EDITORIAL
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Nesta edição da BIOPARANÁ, entre tantos bons conteúdos aqui apresentados, vamos encontrar uma análise sobre o aumento da
emissão de ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos colegas Biólogos que atuam no Paraná. Inicialmente, esse aumento
significa, não apenas o compromisso com regularização da atividade profissional, mas, também, a ampliação do mercado de trabalho
e a conquista de novos espaços de atuação.
Estamos em constante ampliação da nossa participação e influência, na tomada de decisões e avaliações estratégicas de temas importantes para a sociedade, por meio da participação do Conselho Regional de Biologia do Paraná (CRBio-07) em conselhos estaduais
e municipais e câmaras técnicas. Sugerimos uma boa leitura na matéria que relata essa participação nesses espaços fundamentais
para a democracia, na editoria Utilidade.
Neste ano de 2016, também teremos eleições municipais. Como profissionais capacitados e habilitados, precisamos acompanhar e participar,
com base em nossas áreas de atuação, da elaboração e execução dos planos de governo para os municípios. É extremamente necessário
ampliar a inserção dos Biólogos nesses espaços estratégicos, para podermos contribuir com a adequação e evolução da gestão pública.
Não poderia deixar de relatar que, neste início de ano, conforme já noticiado em nosso site, perdemos o Professor Rudolph Bruno
Lange, um dos nomes de maior influência na Biologia do nosso Paraná e formador de novas gerações de Biólogos. Juntamente com
muitos outros colegas Biólogos, tive o privilégio de ter sido seu aluno.
Enfim, entre tantas editorias interessantes nesta BIOPARANÁ, prosseguimos com o nosso trabalho frente ao CRBio-07, sempre apoiado
pela cooperação, consenso e competência dos nossos conselheiros e colegas Biólogos.

A entrevista é com um Biólogo de currículo
extenso, Ariel Scheffer da Silva, que é diretor de
Empreendedorismo Inovador do IFPR, presidente
do Conselho Diretor da Associação MarBrasil e,
ainda, membro do Conselho Curador da Fundação
Grupo Boticário de Proteção à Natureza
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18 trabalho

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que incentiva a preservação da natureza, por meio de recompensas financeiras, para racionalizar a exploração de recursos naturais e, assim, tentar evitar
sérios problemas com a falta de água e a perda
de biodiversidade, é o assunto da matéria de capa
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Começamos o ano de 2016 com muitas expectativas e desafios. A percepção, a proatividade, o preparo e a competência técnica são
fundamentais para o êxito do País perante este cenário que se apresenta neste ano. Situações que demonstram desequilíbrio ambiental, causando proliferação de vetores como o Aedes aegypti e o aumento de casos de Dengue, Zika Vírus e Chikungunya, infelizmente,
estão na pauta diária dos noticiários. Além de baixos índices de balneabilidade, em grande parte do litoral brasileiro, devido à ausência
de planejamento e ações na área de saneamento. Vamos ainda sediar as Olimpíadas, que precisam transcorrer sem problemas de
infraestrutura, sob pena de rebaixar o conceito internacional do nosso País. Com essas observações, percebemos que a presença, as
ações e o conhecimento técnico e científico dos Biólogos são fundamentais para o Brasil buscar a resolução dessas demandas.

Entrevista
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Colegas Biólogos e Biólogas,

Laboratório de Diagnóstico por DNA da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) capacita novos
profissionais para atuarem na área de Genética
forense, especialmente naquelas relacionadas às
investigações criminais, de paternidade e estudo da
estruturação do patrimônio genético da população

no paraná

CRBio-07 participa de Comitê de Trabalho, criado
pelo Ministério Público do Paraná, para avaliar e
emitir parecer sobre planos de arborização urbana
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Utilidade

CRBio-07 está presente em 12 conselhos e comissões
pelo estado, garantindo a representação da
categoria em diferentes temas de políticas públicas
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ESPECIAL

Soltura de espécies exóticas e domésticas em parques
urbanos traz prejuízos à flora e à fauna silvestre.
População ainda desconhece as consequências

Até a próxima!
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DESTAQUE

Fique por dentro da reformulação do site
do CRBio-07 e das novidades das últimas
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Olhar sobre
a Natureza

Confira flagras de paisagens, da fauna e da flora
do estado, fotografados por Biólogos paranaenses
que enviaram suas imagens para a revista
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INFORME

Notícias sobre lutas e conquistas do sistema
CFBio/CRBios você confere nesta editoria

A reportagem de ‘Capa’ da edição nº 26 da BIOPARANÁ contou a história dos
20 anos de descoberta, pesquisa e conservação da ave bicudinho-do-brejo
na natureza. ‘No Paraná’ discutiu uma alternativa ecológica, desenvolvida por
meio de uma pesquisa na UFPR, para aumentar a produtividade do milho. O
entrevistado da vez foi o Edson Tadeu Iede, Biólogo que há 36 anos trabalha
na Embrapa Florestas. Na editoria ‘Utilidade’ foi apresentado o SiBBr, Sistema
de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, plataforma online que auxilia o
trabalho da categoria. Os jardins sensoriais, que promovem a inclusão de pessoas
com deficiência, foi o tema ‘Especial’ da revista. O ‘Destaque’ ficou por conta da
proposta de resolução, junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA),
sobre o atropelamento de animais silvestres e a participação do CRBio-07
no Encontro de Mantenedores de Fauna. Legislação que ampliou o campo
de trabalho dos Biólogos, a Resolução CONAMA 01/1986, fez 30 anos e foi
explorada na editoria ‘Mercado de Trabalho’. O ‘Olhar Sobre a Natureza’ mostrou
imagens de paisagens, da fauna e da flora paranaense e ‘Informe’ sintetizou as
notícias mais importantes do período para os profissionais de Biologia.
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Planos de arborização
urbana em destaque

Reunião do Comitê de Trabalho
Interinstitucional para Análise dos Planos
Municipais de Arborização Urbana do Paraná

CRBio-07 participa de Comitê criado pelo Ministério Público do Paraná
para avaliar e emitir parecer sobre planos elaborados por prefeituras;
instrumento para minimizar conflitos e maximizar benefícios da vegetação nas
cidades é obrigatório para todos os municípios paranaenses
Por Bruna Komarchesqui

A

s árvores tornam a paisagem urbana mais bonita,
colorida e harmônica. Regulam a temperatura e
amenizam a poluição sonora, oferecem sombra e
melhoram a qualidade do ar. Embora muitas e importantes
sejam as funções ecológicas das árvores nas cidades, uma
arborização mal planejada pode trazer inúmeros conflitos,
como inadequação com fiações elétricas, muros, calçamentos
e postes e prejuízo à acessibilidade de pedestres. Para evitar
essas situações é que surge o Plano Municipal de Arborização
Urbana, um instrumento de caráter técnico, norteador das
decisões, com base nas especificidades de cada município.
Esse planejamento por parte do poder público municipal
ajuda a responder as questões fundamentais “o quê, como,
onde e quando plantar?”, de modo a minimizar conflitos
com as estruturas urbanas e maximizar os benefícios da
arborização. Isso porque um projeto de arborização urbana
precisa respeitar a cultura e a memória da cidade, contribuir
para a conservação da biodiversidade e proporcionar a
melhora do ambiente em todos os aspectos.
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A necessidade de que os 399 municípios paranaenses
elaborem e executem seus planos levou o Ministério
Público Estadual (MP-PR) a instituir o Comitê de Trabalho
Interinstitucional para Análise dos Planos Municipais de
Arborização Urbana no Estado do Paraná. Em 2012, o
grupo – formado inicialmente por técnicos da Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar), Companhia Paranaense
de Energia (Copel), Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Paraná (CREA-PR), Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa Florestas), Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) e Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) – elaborou
um manual com o objetivo de subsidiar as prefeituras na
elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana de
cada município.
Encerrado o prazo estabelecido pelo MP-PR (da publicação
do manual, em 2012, até o ano passado), os municípios
estão encaminhando seus planos para análise na
Procuradoria do Estado, em Curitiba. Cumpridos requisitos

