsabilidade. Daí a importância de sensibilizarmos 
estudantes de Biologia para mais essa oportunidade de 
atuação profissional. 

Rodrigo em Bilbau durante sua participação no 
Congresso European Aquaculture Society – Aquaculture 

Europe 2014, na Espanha
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não alimente os animais!

funDamental PaRa manteR equilíBRio Da fauna e floRa locais e GaRantiR a inteGRiDaDe 
Dos visitantes, conheciDa oRientação De zoolóGicos e PaRques ainDa é Bastante 

iGnoRaDa; necessiDaDe De encontRaR solução Desafia BióloGos

Por Bruna Komarchesqui

No zoológico Municipal de Cascavel, as 
tentativas de dar alimentos aos animais 
diminuíram bastante após o acidente 
com um tigre, no ano passado, que resul-
tou na amputação do braço de um me-
nino de 11 anos. Ainda assim, há quem 
ignore o perigo. “As pessoas acham que 
o animal em cativeiro não é bem alimen-
tado, principalmente, se ele não está gor-
do. Então, elas pensam estar ajudando. 

a cena é comum em zoológicos e 
unidades de conservação aber-
tas à visitação pública. Animais 

silvestres se aproximam e, na ânsia de 
atrair sua atenção, visitantes oferecem 
alimentos industrializados como chips, 
bolachas, pipocas e doces, ignorando 
solenemente a orientação explícita: “não 
alimente os animais”. Longe de ser uma 
“boa ação”, dar guloseimas a animais 
que vivem na natureza tem efeitos ne-
gativos sobre a fauna e flora. Combater 
essas práticas inadequadas, conscienti-
zando sobre os prejuízos que causam, é 
o desafio de Biólogos e de outros profis-
sionais que trabalham nesses locais.

Buscamos desenvolver um trabalho de 
educação ambiental, com placas e mo-
nitores alertando, porém, ainda ocorrem 
casos de alimentação de animais, quan-
do não há vigilância próxima”, conta Va-
nilce Pereira de Oliveira (28.187/07-D), 
Bióloga da instituição.

Ela observa que, em zoológicos, interfe-
rências humanas são pontuais; a incidên-
cia de atos dessa natureza costuma ser 
maior com animais de vida livre, habitan-
tes de áreas verdes urbanas. E o risco 
da interação está longe de somente sair 
machucado, alerta Vanilce. “Além de pre-
judicar o animal, que perde a habilidade 
natural de obter seu próprio alimento, 
gera um desequilíbrio também na flora, 
porque diminui a possibilidade da dis-
seminação de novas plantas, por meio 
de sementes de frutos nativos digeridos 
como alimento e expelidos pelo trato di-
gestivo”, lamenta. 

Para evitar esse comportamento, há cin-
co anos os técnicos do zoológico de Cas-
cavel desenvolveram placas educativas 

também para o Parque Paulo Gorski, 
conhecido como Lago Municipal, que 
forma com o zoológico a maior reserva 
ecológica urbana do Sul do Brasil. Com 
cerca de 112 hectares, possui em sua 
área animais como macacos-prego, vea-
dos e capivaras.

“O número de macacos-prego no Lago 
Municipal aumentou gradativamente 
por essa prática indevida dos visitantes. 
Com a alta disponibilidade de alimento, 
a taxa de reprodução desses animais 
aumenta. Quando uma espécie predo-
mina sobre a outra, ocorre um desequilí-
brio”, explica a Bióloga. 

No Parque Nacional do Iguaçu, pesqui-
sadores têm registrado elevado parasi-
tismo nos quatis que circulam pela área 
de visitação turística. O efeito negativo 
da interferência humana, comprovado 
por um trabalho de captura e monitora-
mento, já é visível na condição corpórea 
dos animais. é o que afirma Marina Xa-
vier da Silva (43.186/07-D), Bióloga do 
Projeto Carnívoros do Iguaçu. 
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Apesar das placas espalhadas pelo zoológico 
Municipal de Cascavel orientando a não 
alimentar os animais, visitante oferece 

guloseima para macaco-prego (Sapajus sp.)

UTilidade
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um comportamento indesejado, por 
estar condicionado ao convívio com o 
homem.”

Se comparados aos efeitos negativos 
que causam no corpo humano, os ali-
mentos industrializados são potencial-
mente mais prejudiciais aos animais 
silvestres, que não possuem enzimas 
específicas para degradar açúcares e 
outros compostos não naturais. “Os 
produtos que são oferecidos, ou são 
muito doces, ou salgados, ou gorduro-
sos demais, e, se o consumo em exces-
so faz mal até para o homem, imagine 
os prejuízos que causam aos animais. 
é muito comum aves com problemas 
respiratórios, animais com hipertensão, 
diabetes, problemas de intestino”, des-
taca a Bióloga Vanilce. 

A interferência humana na alimentação 
de animais silvestres também tem efei-
tos negativos nos processos migrató-
rios, que costumam ocorrer em épocas 
com baixa oferta de alimento, reforça 
Vanilce. “E há a questão das zoonoses, 
que torna perigoso o contato do homem 
com animais silvestres, como o quati e 
o macaco.” 

zoológiCos oRienTaM 
visiTanTes soBRe os 
RisCos da inTeRFeRên-
Cia hUMana

Fora do Brasil, alguns zoológicos propor-
cionam aos visitantes a experiência de 
dar comida aos animais. No cardápio, 
no entanto, longe de guloseimas, estão 
frutas, verduras e alimentos indicados 
para cada espécie. “As pessoas conhe-
cem a cozinha do zoológico, são orienta-
das e acompanhadas nesse processo. 
Tem animais que só se alimentam à 
noite, outros não comem todos os dias. 
Aqui, nós ainda não temos esse servi-
ço, somente orientamos e buscamos 
alertar para a gravidade de interferir na 
alimentação balanceada que somente 
profissionais como os Biólogos e Médi-
cos Veterinários pode determinar”, res-
salta Vanilce.

“Estamos em uma busca intensa de so-
luções. A mais drástica é uma mudança 
nas lixeiras. Já passamos por uma série 
de tentativas, como erguê-las, tornar o ori-
fício menor, para caber só a mão huma-
na, mas eles aprendem a mexer. Agora, 
estamos apostando na intensificação da 
retirada dos resíduos das lixeiras e me-
sas”, conta. Salgadinhos industrializados 
também serão proibidos nos quiosques 
de vendas dentro do Parque, que recebe 
uma média mensal de 100 mil turistas”, 
explica a Bióloga.

Também foi desenvolvida uma campanha 
de comunicação nos idiomas português 
e inglês, para conscientizar os visitantes 
por meio de totens e informações im-
pressas nos tampos das mesas. O foco, 
nesse caso, são os acidentes e danos 
para o ser humano, cujo apelo de con-
vencimento é maior, segundo Marina. “As 
consequências são ainda mais difíceis, 
porque houve um condicionamento com-
portamental dos animais, que passou de 
geração em geração. Mesmo que as pes-
soas parem de dar alimentos, eles vão 
atrás, causando arranhões e mordidas 
nos turistas.”

Durante o segundo semestre deste ano, 
os Biólogos do Parque Nacional do Igua-
çu darão continuidade ao trabalho de 
captura e monitoramento, para analisar a 

população de quatis da área de visitação. 
“Mas já podemos dizer que, se o turismo 
acabasse na região, esses animais leva-
riam tempo para deixar de exibir o com-
portamento de busca por alimento fácil 
e, provavelmente, sofreriam com as con-
sequências da falta de oferta constante 
de recurso energético.”

De acordo com a Bióloga Marina, o lado 
argentino do Parque apresenta os mes-
mos problemas, com o agravante de 
relatos também com o macaco-prego. 
“Estamos preocupados, porque, em bre-
ve, os nossos macacos estarão nessa 
situação.” No lado brasileiro, as gralhas 
também são facilmente condicionadas a 
comer doces e petiscos, mas ainda não 
roubam comida dos turistas como os 
quatis. 

PRejUÍzos

Marina afirma que a oferta de alimen-
tos industrializados causa alterações no 
organismo animal que vão de cáries, a 
obesidade e elevação de colesterol. E o 
contato próximo com o homem também 
pode transmitir bactérias e doenças. “Às 
vezes, a pessoa já mordeu o alimento e 
dá uma parte ao animal, podendo trans-
mitir bactérias que o organismo dele não 
tem resistência para combater. Existe 
ainda o fato de o animal desenvolver 

Quati procura alimento perto de turistas no Parque Nacional do Iguaçu: lixeiras foram 
reformuladas, mas não afastaram os animais
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Por aldy coelho

U
ma metodologia relativamente nova no Brasil - 
mas que existe há quase um século nos Estados 
unidos e em países europeus, tem sido objeto de 

estudo e aplicação por Biólogos paranaenses. A Tricologia 
Mastozoológica, o estudo de pelos de animais, tem como 
objetivo a identificação de determinadas espécies de mamíferos 
por meio de uma análise microscópica das características 
contidas na estrutura do pelo.

A Bióloga e conselheira do CRBio-07, Juliana Quadros 
(17.611/07-D), doutora em zoologia pela universidade 
Federal do Paraná (uFPR), tem se aprofundado no assunto 
desde a década de 1990. Na época, ela ainda cursava a 
graduação e era estagiária no departamento de Biologia 
Celular da universidade, onde teve seus primeiros contatos 
com a microscopia. “Em 1992, conheci o professor Emygdio 
Leite de Araújo Monteiro-Filho, do Departamento de zoologia 
da uFPR, que me apresentou a identificação microscópica 
de pelos. Ele já conhecia a metodologia, a partir de estudos 
realizados em outros países, e apostava em seu potencial de 
desenvolvimento para as espécies brasileiras. Foi quando decidi 
fazer desse método o foco do meu doutorado, sendo objeto 
de estudo até hoje.”

Sobre a origem, Juliana explica que, curiosamente, a Tricologia 
não era utilizada inicialmente nas Ciências Biológicas. Segundo 

a estudiosa, o método de identificação de animais por meio do 
pelo ganhou importância no início do século XX para a indústria 
têxtil, devido à necessidade de autenticação dos casacos de 
peles. “Era uma época em que a caça era mais aceita pela 
sociedade e havia a necessidade de se comprovar se um 
casaco de peles era originário de peles de animais ou não. E, 
ainda, determinar a qual espécie pertencia a pele utilizada. 
hoje em dia, a técnica pode ser aplicada justamente no sentido 
oposto, para detectar peles e partes de animais caçados, 
prática atualmente ilegal em vários países e geralmente 
recriminada pela sociedade.”

Dentre os pioneiros no mundo na utilização dessa metodologia, 
destaca-se o trabalho realizado na América do Norte por Leon 
Augustus hausman que, em 1920, pela primeira vez forneceu 
diagnósticos para 166 espécies e elaborou um sistema de 
nomenclatura para oito padrões de cutícula e de medula. Na 
mesma década, Louis Lomuller, na França, trabalhou com 93 
espécies de mamíferos e descreveu 42 padrões medulares e 
11 cuticulares, vários já descritos por hausman.

Para a aplicação dessa técnica, exemplifica a Bióloga, um pelo 
ou uma amostra de pelos desconhecida, a qual se deseja 
identificar, é analisada e comparada com amostras de pelos 
devidamente identificadas e de origem conhecida, por meio de 
coleção de referência ou de guias de identificação.

eficaz e De Baixo custo, métoDo que estuDa os Pelos De animais PaRa iDentificação De 
esPécies PoDe BeneficiaR, além Da BioloGia, DiveRsas áReas Da socieDaDe

Pioneiros no Paraná, Biólogos 
se destacam no estudo da 
Tricologia Mastozoológica

esPeCial

Cutícula losangica de uma amostra de pelo
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“A técnica envolve a limpeza prévia dos pelos e a montagem 
de lâminas para observação em microscopia óptica. São 
confeccionados dois tipos de lâminas: a primeira faz a 
preparação da superfície dos pelos, a cutícula, que obtemos 
por meio de sua impressão sobre uma fina camada de esmalte 
incolor para unhas. Ao retirar os pelos, fica impresso no esmalte 
um molde da superfície externa dos pelos, revelando detalhes 
da morfologia das escamas cuticulares”, descreve Juliana, que 
foi a idealizadora dessa variante da metodologia, permitindo 
diminuir os custos de sua utilização.

A outra preparação é feita para visualização da camada mais 
interna dos pelos, a medula. “Para tal, precisamos diafanizar, ou 
seja, clarear, os pelos com água oxigenada e pó descolorante 
de uso cosmético, para que a luz transmitida do microscópio 
atravesse os pelos e revele a morfologia das estruturas 
medulares.”

No Brasil, a principal área de aplicação do método tem sido 
nos inventários de espécies de mamíferos e o auxílio em 
pesquisas sobre a ecologia alimentar de animais carnívoros. 
“Nessa área, vários grupos de pesquisa têm aplicado a 
identificação microscópica de pelos, tanto para identificar as 
presas consumidas pelos mamíferos, quanto para determinar 
o próprio predador quando este também for um mamífero”, 
relata a Bióloga.

Por se tratar de um método em constante aperfeiçoamento 
e com baixo custo de execução, várias áreas da sociedade 
podem ser beneficiadas com o estudo da Tricologia. O Biólogo 
e mestre em zoologia, Marcos André Navarro (83.329/07-D), 
que também atua com levantamento de mamíferos e ministra 
palestras e cursos na área, ressalta algumas das aplicações 
do estudo, que não se restringe aos campos profissionais da 
Biologia.

“O método pode ser usado para auxiliar ações de fiscalização 
quando da apreensão de material biológico junto a caçadores, 
visando a identificação das espécies à qual pertenciam as peles 
apreendidas em casos que, normalmente, são recuperados 
apenas fragmentos dos animais caçados. A técnica também 
é utilizada na Ciência Forense, como auxílio para a solução de 
atos criminosos, a partir da análise de pelos encontrados em 
cenas de crimes, que são tratados como evidência”, descreve. 

A identificação microscópica de pelos ainda não é aceita como 
prova oficial em julgamentos no Brasil, mas, em países como 
os Estados unidos, onde o método é tradicional, ele possui 
ampla aceitação e já houve, inclusive, casos de condenação a 
partir de amostras tricológicas encontradas no cenário do crime.