mínimos dispostos no manual, o documento segue para
parecer técnico do Comitê de Trabalho. Para essa análise,
juntaram-se ao referido grupo três representantes do
Conselho Regional de Biologia do Paraná (CRBio-07), os
Biólogos Yedo Alquini (05.076/07-D), Paulo Luciano da
Silva (50.303/07-D) e Vinícius Abilhoa (09.978/07-D), além
de um técnico da Associação Paranaense de Engenheiros
Florestais (APEF). Ao longo do ano passado, a equipe
analisou os planos de arborização de 96 cidades.
O Biólogo Paulo Luciano da Silva avalia a multidisciplinariedade
das instituições e a oportunidade de aplicar o conhecimento da
área biológica como pontos-chave para o sucesso do Comitê
de Trabalho. “Infelizmente, os municípios contratam empresas
que elaboram planos com baixa qualidade. Além disso, falta
continuidade nas gestões municipais, o que faz todo um trabalho
realizado ser desprezado pela próxima gestão”, lamenta.
Yedo Alquini concorda com o colega e destaca a importância
de um Plano Municipal de Arborização contemplar todos
os aspectos defendidos pelos órgãos envolvidos em
sua análise. “Um plano bem elaborado, com escolha de
espécies adequadas à realidade de cada cidade, atende
aos objetivos dos órgãos supracitados, além de interferir
positivamente nas condições do ambiente da cidade.” Para
ele, dos municípios já analisados, Cascavel foi o que melhor
apresentou um plano dentro das especificações técnicas
do Manual de Arborização.
O representante do CRBio-07 destaca a competência
do profissional da Biologia para elaborar um Plano de
Arborização Urbana. “Durante sua formação acadêmica, o
Biólogo tem vivência nesta área, em diversas disciplinas,
o que o torna habilitado para tal”, explica Yedo Alquini.
Além da conquista de espaço da categoria junto aos outros
órgãos que compõem o Comitê de Trabalho, Paulo Luciano
reforça que a participação do CRBio-07 na discussão
confere mais solidez aos planos de arborização, uma vez
que as espécies vegetais (plantas nativas e exóticas), seu
comportamento e relações, são tema da Botânica, área
estudada pela Biologia.
“Podemos citar nossa participação positiva em visita a campo,
com os demais membros do Comitê, no município de São
José dos Pinhais, em que contribuímos com a identificação de
espécies florestais e seu desenvolvimento em características
como: porte, copa (forma, densidade e hábito), floração,
frutificação, raízes, resistência a pragas, doenças e poluição,

ausência de princípios tóxicos, além de conhecimentos da
qualidade do solo, adaptabilidade de espécies às condições
climáticas e adequações a práticas de manejo e controle
natural de pragas urbanas”, detalha o Biólogo Paulo Luciano.

Manual é um norteador
Assinado com emissão de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), por um profissional com competência na área,
o Plano Municipal de Arborização Urbana deve contemplar
itens básicos como: introdução (histórico da arborização
existente); importância da arborização; objetivo; diagnóstico
da arborização existente; características da arborização
urbana; e principais problemas encontrados (espécies
exóticas invasoras, espécies não adequadas, árvores
senescentes com risco de quedas, plantio de uma única
espécie, podas drásticas, possíveis conflitos com redes
sanitárias, telefônicas, pluviais e elétricas).
“O Manual é um norteador, elaborado por uma equipe que
antecedeu a nossa, formada por profissionais da área, que
informa todos os passos a serem seguidos, bem como as
recomendações técnicas exigidas”, explica o Biólogo Yedo Alquini.
Nas reuniões do Comitê, a equipe da Promotoria Pública
estadual seleciona os planos recebidos dos municípios
e os distribui entre os representantes dos órgãos. “Cada
integrante (categoria profissional) analisa dois planos
por reunião, os apresenta e, após discussão, é emitido
parecer, que será assinado por todos. Depois, o município
é informado do prazo para cumprimento das lacunas, caso
necessário. Posteriormente, realiza-se uma visita ao local,
para acompanhamento do desenvolvimento das etapas
subsequentes”, explica Yedo.

©Arquivo pessoal Paulo
Luciano da Silva

©Arquivo pessoal Paulo Luciano da Silva

No paraná

Biólogos Yedo Alquini e Paulo Luciano da Silva em dia de
participação na análise dos Planos Municipais de Arborização
Urbana do estado, no Ministério Público do Paraná

Quer ver a sua descoberta científica ou projeto desenvolvido nas universidades paranaenses 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!

5

entrevista

©Acervo Associação MarBrasil

©Arquivo pessoal Ariel Scheffer

públicos, à questão ética e combate à corrupção nos sistemas
de licenciamento ambiental. Além disso, as políticas públicas têm
tomado direções opostas às necessidades da conservação da
biodiversidade e combate às mudanças climáticas, como ficou
claro com a aprovação da Lei nº 12.651/2012, que substituiu o
Código florestal de 1965. Isso preocupa muito.

Biólogo em trabalho no fundo do mar

Por Daiane Rosa e Juliana Dotto

Ariel Scheffer
da Silva

A

s expedições do pesquisador Jacques Cousteau a bordo do navio Calypso atraíram os primeiros olhares de Ariel
Scheffer da Silva (09.129/07-D) para a Biologia Marinha. Há pouco mais de 30 anos, o então estudante do curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas (1984-1989) e estagiário do Centro de Biologia Marinha - atual Centro de

Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Pontal do Sul, começou uma trajetória de amor pelo mar e
pela profissão, que incluíram embarques no navio oceanográfico Almirante Saldanha, da Marinha do Brasil. Fez mestrado
em Aquicultura no Canadá (1993-1995) e doutorado no Departamento de Zoologia da UFPR (1996-2001). Começou a atuar

profissionalmente na maricultura com larvicultura de camarão, mas logo passou a se interessar pelo viés da conservação.
Teve sua primeira experiência com recifes artificiais no Canadá, acompanhando o preparo e o lançamento desses por navio.
De volta ao Brasil, em 1997, foi consultor técnico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), fazendo um macrodiagnóstico do setor pesqueiro e aquícola do Brasil, participou do Programa Recifes Artificiais Marinhos da
UFPR e atuou como consultor da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura no preparo e lançamento,
do agora desativado, navio hidrográfico Orion. Atualmente, além de trabalhar com ecologia de recifes naturais e artificiais,
atua com espécies invasoras, mergulho científico e, mais recentemente, na coordenação do Observatório de Conservação
Costeira do Paraná (OC2), uma instância que reúne profissionais de diversas áreas do conhecimento que atuam no campo
da conservação da biodiversidade do litoral do Paraná. Com um longo currículo, Scheffer também é diretor de Empreendedorismo Inovador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), presidente do Conselho Diretor
da Associação MarBrasil e membro do Conselho Curador da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

BIOPARANÁ: Qual a sua maior preocupação referente à
conservação de ecossistemas marinhos?
Ariel Scheffer da Silva: A perda da diversidade biológica
e o ritmo em que está acontecendo. As causas são muitas e as
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soluções são difíceis, pois passam por mudanças de paradigma
nos modelos de desenvolvimento econômico. A perda de habitat, a
sobrexploração dos recursos marinhos e as bioinvasões envolvem
desde a conscientização ambiental da população e dos gestores

BIOPARANÁ: Conte-nos sobre como se deu a criação da
Associação MarBrasil.
Ariel Scheffer da Silva: A criação da MarBrasil
é fruto dos trabalhos da equipe do projeto de recifes
ar tificiais na UFPR. Éramos o professor Frederico
Brandini, eu, e mais cinco ou seis parceiros. Por causa
do reconhecimento dos resultados do projeto, o professor
Brandini recebeu apoio da Fundação AVINA, com o desafio
de transformar o projeto de recifes artificiais em algo de
impacto na sociedade e para isso precisaríamos criar
uma ONG, pois sairia do âmbito da Universidade. Hoje,
trabalhamos com educação ambiental marinha, educação
para a conservação, monitoramento de bioinvasões e da
pesca, espécies ameaçadas, unidades de conservação e
tecnologias para pesquisa e conservação marinha.
BIOPARANÁ: Que trabalhos vocês realizam lá e que
conquistas já conseguiram alcançar por meio da
associação?
Ariel Scheffer da Silva: Desenvolvemos vários
trabalhos de conservação marinha, desde projetos de
estudos e conservação de espécies ameaçadas como
o Mero (Epinephelus itajara) e tartarugas marinhas,
elaboração de estudos para o plano de manejo do Parque
Nacional Marinho Ilha dos Currais, de monitoramento
de bioinvasões marinhas, à educação ambiental. Mas
o carro-chefe são os trabalhos com os recifes artificiais
que envolvem estudos e monitoramento da biota dos
recifes e de áreas naturais adjacentes, o monitoramento
do desembarque pesqueiro, além do levantamento dos
parâmetros hidrográficos. Isso envolve muitas saídas de
campo, mergulhos e coletas. Como conquistas, destaco
a captação de recursos do Fundo Paraná da Secretaria de
Estado da Ciência e Tecnologia, por meio da Fundação da
Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) e em seguida
do Programa Petrobras Ambiental; e a licença ambiental
para a instalação dos recifes artificiais no Paraná que,
pelo que sei, é a primeira e única no Brasil, uma conquista
tecnológica que reduziu o impacto do arrasto de fundo na
plataforma rasa do Paraná e também os conflitos entre
barcos de grande porte e pescadores artesanais. Mas
a maior delas foi o reconhecimento dos resultados do
Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha no
Prêmio dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, das
Nações Unidas e da Presidência da República, no objetivo
7, Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente.

BIOPARANÁ: Ainda há muita desinformação por parte da
população e governantes sobre a relevância dos serviços
ambientais prestados pelos ecossistemas marinhos?
Ariel Scheffer da Silva: Os ecossistemas marinhos
proporcionam serviços essenciais à nossa sobrevivência e
à economia. Sem entender a importância do mar, nossos
políticos e políticas públicas vão à contramão da história
e das necessidades de garantir a manutenção desses
serviços. A pesca é mal gerenciada, os manguezais e outros
ecossistemas destruídos, os estuários contaminados e as
medidas de proteção e conservação rechaçadas. Na maioria
dos casos, os grandes empreendimentos têm prioridades
sobre a conservação e os serviços ecossistêmicos.
Essas políticas descartam totalmente outras grandes
oportunidades de desenvolvimento econômico com base
nas riquezas ecossistêmicas, o que pode trazer mais
riquezas, boa distribuição de renda e qualidade de vida em
longo prazo para regiões com potencial ecoturístico.
B I O PA R A N Á : O s e u t r a b a l h o c o m o d i r e t o r d e
Empreendedorismo Inovador do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) permite
abordar a vertente marinha? De que forma isso é possível?
Ariel Scheffer da Silva: Sim, conseguimos criar
uma política de incentivo à inovação que abrange todas as
áreas. Apoiamos projetos de pesquisa tecnológica onde
estudantes do ensino técnico à pós-graduação focaram em
ambientes marinhos. Lembro-me de três projetos recentes
que me chamaram a atenção. Um deles envolveu a criação
de um protótipo de gerador de energia pelas ondas do mar,
que foi premiado em concurso nacional de inovação nas
engenharias. Trabalhos que têm potencial de gerar patentes
ou registros de propriedade intelectual e industrial, mudar a
vida dos estudantes e fomentar a economia local.
BIOPARANÁ: Por que são preocupantes as polêmicas
relacionadas à Política Nacional para Preservação e Uso
Sustentável do Mar Territorial Brasileiro (Lei do Mar) e à
Portaria 445 do Ministério do Meio Ambiente (MMA)?
Ariel Scheffer da Silva: Tanto a Portaria 445 de
17/12/2014 quanto o projeto da Lei do Mar tinham como
objetivo melhorar a gestão dos recursos marinhos no Brasil
e proteger espécies da extinção. As duas iniciativas foram
barradas pelo setor pesqueiro, unido à bancada ruralista, junto
ao Poder Judiciário e no Congresso Nacional. A discussão
desprezou a ciência, o conhecimento, a boa gestão e o
futuro econômico em médio e longo prazo das atividades
dependentes dos recursos do mar. O debate continua em
Brasília, mas competindo com os problemas políticos e
econômicos do momento. O que temos que tirar de lição desse
processo é que não podemos deixar essas questões nas
mãos de grupos econômicos e políticos. Temos que mobilizar
a comunidade acadêmica e a sociedade em geral e reverter
as decisões sobre essas importantes iniciativas.

7

©Daiane Rosa

utilidade
plo, os constatados com a ampliação do Parque Ecológico Paulo Gorski, unidade de conservação municipal.
A partir de denúncia, foi instituída uma comissão de
vistoria, com a sua participação, para a elaboração de
um relatório das seguintes irregularidades encontradas: supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica,
alagamento de várzea, deposição de entulho e processos erosivos. Os apontamentos foram encaminhados
para a Secretaria de Meio Ambiente do município e
estão em fase de tramitação.
Um dos assuntos em pauta no Conselho é a regulamentação e fiscalização do serviço de coleta de rejeitos da construção civil. “Atualmente, no município,
todo material recolhido deve ser encaminhado à reciclagem, contudo houve denúncias de descarte em Áreas de Proteção Permanente (APP) e estradas rurais. O
COMAM sugeriu que os caminhões passassem a usar
rastreadores, com entrega de relatórios de prestação
de serviço. Agora, qualquer empresa que efetue irregularidades, ou seja registrada depositando material em
desacordo, poderá perder seu alvará, além de receber
multa”, relata.

CRBio-07 participa de
12 conselhos e comissões
pelo estado

Presidente do CRBio-07 participa do
Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA)

Participação em diferentes colegiados de políticas públicas garante a
contribuição da categoria em temas e ações de interesse da sociedade
Por Daiane Rosa

P

articipar em fóruns de discussão de políticas
públicas sobre o meio ambiente e a sociedade
tem sido uma das diretrizes do Conselho de
Biologia do Paraná. Discutir e propor programas, projetos e normas para temas ambientais que afetam diretamente a vida da população e o exercício profissional
é o que fazem os Biólogos representantes do CRBio-07
em 12 conselhos e comissões de todo o estado.
“A participação em conselhos de meio ambiente é uma
forma de nós, profissionais, estarmos direta e democraticamente participando das decisões da sociedade,
sem necessariamente ocupar cargos políticos eletivos.
Tenho grande satisfação em participar do Conselho
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Municipal de Meio Ambiente da cidade onde nasci e
cresci, e sinto que assim estou retribuindo à sociedade pela minha formação, que foi toda em instituições
públicas de ensino”, afirma o Biólogo Carlos Rodrigo
Brocardo (66.848/07-D), representante do CRBio-07
no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cascavel
(COMAM), desde julho de 2014.
No COMAM, Carlos é membro da Comissão Permanente de Biodiversidade, criada em 2015, por sugestão
do próprio Biólogo, e também participa de comissões
especiais para investigar denúncias de irregularidades
ambientais. Ele já levou ao conhecimento do Conselho
de Cascavel problemas ambientais como, por exem-

O Biólogo Paulo Rober to Gutierrez (83.554/07-D),
que atuou como conselheiro do Conselho Municipal
do Meio Ambiente de Londrina (CONSEMMA) de 2013
a 2015, como coordenador da Câmara Técnica de
Fauna e Flora, par ticipou da elaboração de um projeto para a implantação do Plano Municipal para Conser vação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) e
do Programa de Pagamento por Ser viços Ambientais,
ainda em construção, e também do Programa Proverde. Este último, um programa de apoio e incentivo a
projetos ambientais ligados à conservação do meio
ambiente, foi aprovado pelo executivo e teve início no
começo de 2016.

da administração pública ou mesmo a Câmara de
Vereadores. Qualquer cidadão pode apresentar propostas ou denúncias ao COMAM que, por ser composto por diversos entes da sociedade, tem maior
divergência de opiniões, o que favorece o debate
para além dos interesses da gestão municipal”, opina Carlos Rodrigo Brocardo.
A inserção do Conselho Regional de Biologia do Paraná junto às instituições governamentais e à sociedade é imprescindível, pois os colegiados debatem
e normatizam temas de vital importância para a sustentabilidade, sendo que muitos projetos estratégicos
do estado e dos municípios passam pela deliberação
deles. “A participação do Biólogo neste contexto é
importante para embasar essas decisões, buscando
equilíbrio entre as questões ambientais e econômicas para evitar que os recursos e patrimônios naturais sejam utilizados de forma irracional”, defende o
presidente do CRBio-07, Jorge Augusto Callado Afonso
(08.085/07-D), que participa como representante titular no Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA) e
no Conselho do Desenvolvimento Territorial do Litoral
Paranaense (COLIT).

“Entre os assuntos em pauta no Conselho estão o repasse de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente para a construção de dois Postos de Entrega Voluntária (PEV) para recolhimento de materiais urbanos
recicláveis, em duas regiões da cidade, a contribuição
e o acompanhamento do Projeto de Lei em discussão
na Câmara de Vereadores sobre o Estudo de Impactos
de Vizinhança e a implantação do Plano de Arborização
em Londrina”, explica Paulo.