Navarro acrescenta, ainda, que a vigilância sanitária também 
pode se utilizar do estudo da Tricologia para a fiscalização 
de contaminantes encontrados em determinados produtos, 
tais como temperos desidratados e laticínios, sendo possível 
multar a empresa de acordo com a gravidade da infração às 
normas legais. “Quando identificado um pelo de roedor, a 
punição implicada pode ser maior do que se for de um pelo 
humano”, informa.

Juliana e Navarro salientam que, apesar de ser muito utilizada 
em outros países, no Brasil, a aplicação dessa metodologia 
ainda é novidade e merece ser mais divulgada, seja pela sua 
viabilidade financeira quanto pela eficácia de resultados. “Para 
a realização dos processos, utilizamos reagentes e materiais 
baratos, de fácil aquisição. Além disso, a microscopia óptica, 
em contraposição à microscopia eletrônica, é muito mais 
acessível aos pesquisadores e a outros interessados na 
técnica”, afirma Juliana.

Material utilizado na preparação de pelos e na 
confecção das lâminas de impressões cuticulares e 

diafanizações da medula

Imagem de medula cordonal (acima) e medula alveolar 
(abaixo) de amostras de pelos
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CRBio-07 cada vez mais próximo 
do Conselho Federal de Biologia

Participantes da 51ª Reunião Plenária 
do CRBio-07 realizada em Foz do Iguaçu. 

Destaque para a participação do conselheiro 
federal Elizeu Fagundes de Carvalho (sexta 

pessoa da esquerda para a direita)

ogrande destaque da 51ª Reunião Plenária do CRBio-07, 
realizada no dia 1º de agosto, em Foz do Iguaçu, foi a 
participação do conselheiro federal Elizeu Fagundes 

de Carvalho (12.914/02-D) que é coordenador da Comissão 
de Legislação e Normas (CLN) do CFBio. O profissional foi 
convidado para o encontro por meio de uma ação conjunta do 
sistema CFBio/CRBios para aproximar cada vez mais o Conselho 
Federal dos trabalhos regionais. “Em sua visita, o Biólogo pôde 
acompanhar nossas atividades e contribuir com a sua experiência 
para o aprimoramento de nossa gestão”, conta o presidente do 
Conselho de Biologia do Paraná, Jorge Augusto Callado Afonso 
(08.085/07-D).

O conselheiro federal apresentou aos participantes da plenária 
algumas peculiaridades da legislação e normas do CFBio, discu-
tindo casos e situações atípicas que merecem atenção especial 
para evitar problemas aos Biólogos e ao próprio Conselho.  

“Avalio como excelente a gestão do CRBio-07. há um entrosa-
mento muito interessante entre conselheiros efetivos e suplen-
tes que participam de diversas comissões. A descentralização 
das reuniões do Conselho em várias regiões do estado também 
é muito benéfica, um modelo que deveria ser seguido por todos. 
A participação de conselheiros federais, e não apenas do presi-
dente com representação em Brasília, é outro ponto positivo, pois 
são apresentados aos conselheiros diferentes percepções sobre 
o mesmo tema. Isso fortalece os laços entre regional e federal”, 
destaca Elizeu.    
 
A Reunião Plenária também apresentou dados de aumento da 
emissão de ARTs, em relação ao cenário dos primeiros meses do 

ano. De janeiro a julho deste ano, foram emitidas 1.327 ARTs, 
sendo 190 para cargo e função e 1.137 para prestação de ser-
viço. houve, no período, um acréscimo de 13% em comparação 
com 2014 e de 56% em relação a 2011. Os números positivos 
são resultados dos esforços para conscientizar os Biólogos so-
bre a importância dessa ferramenta para fortalecer seu acervo 
técnico, e também da intensificação das ações do CRBio-07 
para a fiscalização do exercício profissional.

Também foi destacada a evolução do número de Títulos de Espe-
cialistas concedidos pelo Conselho de Biologia do Paraná, que 
atualmente é de 24. Na ocasião, inclusive, foi realizada a entre-
ga do 24º título ao conselheiro e superintendente da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente (SMMA) da Prefeitura de Curitiba, 
Raphael Rolim de Moura (66.032/07-D).

Entrega do Título de Especialista ao Biólogo e 
conselheiro do CRBio-07 Raphael Rolim de Moura 

desTaQUe
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o Paraná foi um dos estados brasileiros menos visitados por Naturalistas para pesquisa, observação e coleta de 
material da flora e da fauna nos séculos XIX e XX. Por isso, esses registros históricos são escassos e difíceis 
de serem localizados em referências bibliográficas. Entre as explicações para tal ocorrência estão a dificuldade 

de deslocamento - devido aos poucos caminhos coloniais existentes e demarcação de pontos de chegada e partida das 
expedições em locais de maior representatividade, como capitais e portos da época - e, também, o medo dos estrangeiros 
de serem atacados por índios que os limitavam a ficar em zonas consideradas mais seguras, como áreas litorâneas e da 
Serra do Mar. Tais fatores justificam o baixo número de pesquisadores no estado paranaense na época, assim como no 
interior do Nordeste e no pantanal sul-matogrossense.

conheça um Pouco Da históRia Dos PRimeiRos PesquisaDoRes que se DeDicaRam a estuDaR 
as Plantas e os animais Do PaRaná

Por Daiane Rosa

Em pleno 2015, mais de três mil Biólogos estão registrados no 
Conselho Regional de Biologia do Paraná (CRBio-07), sem contar 
os novos profissionais que estão sendo formados nas universi-
dades pelo estado. No entanto, há cerca de 200 anos a situação 
era muito diferente da atual, quando era possível contar nos de-
dos das mãos a quantidade de pesquisadores que se dedicava 
ao estudo da fauna e da flora no território paranaense. 

A história dos pesquisadores no Brasil ainda é muito recente, 
fato que reforça o motivo pelo qual até hoje o País continua com 
ações e uma cultura muito tímida no campo das pesquisas cien-
tíficas, em qualquer área do conhecimento. Durante os primeiros 
300 anos da descoberta oficial das terras brasileiras, a colônia 

era totalmente fechada aos estrangeiros. A Coroa Portuguesa 
simplesmente proibiu a entrada de forasteiros na nova área que 
estava sob seu domínio.

Os precursores dos estudos da natureza no Brasil foram George 
Marcgrave e Guilherme Piso que, entre 1637 e 1644, fizeram 
uma expedição pela região do Nordeste durante a invasão holan-
desa; e Alexandre Rodrigues Ferreira que, entre 1783 e 1792, 
por determinação de Portugal, se aventurou a pesquisar algumas 
áreas da Amazônia. Contudo, as pesquisas só se intensificaram 
no início do século XIX com a vinda do rei Dom João VI ao Brasil 
e posteriormente à abertura dos portos brasileiros para países 
aliados da Coroa Portuguesa. 

CaPa
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desbravadores da
Biologia paranaense

O jacu (Penelope obscura), ao lado de uma palmeira juçara (Euterpe edulis) na Serra do Mar, é uma das espécies nativas do Paraná
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Entre os principais Naturalistas estrangeiros que passaram a 
desbravar a natureza por vários estados brasileiros e que pes-
quisaram de alguma forma o Paraná estão o alemão (russo na-
turalizado) Georg heinrich von Langsdorff e o francês Auguste de 
Saint-hilaire.