Atualmente, o CRBio-07 é representado nos seguintes
colegiados no Paraná: Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA); Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Maringá (CONDEMA); Conselho Municipal de Proteção aos Animais de Curitiba (COMUPA); Conselho
Municipal de Meio Ambiente de Cascavel (COMAM);
Comissão Permanente de Controle da Raiva Animal
da Secretaria de Estado da Saúde (SESA); Comitê
de Trabalho Interinstitucional para Análise dos Planos Municipais de Arborização Urbana, instituído pelo
Ministério Público do Paraná; Conselho Municipal de
Saneamento Básico de Paranaguá; Câmara Temática
de Biodiversidade, Biomas e Educação Ambiental do
CEMA; Conselho do Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense (COLIT); Conselho de Regulação da
Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná (CAGEPAR); Grupo de Assessoramento
Técnico (GAT-ICMBio) do Plano de Ação Nacional para
a Conservação da Fauna Ameaçada por Infraestrutura
Viária; e Comissão Estadual Intersetorial de Prevenção
de Acidentes e Segurança no Trânsito – Projeto Vida no
Trânsito SESA/PR e Detran-PR.

“Creio que a principal contribuição que o COMAM,
assim como outros conselhos municipais, pode dar
à população é ser um canal aber to à par ticipação da
comunidade local, muito mais do que outros órgãos

O Comitê de Trabalho Interinstitucional para Análise dos
Planos Municipais de Arborização Urbana é assunto desta
edição da revista na editoria “No Paraná”. Confira a matéria sobre o tema na página 4.
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secá-las. A predação de ovos foi confirmada por meio
da realização de um projeto piloto que colocou ninhos
artificiais com ovos de calopsita no Parque”, conta.
A introdução de animais exóticos em áreas verdes
urbanas pode ser involuntária – como no caso dos
saguis, que fugiram do cativeiro, ou proposital. “Os tigresd’água (aquelas tartaruguinhas-de-água-doce, Trachemys
scripta), por exemplo, são soltos nos parques quando
começam a dar trabalho para as pessoas que adquiriram
indivíduos jovens como pets. Atualmente eles podem ser
observados em vários dos parques e bosques de Curitiba.
Parecem inofensivos, mas são predadores extremamente
agressivos à nossa fauna”, detalha Patricia.

Abandono de animais em
parques urbanos provoca
danos ambientais

Registro de sagui-de-tufo-preto,
animal exótico em Curitiba, em
parque da cidade

A soltura de animais exóticos e domésticos em parques urbanos e áreas
verdes de cidades traz prejuízos à flora e à fauna silvestre; segundo
Biólogos, atitude é motivada por desconhecimento da população
Por Bruna Komarchesqui

D

ificilmente paramos para pensar, mas os lugares
onde hoje estão a nossa casa, o comércio que
frequentamos e até o nosso local de trabalho, em
um passado não muito distante, eram todos habitados
por espécies nativas de animais e plantas. “O ambiente
urbano já foi natural; muitas espécies ocorreram neste
local e desapareceram”, recorda o Biólogo Raphael
Eduardo Fernandes Santos (45.317/07-D). “Os parques
possibilitam que alguns animais silvestres permaneçam
em áreas urbanas e periurbanas. Quanto maior o número
de parques, maior a diversidade de animais”, completa.

Os parques urbanos são importantes para regular o clima,
conter cheias, melhorar a qualidade do ar e preservar
a biodiversidade local. Mas áreas verdes dentro de
grandes cidades, também, são objeto da soltura indevida
de animais exóticos – aqueles não nativos da região –,
que podem ser prejudiciais à flora e à fauna silvestre.
“As espécies exóticas não têm predadores locais, são
mais resistentes a doenças e, por isso, acabam sendo
mais favorecidas em sua luta pela sobrevivência que as
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nativas”, explica a Bióloga Patricia Weckerlin e Silva
(25.510/07-D). Animais nativos de Minas Gerais, Goiás
e de estados do Nordeste, como o sagui-de-tufo-branco
(Callithrix jacchus) e o sagui-de-tufo-preto (C. penicillata),
por exemplo, são espécies exóticas comuns nos parques
urbanos da capital paranaense. Segundo Patricia,
quando foi constatada a presença dessas espécies de
saguis no Parque Natural Municipal Barigui, imaginouse que elas não iriam se adaptar em virtude do clima
frio, já que vivem em habitats de clima mais quente.
Porém, esses animais rapidamente se multiplicaram,
favorecidos pela grande disponibilidade de alimento e
pela ausência de predadores naturais, como iraras e
aves de rapina.
“Os saguis reproduziram-se demasiadamente e
formaram grupos no Parque Barigui e em seu entorno,
espalhando-se pelos bairros vizinhos. Eles se alimentam
de ovos e filhotes de aves nos ninhos, causando um
grande impacto na população de aves do Parque, e
podem destruir algumas espécies de árvores (como
o pessegueiro-bravo), ao se alimentar da exsuda, até

Casos semelhantes de soltura de animais ocorrem com
papagaios, calopsitas e roedores. O Biólogo Raphael Santos
recorda que, na maioria das vezes, essa atitude é decorrente
da falta de conhecimento da população. “A pessoa acha que
está ajudando o animal. Isso é muito comum com aves em
cativeiro, a exemplo dos canários belgas (Serinus canaria).
Alguém os vê na gaiola e diz ‘que absurdo, vamos soltar’.
Mas essa não é uma ave da
fauna brasileira, é exótica,
já nasceu em cativeiro e
não sabe sobreviver no
ambiente natural”, explica.

A solução do problema está na educação ambiental da
população, a fim de diminuir o número de novos casos
de soltura. Nas situações em que os animais já estão
inseridos no ambiente, é necessária uma avaliação
caso a caso. “Após o estudo do caso, pode-se decidir
pela captura dos animais exóticos, optando-se pela sua
castração, ou remoção e destinação para locais mais
adequados”, adverte.
O Biólogo Raphael Santos salienta que existe um Centro de
Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Tijucas do Sul,
na Região Metropolitana de Curitiba, onde profissionais
habilitados avaliam a necessidade de cada espécie, se
ela é generalista e se adaptaria a qualquer local, ou se
tem necessidades mais específicas de ambiente, bem
como o seu estado de saúde para encaminhar o animal
à soltura ou a um cativeiro adequado. “Os parques não
têm estrutura de recebimento de animais”, observa.

Parques de Curitiba

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio
A m b i e n t e ( SMMA ) , d a
Prefeitura de Curitiba, a
cidade conta com 29 áreas
verdes, entre parques e
bosques. A preocupação
dos gestores urbanos
Dessa forma, uma atitude
com a biodiversidade teve
aparentemente inofensiva
início na década de 1960,
pode ter resultados
como recorda a Bióloga
catastróficos para a
Patricia Silva. “Naquela
biodiversidade regional.
época, a implantação
“A soltura de animais nos
dos parques tinha como
parques é extremamente
objetivo o controle das
prejudicial, uma vez que
enchentes. Assim, ocorreu
Bióloga Patricia em trabalho de campo
não se sabe a procedência
a revitalização da bacia
em parques urbanos
dos indivíduos ou seu
do rio Barigui, por meio da
estado de saúde, podendo
formação de corredores
comprometer toda a fauna local, já que a atitude pode
ecológicos, com a criação de parques e a proteção dos
inserir doenças e pragas na área, contra as quais a fauna
rios pela mata ciliar.”
nativa não possui defesa”, reforça Raphael.
Além da soltura indevida de espécies silvestres exóticas
à região, como a de jacarés no Parque Barigui, o problema
envolve, também, animais domésticos. É o que ocorre com
os gatos ferais e cães abandonados que vivem nos parques
e arredores, ou que têm donos, mas passam o dia nas áreas
verdes. Patricia Silva recorda já ter atendido um caso de
seis filhotes de capivara mortos de uma só vez no Parque
Natural Municipal Tingui. “Pelos sinais de mordedura canina
nos animais mortos, constatou-se que foram atacados por
cães domésticos”, afirma.

©Acervo do Museu de História
Natural Capão da Imbuia

©Fernanda Góss Braga

eSPECIAL

Os parques são fundamentais para o lazer e a qualidade
de vida das populações urbanas, ressalta a Bióloga.
“Esses espaços garantem não somente o bemestar humano, mas também são os últimos refúgios
existentes para os animais silvestres nas cidades.
É por isso que temos de ter a preocupação com a
conexão. Os parques precisam ter conectividade, para
permitir que os animais transitem entre eles e, com
isso, disseminem novos indivíduos de plantas (das
quais se alimentaram), pelo trato intestinal ou no pelo,
garantindo a preservação das espécies.”
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destaque

Site reformulado
do CRBio-07 está no ar

As atualizações periódicas de design e programação são
necessárias para que o site continue dinâmico, atual e
adequado às necessidades tecnológicas. Isso é fundamental
para que o usuário possa ter uma boa experiência de
navegação na página. A principal mudança está na forma
de apresentação dos conteúdos do site. Com um layout
mais moderno e clean, as publicações e notícias de maior
interesse da categoria ficam em destaque.
“Na atualização do site, manteve-se o conteúdo preexistente,
cuja rotina de acesso nos últimos anos demonstrou serem
as informações mais úteis e requisitadas pelos Biólogos.
Contudo, seu novo layout é mais moderno e agradável
visualmente, com funcionalidades técnicas de configuração
que permitem maior qualidade de navegação ao usuário,
como, por exemplo, o processamento mais rápido de
textos e imagens”, explica o coordenador da Comissão de
Divulgação e Comunicação (CDC) do CRBio-07, Paulo Pizzi
(08.082/07-D).
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Além disso, o site conta com nova ferramenta de gestão,
que facilita a inserção e edição de conteúdos na área
administrativa.
Merecem destaque as páginas “Notícias”, “Portal da
Transparência”, “Serviços” e “CRBio 24h”, sendo que
esta última permite a emissão de ARTs, acesso ao acervo
técnico e a outros serviços. A melhor visualização e leitura
das versões digitais da revista BIOPARANÁ também é um
diferencial da página reformulada.
Não deixe de acessar o site www.crbio-7.gov.br e conferir
todas as novidades!

©Reprodução

D

esde novembro de 2015, está no ar o site
reformulado do Conselho de Biologia do Paraná
(CRBio-07). O endereço da página é o mesmo
www.crbio-7.gov.br, mas o layout é totalmente novo. O primeiro
site do Conselho foi criado em 2007. Três anos depois, um
novo foi desenvolvido e, agora, no fim de 2015, ele passou
por uma reelaboração.

Plenárias no fim de 2015
e início de 2016
movimentam o CRBio-07

O novo layout é mais moderno e
bonito. As mudanças deixaram o site
mais atual e ágil

Informações estão melhor organizadas e
distribuídas na home do site

O

ano de 2015 terminou com a realização da 52ª
Reunião Plenária no dia 7 de novembro, e 2016
começou com outra, logo no dia 6 de janeiro. O
último encontro do ano passado foi realizado no auditório do
Museu Botânico Municipal, no Jardim Botânico de Curitiba.
Entre os assuntos tratados estava a aprovação do orçamento
financeiro do CRBio-07 para 2016, com a reforma da nova
sede adquirida no início de 2015.

Participantes da 52ª Reunião
Plenária do CRBio-07, em Curitiba

Emissão de ARTs no período de 01/01 a 03/11, de cada ano:

Ano - ART
2011 = 1.180
2012 = 1.557
2013 = 1.533
2014 = 1.844
2015 = 2.012
Aumento de 70,5% de 2011 a 2015

A inauguração do novo espaço que abrigará as instalações
do Conselho também foi um dos temas tratados. A previsão
é de que, ainda no primeiro semestre deste ano, o espaço
já esteja pronto para começar a efetivamente ser usado e
usufruído em benefício dos Biólogos de todo o estado. A
conquista será comemorada juntamente com o aniversário
do Conselho Regional de Biologia do Paraná, que, neste ano,
completa uma década de existência e trabalho em prol da
categoria.

Na 53ª Reunião Plenária, realizada no início de 2016, os conselheiros
efetivos do CRBio-07 decidiram pela continuidade da diretoria para
os próximos dois anos de mandato. A atual plenária do Conselho foi
eleita em 2013, com a posse realizada em 6 janeiro de 2014, ocasião
em que também foi eleita a diretoria da gestão. A referida reunião
ocorreu para atendimento ao Regimento Interno do Conselho, que
determina que os conselheiros se reúnam após dois anos de trabalho
para votar em mudanças ou na homologação dos cargos diretivos
para os próximos dois anos (janeiro de 2016 a janeiro de 2018).

Na ocasião, também foi apresentada uma série histórica com
a comparação de emissões de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) no CRBio-07 de 2011 a 2015. Os dados
mostraram um aumento de 70,5% no número de emissões
no período analisado. Uma informação que aponta
resultados positivos de conscientização dos Biólogos sobre
a importância da ART para o exercício profissional.

Entre as ações programadas pela diretoria para esse período está
a intensificação de fiscalizações, apoio a questões legislativas de
interesse dos Biólogos, adequações orçamentárias e a conclusão
das obras na nova sede. “Continuaremos a luta por espaços de
trabalhos para os Biólogos em concursos públicos e a participação
ativa nos temas de interesse da Biologia e da sociedade”, completa
o presidente do CRBio-07, Jorge Augusto Callado Afonso.
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Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) incentiva a preservação da
natureza, por meio de recompensas financeiras, para racionalizar a
exploração de recursos naturais e, assim, tentar evitar sérios problemas
com a falta de água e a perda de biodiversidade

Por Daiane Rosa

C

omeça a se tornar realidade no Brasil o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que, aos poucos, está mudando a
cultura de que apenas a exploração dos recursos naturais é compensatória e lucrativa. Funciona assim: quem ajuda
a manter e preservar os serviços ambientais – que são os benefícios obtidos dos ecossistemas para a manutenção
da vida – em sua propriedade é recompensado financeiramente. Essa é uma forma de incentivar o cuidado com o meio
ambiente, de que todos nós usufruímos e precisamos. O PSA leva à reflexão de quanto vale um meio ambiente preservado.
Vale menos ou mais de que o lucro alcançado com a venda de matéria-prima? Embarque nessa discussão e confira o que
está sendo feito na área, especialmente no Paraná.
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“O Oásis é uma iniciativa, desenvolvida desde 2006,
que tem como foco a conservação de áreas naturais e
a consequente manutenção e recuperação da provisão
dos serviços ambientais a elas associados. O objetivo
é promover a valorização dos ambientes naturais, por
meio da premiação financeira a proprietários que se
comprometam com a conservação das áreas naturais e
com a adoção de práticas conservacionistas de uso do
solo, garantindo, assim, a manutenção e a melhoria dos
serviços ambientais providos por suas propriedades”,
conta o Biólogo Guilherme Zaniolo Karam (28.641/07-D),
coordenador de estratégias de conservação da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

“Os PSAs são projetos que visam conceder incentivo econômico a proprietários e possuidores de imóveis rurais ou urbanos, que tenham áreas naturais capazes de prover serviços
ambientais relacionados à conservação dos recursos hídricos,
além da valoração pelo incremento dos serviços ambientais, a
partir da adoção de práticas sustentáveis de uso e conservação de solo”, explica a Bióloga Sueli Naomi Ota (08.446/07-D),
coordenadora de Biodiversidade e Florestas da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA).

Atualmente, o Oásis está ativo em Brumadinho (MG),
São Bento do Sul (SC) e em corredores de biodiversidade (SC), e em reformulação em Apucarana (PR) e
São Paulo (SP). O projeto tem uma metodologia de valoração de áreas naturais simples, fácil e transparente, sendo formulado para conseguir ser replicado em
qualquer região do País. A meta da Fundação Grupo
Boticário de Proteção à Natureza é inserir esse modelo
nas principais políticas públicas de PSA do Brasil.

Os serviços ambientais são os benefícios obtidos dos ecossistemas para a manutenção da vida no planeta. São exemplos deles a proteção contra desastres naturais, purificação
do ar e da água, fertilidade do solo e regulação climática. Em
resumo, eles são fundamentais para todos os seres vivos.

Em Ivaiporã, a cerca de 120 quilômetros de Apucarana,
é realizado o Programa Cultivando Água Limpa, pela
prefeitura da cidade, que também faz o Pagamento por
Serviços Ambientais. Ele prevê a recuperação e preservação das nascentes e matas ciliares das propriedades da bacia do rio Pindaúva, manancial que abastece
o município. A sua finalidade é revitalizar as nascentes, aumentar a vazão de água, melhorar a qualidade
da água, recuperar matas ciliares, criar um corredor da
biodiversidade e gerar condições para o fluxo gênico
das espécies da flora e fauna.

PSAs específicos para a proteção dos recursos hídricos visam
à conservação das águas, com a manutenção da qualidade e
quantidade, por meio de pagamentos para pessoas que têm
propriedades no entorno de nascentes e de Áreas de Preservação Permanente (APPs) em mata ciliar. No Paraná, um exemplo
de PSA foi realizado entre 2009 a 2011 pelo Projeto Oásis, da
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, no município
de Apucarana. Ao todo, foram beneficiadas 184 propriedades,
totalizando mais de 1,3 mil hectares de área protegida.