Saint-hilaire é considerado o primeiro estudioso a realizar uma 
verdadeira exploração científica na região que hoje pertence ao 
Paraná, mas que naquele tempo fazia parte da província (estado) 
de São Paulo. A partir de abril de 1820, o pesquisador percorreu 
650 quilômetros do território paranaense em dois meses. Ele 
atravessou os Campos Gerais chegando a Curitiba, depois des-
ceu pela Serra do Mar até Morretes e foi, então, ao litoral, em 
Guaratuba e Paranaguá. 

Em sua permanência no Brasil, entre 1816 e 1822, Saint-hilaire 
coletou cerca de 30.000 exemplares de plantas e catalogou 
aproximadamente 7.000 espécies de vegetais. Embora o seu 
interesse estivesse focado na flora local, ele também coletou al-
guns exemplares de mamíferos. 

Os escassos pesquisadores que passaram pelo estado parana-
ense concentraram suas explorações em plantas e aves, por isso 
há pouco material histórico sobre mamíferos e também sobre 
outros grupos de animal regionais. Dentre os poucos registros 
encontrados, estão crônicas de viajantes que mencionam mamí-
feros avistados ou capturados, mas sem uma descrição precisa 
do espécime e de sua localização, o que pouco contribui para a 
bibliografia científica estadual.

“As contribuições foram extremamente esporádicas, muitas ane-
dóticas e não houve nenhum estudioso específico de mamíferos 
visitando o estado. Existiram alguns poucos coletores locais, via-
jantes ou naturalistas que enviaram material para museus euro-
peus. Nesse aspecto, o nome que se sobressai é o de Michael 
Oldfield Thomas, do Museu Britânico, que baseado nos espéci-
mes descreveu algumas espécies de mamíferos encontrados 
no Paraná. Thomas foi o primeiro a escrever uma lista de ma-

míferos da região paranaense”, conta o Biólogo Michel Miretzki 
(17.716/07-D).

As primeiras menções científicas a mamíferos silvestres para-
naenses são de Geoffroy Saint-hilaire, em 1824. Desse marco 
até a década de 1930, as principais contribuições para a área 
são de pesquisadores e institutos estrangeiros. Na prática, só 
se passou a estudar mamíferos no estado na década de 1980 
e mais intensamente a partir de meados dos anos de 1990. 

De acordo com Michel, os morcegos configuram entre os mamí-
feros do estado que mais têm acervo e conteúdo bibliográfico 
com conhecimento avançado. “O Naturalista Rudolf Bruno Lan-
ge, na época vinculado ao Museu Paranaense, foi o principal 
coletor de morcegos entre os anos de 1942 e 1968, tendo co-
letado exemplares de, pelo menos, 11 espécies, em Curitiba 
e na região litorânea. Vale ressaltar que, dentre os mamíferos, 
mesmo sendo dos morcegos o material mais completo que te-
mos à disposição, ele está longe do ideal”, pondera. 

Dos viajantes Naturalistas que passaram pelo estado também 
vieram as primeiras informações sobre répteis e anfíbios. Além 
do levantamento de dados, todo espécime capturado era en-
viado para as coleções zoológicas da Europa. Muitos imigran-
tes residentes do Sul do País, interessados na fauna do Brasil, 
trabalhavam voluntariamente na preparação e encaminhamento 
de exemplares para museus europeus e norte-americanos.

Segundo o Biólogo Julio Cesar de Moura Leite (09.506/07-D), 
do Museu de história Natural Capão da Imbuia (MhNCI), o Mu-
seu de zoologia de São Paulo (hoje ligado à universidade de 
São Paulo - uSP) e o Museu Nacional do Rio de Janeiro também 
tinham na primeira metade do século XX colaboradores que 
enviavam regularmente exemplares de répteis (principalmente 
serpentes) para serem incorporados aos seus acervos. O Insti-
tuto Pinheiros e o Butantan, ambos em São Paulo, incorporaram 
grande acervo de serpentes paranaenses provenientes de vá-
rias regiões do estado. 

A espécie Heptapterus stewarti, endêmica do rio Iguaçu, foi coletada por John haseman, em 1908, no Paraná.
O pesquisador levou exemplares para os Estados unidos e descreveu a espécie em 1911
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“No Paraná, na década de 1940, estabeleceu-se uma importan-
te coleção no então Museu Paranaense, em que se destaca o 
material coletado (e preciosamente preparado) pelo Naturalista 
Andreas Mayer, que envolve quelônios, jacarés e lagartos taxider-
mizados. Existiam também alguns exemplares de serpentes e 
lagartos conservados em álcool, coletados eventualmente por 
pesquisadores daquele museu ou doados por terceiros. Esses 
exemplares compõem hoje o acervo da coleção herpetológica do 
MhNCI, em Curitiba”, afirma o Biólogo.

Entretanto, até o início da década de 1980, nenhum acervo fo-
cava na amostragem da fauna de répteis paranaenses. A partir 
de 1983, um grupo de pesquisadores voluntários, do qual Julio 
participava, começou a organizar o material existente no Museu 
de história Natural. Os pesquisadores também realizaram expe-
dições científicas em vários pontos do estado, o que levou à 
descoberta de espécies ainda não registradas no Paraná. 

“De particular importância foi o convênio firmado com a Secreta-
ria Estadual da Saúde que, face à chamada ‘crise do soro’ ocor-
rida no Brasil naquela época, resolveu investir na produção de 
antivenenos para acidentes ofídicos. Essa preocupação resultou 
na criação do Laboratório de Pesquisas Biológicas (hoje Centro 
de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos - CPPI). Esse centro 
manteve durante anos um serpentário que era abastecido por 
serpentes oriundas das várias unidades regionais de saúde do 
estado”, descreve Julio.

O Biólogo lembra que durante o século XX foram realizados mui-
tos trabalhos com répteis por pesquisadores brasileiros, a maio-
ria centrado na descrição de espécies e na resolução de proble-
mas taxonômicos. “Pesquisadores de renome como Afrânio do 
Amaral, João Florêncio Gomes, Paulo Emílio Vanzolini, Alphonse 
Richard hoge e Thales de Lema, dentre outros, se utilizaram do 
material coletado e depositado nos museus para a realização de 

pesquisas muito relevantes sobre a fauna de répteis ocorrente 
no Paraná.”

Já as descobertas e descrições históricas de espécies de pei-
xes, do início do século XX, ocorreram tanto por parte de Natu-
ralistas, Coletores e zoólogos viajantes, que, durante sua esta-
dia no Brasil, coletaram muitas espécies de peixes, quanto por 
ictiólogos de outros países que receberam ou estudaram esse 
material e descreveram espécies de peixes marinhos e de água 
doce, informa o Biólogo e vice-presidente do CRBio-07, Vinícius 
Abilhoa (09.978/07-D).