“O programa surgiu diante da reclamação da população
quanto ao volume e qualidade da água consumida em
Ivaiporã. Em 2014, o projeto foi elaborado, aprovado

Projeto Oásis realizado no Sítio do Sargento, em São Paulo

©Divulgação

A água nossa
de cada dia

Um meio ambiente preservado vale muito. Se, até pouco tempo atrás, apenas a exploração de recursos naturais era vista
como uma atividade lucrativa, isso está começando a mudar.
É a implantação do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)
que está alterando, aos poucos, essa realidade no Brasil. Em
longo prazo a natureza conservada é muito mais compensatória do que o lucro imediato obtido com a exploração das
matérias-primas dela extraída. O PSA é uma forma de incentivar a preservação ambiental com a mais tradicional moeda de
troca: o dinheiro. A concepção do projeto parte da premissa
de que não basta penalizar com multas quem faz o uso indevido do meio ambiente, é preciso recompensar aqueles que
ajudam a cuidar da manutenção da biodiversidade.

©Fundação Grupo Boticário
de Proteção à Natureza

©Denis Ferreira Netto - SEMA

capa

Vista de uma nascente da bacia do rio Pindaúva, em Ivaiporã,
revitalizada com capela de proteção e tubulação de vazão
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disseminar orientações técnicas sobre conservação do

No momento, 165 propriedades rurais no entorno da bacia do rio Pindaúva participam do programa e recebem,
anualmente, cerca de R$ 1.500,00 pela preservação
dos serviços ambientais. E os benefícios para toda a população, nesse um ano de funcionamento do projeto, já
são visíveis. Ao todo, 40 nascentes foram revitalizadas
com limpeza e proteção, houve um aumento em torno
de três milhões de litros na vazão de água captada pela
Sanepar e cerca de 20 mil mudas de árvores foram distribuídas para a recuperação das matas ciliares. Como
reconhecimento, o programa foi vencedor do Prêmio Gestor Público do Paraná, em 2015.

PSA do governo do estado

A limpeza da água também é outra melhoria conquistada.
“Temos um melhor aproveitamento do próprio agricultor

solo e da água”, comemora o Biólogo Jayme. A meta do
programa, para um futuro próximo, é revitalizar cerca de
160 nascentes, com aumento de aproximadamente seis
milhões de litros de água/dia, com qualidade, para consumo da população urbana de Ivaiporã.

Um projeto de Pagamento por Ser viços Ambientais do governo do estado do Paraná, realizado
por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos (SEMA), está em desenvolvimento. O edital de chamada pública para selecionar os provedores de ser viços ambientais deve ser
lançado em breve, ainda no primeiro semestre de
2016. Estão sendo desenvolvidos três projetos
pilotos de PSA para a conser vação de recursos
hídricos nas bacias do rio Miringuava, Piraquara e
São Cristóvão. Também está sendo elaborado um
PSA para as Reser vas Par ticulares do Patrimônio
Natural (RPPN) de todo o Paraná.

que capta água limpa diretamente das nascentes revitalizadas. Além disso, também fizemos o cascalhamento
e construção de microbacias de contenção de água das
chuvas, o resgate da biodiversidade local, com o retor-
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no de pequenos animais e aves, e ainda conseguimos

Biólogo Jayme Ayres da Silva em visita
a uma área participante do Programa
Cultivando Água Limpa, em Ivaiporã
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Os projetos estão na fase de realização do diagnóstico socioeconômico e ambiental das respectivas áreas de abrangência, e a previsão é de que
os primeiros pagamentos passem efetivamente a
acontecer no fim de 2016.“Do ponto de vista da
Biologia, o PSA no Paraná é uma opor tunidade de
manter, incrementar e monitorar os remanescentes naturais do estado, influenciando diretamente na melhoria da conser vação da biodiversidade.
Como haverá também um incentivo, a melhoria das
práticas de uso do solo refletirá na qualidade de
água e solo e, consequentemente, nos organismos
e ecossistemas envolvidos”, acredita a Bióloga
Sueli Naomi Ota, da SEMA.
“Água é vida, favorece o alimento para a fauna e flora local, melhora a produtividade na agricultura e as
condições para o aumento de animais e corredores
de biodiversidade. Por isso, ações de Pagamento
por Ser viços Ambientais, como a realizada em Ivaiporã, proporcionam melhorias no solo, no microclima e no fornecimento de água para a população”,
completa Jayme.
Depois de lançado o edital, os interessados, que se
adequarem ao perfil apresentado no comunicado oficial, deverão elaborar um Projeto Individual da Propriedade (PIP), contemplando as ações que serão realizadas no imóvel rural. Será, então, de acordo com

Sueli, firmado um contrato em que estarão previstas
as obrigações do provedor, o valor do pagamento que
irá receber pelos serviços ambientais e a periodicidade. As ações realizadas serão monitoradas e o proprietário só será remunerado se cumprir as obrigações
que assumiu.
O valor pago aos donos dessas áreas contempladas
será calculado com a fórmula prevista no artigo 13 do
Decreto Estadual nº 1.591/2015 (que regulamenta a
Lei nº 17.134/2012, que institui o PSA no Paraná):
valor PSA = X* (1 + ∑ N) * Z. Sueli explica como funciona a equação, que é a mesma do Projeto Oásis, da
Fundação Grupo Boticário. “O ‘X’ é o percentual do
valor base a ser definido, conforme a modalidade de
PSA, por meio de resolução ou do edital de chamada
pública; o ‘N’ corresponde às notas atribuídas à qualidade do serviço ambiental, da conservação da área
natural e da gestão da propriedade e das práticas conservacionistas de uso do solo, cujo valor final máximo
deverá ser definido para cada modalidade de projeto
de PSA, por meio de resolução; e o ‘Z’ é área natural
a ser contratada pelo projeto”, detalha.
Os projetos de PSA estão fazendo sucesso nos locais
onde são implantados, em função dos bons resultados
alcançados. No entanto, ainda há muitos obstáculos
que precisam ser superados. “Os maiores desafios de
implementação de PSA são a falta de arranjos institucionais fortalecidos, em que todas as instituições
participantes do projeto sejam protagonistas em suas
ações; recursos financeiros suficientes para a sustentabilidade e continuidade do projeto; e instrumentos
legais, principalmente quando envolve execução de órgão público ou repasse de recurso público para ente
privado”, constata Guilherme, da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

©Fundação Grupo Boticário
de Proteção à Natureza

pela Câmara de Vereadores, leis foram criadas e já
aconteceram palestras e reuniões com agricultores.
Isso tudo para que, em 2015, as atividades começassem efetivamente”, relata o Biólogo Jayme Ayres
da Silva (09.307/07-D), idealizador e coordenador
do programa.

PSA realizado em Brumadinho, em
Minas Gerais, pelo projeto Oásis

Outra questão que precisa de atenção é a conscientização dos proprietários de áreas rurais para o interesse e adesão à iniciativa. Principalmente quando se
trata de uma novidade, é fundamental prever ações
informativas para afastar eventuais desconfianças.
Junto com o edital, a SEMA trabalha na elaboração de
um programa de comunicação para divulgar o projeto e
esclarecer premissas e procedimentos que envolvem
a questão, com o objetivo de conseguir a participação
efetiva do público-alvo.
“Cada projeto de PSA trabalha a comunicação de acordo com sua realidade. Tem executores que preferem
a proximidade com os proprietários e outros com associações ou sindicatos que os representam. O plano
de comunicação tem que ser elaborado de acordo com
a realidade da região, da maneira que a comunidade
local está familiarizada”, reforça Guilherme.