Dentre várias personalidades, o destaque fica para as con-
tribuições de Johann Natterer (1787-1843), Johann heckel 
(1790-1857), Rudolf Kner (1810-1869), Franz Steindachner 
(1834-1919), John D. haseman (1969), Carl henry Eigenmann 
(1863-1927), Marion Ellis (1887-1972), Rudolf von Ihering 
(1818-1892), Alípio de Miranda Ribeiro (1874-1939) e George 
Sprague Myers (1905-1985).

Embora o estado paranaense não tenha sido muito privilegiado 
por excursões de Naturalistas, a trajetória de duas personalida-
des merece atenção especial: Johann Natterer e Carl henry Ei-
genmann. “Johann Natterer fez parte da primeira grande expedi-
ção científica austríaca no Brasil, a qual foi liderada pelo Botânico 
Carl Friedrich Philipp von Martius e o zoólogo Johann Baptist von 
Spix. Natterer permaneceu no País entre 1817 e 1835, quando 
coletou uma grande variedade de objetos de história natural e de 
etnografia em diversos estados brasileiros, incluindo também ex-
pedições ao Paraná. Carl henry Eigenmann foi, sem dúvida, o icti-
ólogo que mais peixes brasileiros descreveu, incluindo espécies 
endêmicas e raras do rio Iguaçu coletadas por John haseman 
entre os anos de 1907 e 1910”, recorda Vinícius.

OrnitOlOgia paranaense

Diferentemente dos grupos apresentados acima, a ornitologia 
paranaense teve maior amostragem e destaque. A avifauna do 
estado teve início em 1820 com as contribuições do austríaco 
Johann Natterer. O pesquisador percorreu o litoral do Paraná, na 

O gralhão (Ibycter americanus) da imagem é uma espécie 
extinta no Paraná, que foi coletado no vale do rio Ivaí, em 
1951, por Andreas Mayer. Esse exemplar está depositado 

no Museu de história Natural Capão da Imbuia, em Curitiba

Exemplar de Stenocephalum megapotamicum (Spr.) Sch. Bip. 
coletada por Günter Theodor Tessmann, em 1947, em área 
florestal próxima a estrada que ligava Curitiba a Paranaguá 
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Serra do Mar e, também, o primeiro e segundo planalto do esta-
do e recolheu rico material zoológico, entre eles espécies ainda 
desconhecidas. Também foram exploradores importantes para a 
avifauna do estado o francês Auguste de Saint-hilaire (1820), o 
alemão Friedrich Sellow (1828) e o inglês Thomas Plantagenet 
Bigg-Wither (1872).  

A primeira grande coleta de material ornitológico do Paraná foi re-
sultado das expedições realizadas entre 1921 e 1924 pelos Na-
turalistas poloneses Tadeusz Chrostowski e Tadeusz Jaczewski 
(que também fez significativas coletas de moluscos e insetos 
no estado). Os pesquisadores, enviados pelo Museu Polonês de 
história Natural, conseguiram identificar cerca de 260 espécies 
e subespécies de aves. 

No entanto, o interesse oficial pelo patrimônio natural foi melhor 
estruturado apenas em 1935, com o lançamento do Plano de 
Reorganização do Museu Paranaense. Com o início das expedi-
ções zoológicas no estado, em 1939, realizadas pelo Naturalista 
e Taxidermista alemão Andreas Mayer, a procura, análise e cata-
logação de material científico sobre aves se intensificou.

Andreas Mayer é outro grande nome da história da ornitologia. 
Em mais de 20 anos de trabalho, dedicados quase exclusiva-
mente ao estudo dos espécimes paranaenses, ele obteve apro-
ximadamente três mil exemplares regionais.
 
A partir da década de 1980, as pesquisas sobre as aves para-
naenses se aprofundaram graças aos estudos realizados pelo 
Ornitólogo Pedro Scherer-Neto, considerado o mentor de uma 
nova geração de pesquisadores nessa área. Reconhecendo 
essa significativa contribuição para a Ciência Biológica parana-
ense, o CRBio-07 concedeu ao pesquisador o título de “Biólogo 
honorário”, em 2014.

Gerdt Guenther hatschbach, fundador do Museu Botânico Municipal de Curitiba,
em pesquisa de campo, preparando exsicatas
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O sueco Per Karl hjalmar Dusén é um dos naturalistas que 
mais contribuiu com a história botânica do Paraná

©
R

ep
ro

du
çã

o 
de

 a
ce

rv
o 

do
 

M
us

eu
 A

lfr
ed

o 
An

de
rs

on



17

BOTâNICA PARANAENSE

Confira abaixo alguns dos mais importantes nomes da história botânica do estado:

Auguste de Saint-Hilaire – foi pioneiro na área e é um dos mais destacados botânicos atrelados ao estudo da flora paranaen-
se. O pesquisador fez inúmeras coletas de plantas no estado. A hoje conhecida erva-mate (Ilex paraguariensis), por exemplo, 
foi descrita por ele a partir de coleta nos arredores de Curitiba. A maior parte de seu acervo encontra-se atualmente no Museu 
de história Natural de Paris. 

Friedrich Sellow – esse naturalista alemão visitou o Paraná em 1828, passando por diversas regiões como Rio Negro, Lapa, 
Curitiba, Paranaguá, Guarapuava, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul e Jaguariaíva. Enviou à Europa diversas espécies nativas 
como Salvia splendens (sálvia), Petunia axillaris (petúnia), Begonia sempervirens (begônia) e Cortaderia selloana (capim de 
penacho).

John Weir – o inglês veio ao Brasil com a finalidade de coletar plantas para serem cultivadas na Europa. Esteve no estado 
paranaense em 1863 quando percorreu o rio Tibagi até Curitiba e o litoral até o Vale do Ribeira. Descreveu diversas espécies 
novas e paisagens da vegetação local, como as grutas calcárias da Região Metropolitana de Curitiba. 

Per Karl Hjalmar Dusén – os estudos desse sueco, que efetuou três expedições ao Paraná em 1903-1904, 1908-1912 e 
1913-1916, estavam voltados às Briófitas e Pteridófitas, bem como a Paleobotânica, associada a questões geológicas e florís-
ticas. Seus materiais podem ser encontrados no herbário de Estocolmo (Suécia) e no Museu Botânico Municipal de Curitiba.

Günter Theodor Tessmann – o alemão veio ao Paraná em 1936 e passou a fazer parte do Instituto de história Natural (hoje 
Museu de história Natural Capão da Imbuia - MhNCI) a partir de 1940. Além de fazer exsicatas das plantas que coletava, 
como era artista, também desenhava detalhes das espécies pesquisadas.

Ralph João George Hertel – formado em história Natural, hertel atuou como professor do Departamento de Botânica da 
uFPR por quase quatro décadas. Suas pesquisas estavam focadas na área de Morfologia Vegetal. Publicou trabalhos nessa 
área redimensionando os aspectos morfológicos de diversas estruturas vegetais. Deu especial atenção aos frutos com base 
na ontogênese, gerando uma nova classificação dos mesmos, dentre outros trabalhos na área. Formou várias gerações de 
Botânicos no estado. Faleceu em 1985.

Gerdt Guenther Hatschbach – a partir de trabalhos iniciados em 1950, foi o responsável pelo maior registro da flora do Pa-
raná, efetuando aproximadamente 80 mil coletas, dentre elas 500 espécies novas para a ciência. Atualmente, 177 plantas 
levam o nome gertii ou hatschbachii na espécie em sua homenagem. há também dois gêneros de plantas catalogados: 
Hatschbachia e Hatschbachiella. O CRBio-07 concedeu ao pesquisador o título de “Biólogo honorário”, em 2011. hatschbach 
faleceu em 2013. 

Armando Carlos Cervi – por mais de 20 anos atuou no Departamento de Botânica da uFPR com a maior parte dos trabalhos 
focados em Passifloraceae. Dedicou especial atenção às plantas aquáticas, ruderais e a etnobotânica brasileira. Publicou 
em torno de 100 artigos científicos, 14 capítulos de livros e dois livros, além ser o orientador de mais de 30 dissertações de 
mestrado. Cerca de 40 espécies, subespécies, seções e superseções foram descritas pelo pesquisador. Cinco novas plantas 
levam o nome cervii na espécie. As aproximadamente 10.100 coletas que realizou encontram-se depositadas no herbário da 
uFPR (uPCB) e nos principais herbários do mundo. Faleceu em dezembro de 2014.
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Por Daiane Rosa

Quem nunca ouviu algum questionamento sobre o 
porquê dos Conselhos de Biologia não lutarem pela 
ampliação do mercado de trabalho e a melhoria dos 

salários da categoria profissional? Essa é uma das dúvidas mais 
frequentes que envolvem as diferenças de atribuições entre o 
Conselho e o Sindicato dos Biólogos. A realidade é que poucos 
sabem diferenciar as finalidades, formas de criação e de atuação 
de uma associação civil, conselho profissional e sindicato de 
classe. Por isso, preparamos esta matéria para esclarecer onde 
começam e terminam as responsabilidades de cada instituição 
representativa.

Com previsão no Código Civil, a associação civil é uma figura 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, formada pela reu-
nião de pessoas com o objetivo de lutar pelo bem-estar coletivo 
em áreas como a cultura, meio ambiente, educação e outras. 
Assim, uma Associação de Biólogos pode ser constituída com 
finalidade de contribuir para a atualização e o aprimoramento 
profissional, por meio da promoção de eventos, cursos, vendas 
de publicações técnicas e a criação de grupos de trabalho em 
áreas temáticas específicas.

Os conselhos profissionais são autarquias públicas de âmbito 
federal, com a função de estabelecer critérios e parâmetros mí-
nimos que os formandos de determinada habilitação acadêmi-

ca devem seguir para exercer uma profissão regulamentada por 
lei; bem como propugnar pelo respeito à classe e à ética profis-
sional. Em outras palavras, cabe ao conselho regular, orientar e 
fiscalizar a atividade profissional da categoria que representa. 

Já os sindicatos, pessoas jurídicas de direito privado, defendem 
a melhoria nos direitos trabalhistas dos seus filiados, tais como 
salário, horas extras, insalubridade, acordos e dissídios coletivos.

As normas jurídicas e finalidades de atuação dessas três insti-
tuições são tão bem definidas que, em 14 de outubro de 2009, 
no âmbito do Mandado de Injunção (MI 1952), o então Ministro 
Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), deliberou 
que os conselhos profissionais – entre eles os CRBios – não 
possuem competência legal para  atuar em  determinadas 
ações em prol da profissão, como defender aumento salarial, 
para não invadir a área de atuação dos sindicatos.

“O CRBio-07 apoia a criação de um sindicato da categoria no 
estado, pois é muito importante para a consolidação de nos-
sa profissão ter mais de uma instituição em defesa dos Bi-
ólogos, principalmente nas questões trabalhistas, como piso 
salarial, acordos coletivos anuais e jornada de trabalho”, de-
fende o presidente do Conselho, Jorge Augusto Callado Afonso 
(08.085/07-D).

conheça o tRaBalho DesenvolviDo Pelos sinDicatos Dos BióloGos Do Rio 
GRanDe Do sul, minas GeRais e Goiás e entenDa as DifeRenças De atRiBuições 

entRe sinDicato e conselho PRofissional

MeRCado de
TRaBalho

sindicatos dos Biólogos, junto com 
os Conselhos, em favor da categoria
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Ele reforça que é fundamental ter um grupo paranaense de Bió-
logos interessado em levar a iniciativa adiante. No entanto, frisa 
que, por lei, os conselheiros dos CRBios não podem atuar no 
sindicato. “Mas podemos contribuir com orientações jurídicas 
para aqueles que estiverem dispostos a formar um sindicato 
no Paraná. Isso porque acreditamos que conselho e sindicato 
devem trabalhar de forma conjunta”, enfatiza Jorge.

Atualmente, apenas três sindicatos de Biólogos estão atuantes 
no Brasil. O pioneiro entre eles foi formado oficialmente em 
1994, no Rio Grande do Sul: o Sindibio/RS. Seu registro sindi-
cal foi expedido apenas em 1997, devido à demora dos trami-
tes legais junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e, 
assim como a maioria dos sindicatos brasileiros, resultou da 
organização de associações de classe anteriores.

A atual presidente do Sindibio/RS, Vera Lucia Lopes Pitoni 
(00.0051/03-D), destaca a importância do sindicato para a 
categoria. “Como uma entidade, oficialmente estabelecida, ele 
tem maior visibilidade e mais força na representação dos pro-
fissionais, em suas reivindicações e direitos trabalhistas, na so-
ciedade organizada. um sindicato tem mais facilidade em ser 
recebido pelas autoridades constituídas e em obter respostas 
aos questionamentos apresentados, por exemplo”, conta.

como manifestações, protestos, marchas, execução de eventos 
de formação cívica e de direito trabalhista para sua profissão. 
Muitas vezes, nem mesmo seguem nossas recomendações de 
firmarem contratos para todas as suas atuações, que é neces-
sário para a materialidade da causa em defesas na Justiça do 
Trabalho”, relata o presidente do Sindicato dos Biólogos de Mi-
nas Gerais, Fabiano Augusto Assunção (49.154/04-D).

Também em 2012, surgiu o Sindbio de Goiás, que está com o 
registro sindical prestes a ser assinado. O presidente do sin-
dicato goiano, Ygor Brandão Almeida Marques (93.978/04-D), 
atribui o pouco número de Sindicatos dos Biólogos no Brasil 
à falta de interesse dos próprios profissionais em se filiar, já 
que grande parte dos postos de trabalho não registra o profis-
sional como Biólogo, diminuindo a ideia de pertencimento de 
uma mesma categoria. “A baixa adesão também decorrente da 
ausência de uma formação mais consciente sobre os direitos 
e deveres. Mesmo em meio aos desafios e às dificuldades, 
é importante despertar a consciência de classe dos Biólogos, 
principalmente na fundação de mais sindicatos da categoria no 
Brasil, em busca de objetivos comuns de pauta nacional”, acre-
dita Ygor, que ainda é secretário adjunto de formação da união 
Geral dos Trabalhadores (uGT) de Goiás e um dos formadores 
da Secretaria de Formação Sindical da uGT nacional.