Projeto de Lei 792/2007
(PSA)
Em abril de 2007, o deputado federal Anselmo de Jesus (PT/RO) apresentou o Projeto de Lei (PL)
792/2007, de sua autoria, que dispõe sobre normas nacionais para o Pagamento por Serviços Ambientais,
na Câmara dos Deputados, em Brasília. O projeto, acompanhado de perto pela assessoria parlamentar do
Conselho Federal de Biologia (CFBio), já passou pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(CMADS). Atualmente, o PL encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação (CFT), em que foi retirado
de pauta no fim de 2015 e aguarda voltar novamente à discussão e votação.
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Genética forense desponta
como novo segmento de
atuação profissional
Laboratório de Diagnóstico por DNA da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) capacita novos profissionais para atuarem na área,
especialmente naquelas relacionadas às investigações criminais, de
paternidade e estudo da estruturação do patrimônio genético da população
Por Aldy Coelho

A

genética forense é uma das áreas da ciência resultante
do avanço do conhecimento científico sobre a estrutura
da molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico) e
da geração de ferramentas tecnológicas que se tornaram
imprescindíveis na área da identificação humana.
Apontada como a maior revolução científica na esfera forense,
desde o reconhecimento das impressões digitais como
característica pessoal, a técnica de identificação fundamentada
na análise direta do DNA possui duas grandes vantagens
em relação aos métodos convencionais de identificação: a
estabilidade química do DNA, mesmo após longo período de
tempo, e a sua ocorrência em todas as células nucleadas do
organismo humano.
Desta forma, a análise e identificação de indivíduos por
DNA logo foi associada às áreas jurídicas, uma vez que
possibilitava a determinação inequívoca da origem de
qualquer material biológico humano. A metodologia se
tornou uma ferramenta importante na produção de provas
em disputas judiciais na área cível e criminal, tendo grande
impacto e relevância para os Poderes Judiciário e Executivo.
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Realizada unicamente por especialistas com conhecimentos
nas áreas da Biologia Molecular, Genética e Estatística, são
os Biólogos os principais especialistas em investigações
genéticas por análise do DNA. São eles que constituem
partes imprescindíveis dos quadros técnicos e científicos
de universidades, centros de pesquisa e de instituições
vinculadas à segurança pública, tais como as Polícias
Federal e Civil, no caso do Brasil, para trabalhar com esse
tipo de identificação.
Criado em dezembro de 1996, justamente com o objetivo
de auxiliar o Tribunal de Justiça na oferta desse tipo de
serviço à população que não tinha condições financeiras de
fazer o exame, o Laboratório de Diagnósticos por DNA da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) é hoje um
dos principais órgãos destinados à formação profissional
na área da genética forense, tendo como compromisso o
ensino, a formação de recursos humanos especializados
e a produção científica na universidade.
A coordenação fica a cargo do Biólogo e professor Elizeu
Fagundes de Carvalho (12.914/02-D), que explica os

tipos de análises realizados pelo laboratório. “Eles podem
ser de várias ordens, tais como análise de marcadores
para a produção do perfil genético e, consequentemente,
identificação inequívoca de indivíduos; estudo de
marcadores genéticos - segmentos do DNA que caracterizam
linhagens paternas e maternas, visando à identificação de
vínculo genético; identificação de desaparecidos e restos
mortais; além de origem de vestígios biológicos (humanos
e não humanos) recolhidos em cenas de crime”, conta.
Mensalmente, o Laboratório de Diagnósticos por DNA
da UERJ recebe cerca de mil casos para análises, sendo
que aproximadamente 600 deles são efetivamente
realizados por mês, envolvendo o trabalho de oito Biólogos
na produção dos perfis genéticos de, em média, 2.000
indivíduos. Já para a formação de recursos humanos na
área da genética forense, quatro desses profissionais
também atuam na capacitação de alunos, contando ainda
com outros docentes do Instituto de Biologia da UERJ.
Desde sua criação, já foram formados oito doutores, 15
mestres e diversos especialistas em genética forense.
Atualmente, estão em formação outros nove doutores e
11 mestres.
O laboratório possui responsável técnico e corpo técnico
formado por profissionais habilitados e registrados em
conselhos profissionais para atuar na área da Genética ou
Biologia Forense, de acordo com a legislação. “A falta de
registro profissional, e a respectiva emissão de ART ou TRT
de cargo ou função, poderá resultar na anulação de uma
prova pericial, trazendo prejuízos para o sistema judicial e
para as partes envolvidas em uma perícia”, alerta Dr. Elizeu.

(21.798/02-D), é uma das profissionais formadas pelo
laboratório e que hoje atua como docente, contribuindo
para a formação de pessoal nessa área, em diversos
níveis de graduação.
“Por meio da minha formação na UERJ e do meu doutoramento, venho desenvolvendo atividades de pesquisa e
serviço no Laboratório de Diagnósticos por DNA, onde tive
a oportunidade de obter experiência no campo da Biologia Forense. Escolhi essa profissão porque percebi a sua
grande contribuição social e para a área de segurança”,
relata. Seu trabalho hoje, no Laboratório de Diagnósticos
por DNA, está vinculado à pesquisa, desenvolvimento e
validação de metodologias para análise forense por DNA,
e a participação em perícias relacionadas à investigação
de material post-mortem.
Os profissionais da área acreditam que esse pode ser
um mercado promissor para os futuros Biólogos, devido
ao crescimento, nos últimos dez anos, do número de laboratórios para esse fim. “É uma profissão promissora,
uma vez que muitos laboratórios públicos, ligados à área
de segurança pública, continuam sendo implantados no
Brasil. Além destes, laboratórios de pesquisa em universidades ou privados somam um contingente significativo
para o profissional da área”, destaca Dayse.
Mais informações sobre o Laboratório de Diagnósticos
por DNA da UERJ estão disponíveis no site www.ldd.uerj.
br/laboratorio.htm.
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MERCADO

trabalho

Para ele, o grande diferencial da atuação do Laboratório
de Diagnósticos por DNA está no sigilo, discrição,
elevado grau de responsabilidade com rotinas e prazos,
acúmulo de experiência na área, segurança na cadeia de
custódia, treinamento e aperfeiçoamento constantes dos
profissionais, tanto do corpo técnico laboratorial quanto
do administrativo. “É por conta desses critérios que
mantemos, desde 1997, o convênio com o Tribunal de
Justiça e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
para auxiliar a sociedade civil de forma privada, ou por
meio dos Poderes Judiciário e Executivo, na resolução de
casos de direito de família ou criminal, que necessitam de
identificação de amostras biológicas de origens diversas
por meio do DNA”, ressalta.

Mercado em ascensão
Orientada no mestrado pelo professor Elizeu Carvalho,
a professora adjunta do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes (IBRAG – UERJ), Dayse Aparecida da Silva

Bióloga atuando no Laboratório de Diagnóstico por DNA da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
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Biólogo, a BIOPARANÁ publica imagens de paisagem, da fauna
e da flora paranaense que fazem parte do seu cotidiano
de estudo ou trabalho. Tire uma foto em alta resolução
e encaminhe para o e-mail comunicacao@crbio-7.gov.br.
Sua imagem pode ser publicada nas próximas edições da
BIOPARANÁ. Junto com a foto, envie também informações
básicas sobre o cenário ou a espécie flagrada. Participe!

Esta orquídea Epidendrum latilabre Lindl. é uma espécie registrada na
Unidade de Conservação Floresta Estadual do Palmito, em Paranaguá,
no litoral do estado. O registro é do Biólogo Rodolfo de Almeida Bonaldi
(66.535/07-D), mestre em ecologia e conservação.

A Prefeitura de Telêmaco Borba alterou o edital 07/2015, após solicitação do Conselho Regional de Biologia do
Paraná (CRBio-07). A licitação, na modalidade tomada de preços, é referente à contratação de empresa para
elaboração de projetos de licenciamento ambiental para instalação de loteamento industrial.
Fazendo referência à legislação profissional (Resolução CFBio 227/2010), o Conselho pediu a inclusão de Biólogo,
devidamente registrado no CRBio, como o responsável pela elaboração do Laudo de Cobertura Vegetal e
Inventário Florestal, atividade prevista no licenciamento ambiental do empreendimento. O pedido foi acatado,
habilitando os Biólogos a também realizar esse trabalho previsto no edital.
Em outra ação para consolidar a inserção do profissional Biólogo no mercado de trabalho, a Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná (SEMA) também acatou o pedido do CRBio-07 para inclusão
de Biólogos no Programa de Residência Técnica Ambiental, realizado em conjunto com o Instituto Ambiental
do Paraná (IAP) e o Instituto das Águas do Paraná, em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL).
A solicitação foi feita pelo Conselho porque, mesmo as atividades sendo inerentes à atuação da categoria, os
Biólogos não estavam inseridos no programa.

PAN Estradas define ações prioritárias
para os próximos cinco anos
O sistema CFBio/CRBios participou, entre os dias 16 e 18 de dezembro, de uma reunião do Grupo de Assessoramento
Técnico (GAT) do Plano de Ação Nacional para Conservação da Fauna Afetada por Infraestrutura Viária - PAN
Estradas, que concluiu o planejamento das atividades e definiu as ações prioritárias para os próximos cinco
anos. Divididas nos eixos temáticos Pesquisa, Políticas
Públicas, Gestão da Informação, Educação Ambiental e
Capacitação de Recursos Humanos, as ações têm como
objetivo reduzir os impactos de rodovias e ferrovias
sobre a fauna nativa.
©Divulgação

Enquanto procurava por anfíbios, o Biólogo Carlos Eduardo Conte
(41.296/07-D) teve a companhia deste porco-do-mato. “Depois fiquei
sabendo que, quando filhote, ele foi criado por um senhor, que o soltou
depois de grande”, conta o profissional.