Ampliar a representação estadual dos Sindibios é de grande 
relevância para todo o País, pois quando existirem cinco sindi-
catos registrados pelo MTE será possível criar uma Federação 
Nacional dos Biólogos, que poderá não só fiscalizar, mas atuar 
diretamente em defesa dos profissionais nos poderes legislati-
vo, executivo e judiciário.

Outro sindicato atuante no País é o Sindibio de Minas Gerais. 
Ele foi fundado em 2012, mas ainda aguarda o trâmite do re-
gistro sindical, e opera provisoriamente em um espaço cedido 
pela Associação Mineira de Biólogos (AMBIO). Mesmo assim, 
realiza diversas ações como convênios que prestam assesso-
ria jurídica gratuita aos associados e descontos em serviços 
de interesse para os profissionais, como cursos de idiomas e 
revisão de textos técnico-científicos em língua estrangeira. 

“Nosso maior desafio é a participação efetiva dos Biólogos. 
Muitos reclamam, mas quase ninguém se dispõe a se mobilizar 
para fazer aquilo que irá efetivamente eliminar os obstáculos, 

Atual diretoria (gestão 2014-2017) do Sindicato dos 
Biólogos do Rio Grande do Sul. Da esquerda para a direita, 

Vera Lúcia Maróstica Callegaro (vice-presidente), 
Sílvia Drügg hahn (secretária), Vera Lucia Lopes Pitoni 

(presidente) e Suzana Maria de Azevedo Martins (tesoureira)
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- Consultar a Delegacia Regional do Trabalho (DRT) 
sobre as normas atualizadas para a criação de 
sindicatos;
- Mobilizar os interessados da classe;
- Elaborar uma proposta de estatuto da entidade;
- Convocar a categoria para assembleia por meio 
de edital no Diário Oficial da união e em um jornal 
de grande circulação local;
- Realizar a assembleia geral de fundação, eleição 
e posse da primeira diretoria executiva e aprovação 
do estatuto;
- Dar entrada no Ministério da Fazenda para a 
obtenção do CNPJ;
- Solicitar o registro sindical no Ministério do 
Trabalho e Emprego*.

*Apenas com o registro no cartório já é possível atuar em defesa dos 
trabalhadores, direcionando os casos para a Justiça. A diferença é que, a 
partir do recebimento do registro sindical, a instituição pode atuar como 
procurador direto da categoria.

CONFIRA OS PROCEDIMENTOS PARA 
A CRIAçãO DE uM SINDICATO:
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olhaR soBRe 
a naTUReza

A onça-pintada (Panthera onca) tem a mandíbula mais poderosa entre 
os felinos, pesa cerca de 150 quilos e se alimenta, em média, de 
2,5 quilos de carne por dia, se estiver em cativeiro. Na natureza, 
o animal come ainda mais porque consome mais energia. A onça-
pintada macho da imagem foi capturada para troca de coleira de 
monitoramento pelos participantes do Projeto Onça Pantaneira, no 
pantanal do rio Miranda, no Mato Grosso do Sul. O registro é do 
Biólogo Alexandre Martins Costa Lopes (54.844/01-D). 

uma das espécies presentes no Parque Cinturão Verde, em Cianorte, é 
a aranha-espinhosa (Gasteracantha cancriformis). Ela recebe esse nome 
por causa dos espinhos que tem ao redor do corpo e pode ser encontrada 
em várias partes do mundo em bordas de mata, jardins e outros locais 
com arbustos. A aranha da imagem, que está comendo uma mosca, foi 
registrada pela Bióloga Edna Sueli Pontalti (66.291/07-D), que afirma ser 
preciso ter um olhar minucioso para percebê-las, pois são pequenas e se 
camuflam muito bem.

FOTOGRAFE ELEmENTOS DA NATUREzA qUE FAzEm pARTE 
DO SEU TRAbALhO OU DiA A DiA E ENviE AS imAGENS, Em 

ALTA RESOLUçãO, CONTANDO Um pOUCO SObRE A ATiviDADE 
DESENvOLviDA, pARA O E-mAiL COmUNiCACAO@CRbiO-7.

GOv.bR. pARTiCipE E COmpARTiLhE AS SUAS REALizAçõES 
pROFiSSiONAiS COm A REviSTA biOpARANÁ.

A coruja-buraqueira (Athene cunicularia), que recebe esse nome por viver em 
buracos cavados no chão, é comum no Paraná. Esses dois espécimes foram 
registrados em Ourinhos, São Paulo, pelo Biólogo e Ornitólogo Cassiano 
Fadel Ribas (25.556/07-D). A foto foi feita durante um monitoramento de 
fauna realizado pelo profissional.
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inFoRMe

Curso sobre monitoramento de fauna 
atropelada em Curitiba

O Conselho Regional de Biologia do Paraná, por meio de 
seu Grupo de Trabalho sobre Atropelamento de Fauna 
Silvestre, promoveu no dia 18 de junho, em Curitiba, o 
curso “Protocolo de monitoramento de fauna atropelada 
e uso do Sistema Urubu” desenvolvido pelo Centro 
Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE). A 
capacitação, realizada por meio de uma parceria com 
a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), 
orientou profissionais de diferentes áreas para utilizar a 
mesma metodologia na coleta de dados sobre os animais 
silvestres atropelados.

O curso, ministrado pelo professor da Universidade 
Federal de Lavras, de Minas Gerais, e coordenador do 
CBEE, Dr. Alex Bager, teve 93 inscritos, de cinco estados 
brasileiros, representando grupos de pesquisa, agências 
governamentais, empresas, profissionais de diferentes 
áreas e ONGs, todos interessados em adotar um protocolo 
nacional único de coleta de dados da fauna atropelada.

Você sabia que é possível acessar, ler e fazer o download do arquivo da revista BIOPARANÁ no site 
do CRBio-07? Os interessados em compartilhar o conteúdo das publicações, inclusive de edições 
antigas, com colegas, alunos e familiares devem entrar no site www.crbio-7.gov.br e clicar na 
miniatura das revistas que fica no lado direito da página na internet. Para baixar a revista, basta 
abrir a edição desejada e clicar no ícone que aparece no canto inferior direto da página. Multiplique 
as informações sobre as Ciências Biológicas e valorize nossa profissão!

A Prefeitura Municipal de Campo Largo acatou o pedido de alteração no edital do concurso público 
nº 004/2015 solicitado pelo Conselho de Biologia do Paraná (CRBio-07). O ofício foi encaminhado 
depois da constatação que o cargo de Analista Ambiental não permitia a inscrição de Biólogos 
para concorrer à vaga. O município analisou a solicitação e retificou o edital de forma que os 
Biólogos com bacharelado ou licenciatura também pudessem se candidatar. Além da vaga de 
Analista Ambiental, os profissionais da área também puderam se inscrever para o cargo de Biólogo, 
igualmente previsto no edital.

BioPaRaná digital

Prefeitura de Campo largo altera edital de concurso 
em favor dos Biólogos

A Bióloga Giselle de Fátima Alves (83.048/07-D), que 
trabalha com consultoria em Curitiba, foi uma das 
participantes do treinamento. Ela se interessou no curso 
porque presta serviços de monitoramento de fauna 
atropelada em ferrovias. “Sem dúvida, a capacitação foi 
interessante, proporcionando a discussão dos efeitos de 
rodovias e ferrovias na biodiversidade e agregando o 
conhecimento do protocolo de monitoramento utilizado 
pelo CBEE. Ele é muito importante visto que, até então, 
não havia padronização e legislação sobre o tema”, avalia.

Participantes do curso “Protocolo de monitoramento de 
fauna atropelada e uso do Sistema urubu”, em Curitiba
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atuação do Biólogo em gestão ambiental

O Conselho Federal de Biologia (CFBio) publicou no dia 17 de junho, no Diário Oficial da União, a 
Resolução nº 374/2015 que dispõe sobre a atuação do Biólogo em Gestão Ambiental. A publicação 
estabelece normas regulatórias da atuação do Biólogo nessa área de trabalho para a elaboração, execução, 
desenvolvimento, auditoria ambiental e outras atividades relativas à elaboração de projetos e estudos 
relacionados à Gestão Ambiental.

“A nova resolução oficializa e convalida a atuação dos Biólogos em Gestão Ambiental e reforça uma 
das mais importantes áreas de trabalho da categoria profissional. Essa é mais uma conquista do sistema 
CFBio/CRBios, pois proporciona a atuação segura para os colegas que apresentam capacitação na área”, 
comenta o presidente do CRBio-07, Jorge Augusto Callado Afonso (08.085/07-D).

O documento é resultado dos esforços do Conselho Federal, junto com os Conselhos Regionais de 
Biologia, sobre a necessidade de regulamentar a atuação dos Biólogos nesse setor, que já era prevista 
nas Resoluções 10/2003 e 227/2010 do CFBio que tratam sobre as áreas do conhecimento e atividades 
exercidas pelos profissionais de Ciências Biológicas.

Conheça os trabalhos da Comissão de Tomadas de Contas do CRBio-07

A Comissão de Tomadas de Contas (CTC) do CRBio-07 é responsável pelo controle dos recursos financeiros 
e gastos do Conselho. Cabe a ela analisar a proposta orçamentária e suas reformulações, bem como o 
exame da documentação comprobatória dos atos da gestão financeira do Conselho Regional de Biologia. 
A comissão também faz a apreciação dos assuntos financeiros; fiscaliza a execução contábil, orçamentária 
e financeira; e realiza o acompanhamento de obras e fiscalização de investimento.

Sob a coordenação do conselheiro Vinícius Abilhoa (09.978/07-D), a CTC ainda promove a análise de 
pedido de alienação, aquisição ou troca de bens imóveis e apresenta os Relatórios de Prestação de 
Contas, para avaliação junto ao plenário do CRBio-07 e do CFBio. A comissão, que ainda aprecia outros 
assuntos pertinentes à área de atuação, tem como secretária a Conselheira Verginia Mello Perin Andriola 
(09.764/07-D) e como vogais: Fernanda Góss Braga (25.575/07-D) e Clarisse Bolfe Poliquese (51.000/07-D).

Biólogo: mantenha seus dados atualizados

Para receber todos os comunicados de interesse da categoria é fundamental que os Biólogos mantenham 
seus dados atualizados junto ao Conselho de Biologia. As informações mais importantes que devem estar 
sempre atualizadas são: endereço postal e endereço eletrônico (e-mail).

Atualmente, dos mais de três mil profissionais registrados no CRBio-7 cerca de 15% estão com o endereço 
postal desatualizado. Esses Biólogos não recebem as correspondências do Conselho e, em decorrência 
disso, deixam de ter acesso às informações entregues pelos Correios. Constata-se que 6% dos profissionais 
registrados também não têm e-mails cadastrados no sistema e não recebem as mensagens eletrônicas 
de comunicação do CRBio-07. 

Por isso, Biólogo, ao mudar de residência ou de e-mail, lembre-se de comunicar a alteração. A solicitação 
de atualização de dados é muito simples e por ser feita pelo e-mail sab@crbio-7.gov.br ou realizada 
diretamente pelo CRBio 24 horas no site www.crbio-7.gov.br.
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sistema CFBio/CRBios se reúne
com o ministro da Pesca

O presidente do Conselho Federal de Biologia (CFBio), Wlademir 
João Tadei, se reuniu no dia 17 de junho com o ministro da Pesca e 
Aquicultura, Helder Barbalho. Durante a visita, Tadei tratou da vasta 
atuação do Biólogo e colocou o CFBio à disposição para colaborar com a 
revisão das espécies de peixes e invertebrados aquáticos ameaçados de 
extinção. O presidente entregou ao ministro um documento atestando 
a capacidade técnica dos Biólogos para atuarem na Aquicultura. Além 
de diretores do Ministério, participaram do encontro o presidente do 
CRBio-07, Jorge Callado, e o Conselheiro Wagner Valenti, referência na 

o CRBio-07, como integrante do sistema CFBio-CRBios, apresenta a seguir 
as informações veiculadas no “CFBio notícias”, edição nº 12:

Wlademir Tadei entrega agenda do 
Biólogo ao ministro helder Barbalho

Presidente do CFBio e conselheira 
secretária (ao centro, em pé) em reunião 

do FCFAS, em Brasília
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CFBio participa de Fórum dos
Conselhos da saúde

O presidente do CFBio, Wlademir João Tadei, e a conselheira 
secretária Vera Lúcia Callegaro participaram da 106ª reunião 
ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde 
(FCFAS). A Bióloga Deise Bonora, representante do CFBio nos 
encontros mensais do FCFAS, também compareceu à reunião, que 
ocorreu no dia 18 de junho, em Brasília. Durante o encontro, o CFBio 
e os demais Conselhos que atuam na Saúde se propuseram a discutir 
e avaliar internamente o Projeto de Lei nº 200/2015, que trata da 
pesquisa clínica em seres humanos e que foi alvo de fortes críticas 
de Jorge Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP), vinculada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
/ Ministério da Saúde. Também entrou na pauta de discussões a 
qualidade dos cursos de graduação oferecidos por meio da educação 
a distância, bem como a atuação de tecnólogos nas áreas da Saúde.

equipe qualificada é designada para Comissão CFBio de Cursos

O Conselho Federal de Biologia designou uma equipe qualificada e experiente para avaliar os cursos de graduação 
pré-selecionados para o Selo CFBio de Qualidade de Cursos de Ciências Biológicas, criado pela Resolução nº 352/2014. 
No total, mais de 80 instituições enviaram documentação para a edição de 2015. O Selo busca despertar o interesse 
para a melhoria dos cursos de Ciências Biológicas no País. Dentre os participantes da Comissão CFBio de Cursos de 2015 
está o paranaense Laurindo Dalla Costa, que atua como secretário na equipe avaliadora e representa os Biólogos do 
estado. Os demais membros são: Sandra Trufem (coordenadora), Vera Lúcia Callegaro (vogal), Marcelo Garcia (vogal), 
Solange Viveiros (vogal) e Celso Pereira (suplente).

área da Aquicultura no Brasil. Diante das exposições, o ministro disse ter total interesse em parcerias com Biólogos 
e o CFBio. “Estamos absolutamente abertos ao diálogo”, declarou. O Programa Nacional de Sanidade de Animais 
Aquáticos de Cultivo “Aquicultura com Sanidade” também foi tema da conversa.