Prefeitura de Telêmaco Borba e SEMA
alteram editais a pedido do CRBio-07

A reunião foi realizada na sede do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em
Brasília. A Bióloga Fernanda Góss Braga (25.575/07-D),
conselheira do CRBio-07, representou o sistema CFBio/
CRBios no evento.

A imagem da Baía de Antonina mostra, ao fundo, a Serra do
Ibitiraquire, onde está localizado o Pico Paraná, o ponto mais alto
do Sul do Brasil, com mais de 1,8 mil metros de altura. A paisagem
foi registrada pela Bióloga Rosemari Malinowski (09.516/07-D).
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O próximo encontro do Grupo está marcado
para outubro de 2016, durante o 1º Congresso
Iberoamericano de Biodiversidade e Infraestrutura
Viária (CIBIV), em Lavras, Minas Gerais. “Na ocasião,
faremos a primeira monitoria, para avaliar o andamento
dos trabalhos”, detalha a Bióloga. Informações sobre o
Congresso podem ser obtidas no site www.cibiv.com.

Participantes da reunião do Grupo de
Assessoramento Técnico (GAT) do Plano de Ação
Nacional para Conservação da Fauna Afetada por
Infraestrutura Viária - PAN Estradas
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Fique por dentro dos fatos noticiados no CFBio Notícias nº 14:

Os estudantes de pós-graduação stricto sensu, de mestrado ou doutorado, mais uma vez vão poder receber desconto
de 80% no valor integral da anuidade do CRBio-07. O benefício é garantido para todo o sistema CFBio/CRBios, por
meio da Resolução CFBio nº 330/2013. Para ser beneficiado, o Biólogo precisa estar em dia com suas obrigações
perante o Conselho Regional de Biologia e protocolar um requerimento, acompanhado dos documentos exigidos
na Resolução, até o dia 20 de março de 2016, na sede do CRBio-07.
Para fazer o download do pedido e conferir a documentação completa, acesse:
http://crbio7pr.org.br/biologo/desconto-na-anuidade.html

Biólogo: participe da campanha em defesa do piso salarial da categoria
O sistema CFBio/CRBios conclama os Biólogos a participarem da campanha pela votação do Projeto de Lei 5.755/2013, que
dispõe sobre jornada, condições de trabalho e piso salarial da categoria. O projeto aguarda inclusão na pauta de votações
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados. De autoria do deputado
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS), a matéria obteve parecer favorável da relatora deputada Gorete Pereira (PR-CE).
O CRBio-07 encaminhou, no dia 25 de novembro de 2015, um ofício ao escritório de representação do deputado federal
Ricardo Barros (PP) em Curitiba, solicitando apoio ao Projeto de Lei. O pedido foi encaminhado para esse deputado pelo
fato dele ser o representante do Paraná na CTASP, que analisa o referido PL.
Você, Biólogo, também pode fazer a sua parte. Envie uma mensagem ao deputado pelo e-mail dep.ricardobarros@
camara.leg.br, pedindo apoio ao projeto para que ele possa entrar na pauta de votações da CTASP da Câmara dos
Deputados. Apoie o movimento para o fortalecimento de sua profissão!

CFBio disciplina atuação do Biólogo no Controle de Vetores e Pragas
Com a finalidade de regulamentar a atuação do Biólogo no
Controle de Vetores e Pragas Sinantrópicas, o Conselho Federal
de Biologia (CFBio) editou a Resolução nº 384, de 12 de dezembro
de 2015, estabelecendo os requisitos para o profissional atuar na
área. A Resolução estabelece que o Biólogo é o profissional legal
e tecnicamente habilitado para atuar no controle de vetores e
pragas sinantrópicas, na limpeza e desinfecção de reservatórios
e no treinamento e capacitação de pessoal.
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Desconto de 80% na anuidade para mestrandos e doutorandos

A Resolução estabelece que o Biólogo poderá atuar em manejo
integrado de vetores e pragas, imunização e tratamento
preventivo de madeira, em empresas especializadas, revendas e
distribuidoras de desinfestantes de uso domissanitários, órgãos ambientais e sanitários, centros de controle de zoonoses,
vigilância sanitária, ambiental, epidemiológica e entomológica, empresas de paisagismo e jardinagem, inclusive com uso
de capina mecanizada e química, com produtos não agrícolas, laboratórios de desenvolvimento e pesquisa, em ensaios
biológicos e em assessoria e consultoria. Segundo o presidente Wlademir João Tadei (01.742/01-D), o CFBio é o único Conselho
que disciplinou a atuação dos seus profissionais no controle de vetores e pragas sinantrópicas. “O Biólogo é o profissional
habilitado para atuar na área, uma vez que conhece os ciclos de vida tanto dos vetores quanto das pragas”, afirmou Tadei.

CFBio prorroga, em caráter excepcional, prazo para registro de egressos de 2015
CFBio e CRBio-07 realizam reuniões conjuntas

À tarde, a reunião foi entre as diretorias do CRBio-07
e do CFBio. O encontro faz parte da série de reuniões
periódicas, que serão realizadas pelo CFBio, nos
Conselhos Regionais de Biologia de todo o País, no
decorrer do primeiro semestre deste ano.
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No dia 21 de dezembro de 2015, duas reuniões
movimentaram as atividades na sede do Conselho
Regional de Biologia do Paraná. Pela manhã, o encontro
da Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional
(CFAP) do CRBio-07, com a diretoria do Conselho Federal
de Biologia (CFBio), analisou as atividades realizadas em
2015 e a programação de ações para 2016.

CFBio corrobora nota da SBB sobre tragédia em Minas Gerais
Diretorias do CFBio e CRBio-07 reunidas em Curitiba

Sua sugestão na revista do CRBio-07
Sabe aquele assunto interessante que você estuda, trabalha ou simplesmente se interessa relacionado à Biologia? Ele
pode ser tema das próximas revistas BIOPARANÁ. Para sugerir uma pauta para a publicação trimestral do CRBio-07,
envie a sua ideia para o e-mail comunicacao@crbio-7.gov.br. Todas as sugestões recebidas serão analisadas pela
Comissão de Divulgação e Comunicação (CDC) e podem ser publicadas nas edições futuras da revista. Da mesma
forma, suas fotografias podem ser publicadas, desde que enviadas em alta resolução (mínimo 1 MB) e selecionadas
pela CDC. Sua interação é muito importante para manter a qualidade de nossa revista. Participe!
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Em decorrência de greves em Instituições de Ensino Superior que impossibilitaram a conclusão de cursos de Ciências
Biológicas até dezembro de 2015, o CFBio editou a Resolução nº 383 que prorroga o prazo para registro de egressos
de cursos com base em 2.400 horas de componentes curriculares das Ciências Biológicas. Com a Resolução, os CRBios
ficam autorizados a registrar até 31 de julho de 2016 os graduados que se enquadrarem nessa situação. A prorrogação
foi aprovada, em caráter excepcional, na 303ª Sessão Plenária no dia 11 de dezembro de 2015. A partir de 1º de
agosto de 2016, os CRBios exigirão de todos os egressos - para realizar o registro - as 3.200 horas de componentes
curriculares dos cursos de Ciências Biológicas previstas na Resolução nº 300/2012.

O Conselho Federal de Biologia manifesta sua indignação com a inércia da iniciativa privada e do poder público
diante do rompimento de barragem de rejeitos do processamento de minério de ferro em Mariana, Minas Gerais. O
incidente deixou 19 mortos e centenas de desabrigados, destruiu casas e escolas e devastou a biodiversidade local.
Diante da maior tragédia ambiental da história do País, o CFBio tem entrado em contato com Biólogos das regiões
afetadas para avaliar a amplitude do desastre sobre a biodiversidade. O Conselho apoia e se irmana ainda à Sociedade
Botânica do Brasil (SBB), que se manifestou em nota sobre a tragédia.
A falta de um plano de contingência adequado é apontada como agravante. A barragem de Fundão, de propriedade
da empresa Samarco, rompeu em 5 de novembro de 2015. Cerca de 40 bilhões de litros de lama com rejeitos de
minério se alastraram pelo rio Doce, atingindo o mar no litoral capixaba. A Samarco é controlada, em sociedade
igualitária, pela mineradora anglo-australiana BHP Billiton e a brasileira Vale, também responsáveis pela tragédia.
A Vale mantinha, inclusive, contrato para utilizar a barragem de Fundão, onde despejava seus próprios rejeitos.
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