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Uma pesquisa do Ministério da Saúde alerta 

o Brasil quanto à contaminação da água 

em todo o país por agrotóxicos. Os dados 

são alarmantes, mas também controversos. 

Especialistas apontam para a necessidade de 

aprimorar os parâmetros para a obtenção de 

informações mais concretas sobre a água e a 

influência dos pesticidas.

Biólogo carioca tem reconhecimento 
internacional com seu trabalho na área 
de genética forense.

Governo do Paraná assina junto ao 
MMA a participação no Projeto Pró-
Espécies, destinado a proteger espécies 
em extinção em ações integradas 
nacionalmente.

O Herbário UNOP da Unioeste, em Cascavel, 
comemora a marca de dez mil amostras em 
seu acervo.
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Biólogo orienta 
ONGs e empresas a 
tirarem projetos de 
biodiversidade do 
papel por meio de 
plataforma exclusiva

H á alguns meses, David Pistoia 
Neto (95.801/03-D) é o Biólogo 

responsável por um trabalho inédito no 
país que tem como objetivo preservar a 
biodiversidade brasileira. Criada em 2015, 
a plataforma VBIO disponibiliza projetos 
elaborados por ONGs e instituições sem 
fins lucrativos relacionados à preservação 
da fauna, da flora e de comunidades 
tradicionais e seus costumes, para que 
empresas possam financiá-los.

O site foi lançado especialmente 
para atender às demandas da Lei 
13.123/2015, mais conhecida como Lei da 
Biodiversidade, que prevê que empresas 
que possuam lucro a partir da exploração 
econômica ou material reprodutivo a 

Por Renan Araujo

Biólogo S/A

partir de patrimônio genético precisam 
investir anualmente até 1% de suas 
receitas líquidas anuais em projetos de 
biodiversidade. Em outras palavras, todas 
as empresas que utilizam espécies nativas 
ou conhecimentos próprios de produção, 
testes, criação de animais ou elementos 
oriundos de comunidades tradicionais 
devem se adequar a essa legislação. 

“A VBIO surgiu dessa necessidade de 
aproximar ONGs que não conseguem 
colocar seus projetos em prática porque 
há dificuldades em relação à estrutura e à 
viabilidade econômica das empresas que não 
sabem como se aproximar ou não possuem o 
contato com essas instituições para realizar 
essa distribuição de recursos”, explica 
Pistoia Neto. 

O Biólogo tem o papel essencial de 
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David Pistoia Neto é o Biólogo responsável por 
buscar as melhores alternativas para que as 

ONGs consigam viabilizar seus projetos
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entrar em contato com as ONGs, analisar 
os projetos e buscar a melhor maneira 
de torná-los viáveis. Segundo ele, os 
profissionais que atuam em ONGs têm 
dificuldades em aprofundar os projetos e 
viabilizá-los por conta da falta de tempo e 
de prática no assunto. 

“Meu trabalho é buscar as ONGs 
interessadas em viabilizar os projetos, 
realizar orientações sobre o que a lei prevê e 
sobre quais tipos de abordagens ou recortes 
são mais interessantes na busca pelos 
recursos. Para uma captação de recursos, 
pode ser mais atrativo focar no trabalho 
de preservação de uma espécie do que em 
várias delas ou em todo um bioma, por 
exemplo”, afirma. 

Segundo ele, é necessário ter um corpo 
técnico especializado para que as 
empresas possam se adequar a algumas 
modificações legais que continuam 
acontecendo. 

“Ainda hoje, há muitas mudanças em 
relação a portarias e resoluções para corrigir 
algumas falhas na legislação, então estamos 
aqui para oferecer todo esse suporte. Damos 
todo o aconselhamento necessário para 
essas instituições”, explica. 

O site da empresa permite que a empresa 

se cadastre como apoiadora e possa 
conferir todos os projetos disponibilizados. 
Também é possível verificar quais deles 
atendem a critérios da repartição de 
benefícios determinados pela Lei da 
Biodiversidade e verificar quais Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU são atendidos pelo projeto. 

A plataforma já apoiou iniciativas 
no Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica 
e Amazônia para a preservação de 
comunidades tradicionais, como a de 
agroextrativistas do Cerrado, ou das 
mulheres que trabalham com o Pinhão, 
de espécies nativas da fauna, como onças 
pintadas, e da flora como oleaginosas, 
cumbaru, araucárias, carnaúba, entre 
muitos outros. 

Após serem financiados, os projetos 
vão para a aprovação do Ministério do 
Meio Ambiente. Os apoiadores também 
podem acompanhar, por meio da própria 
plataforma, o monitoramento, relatórios e 
registros de todas as ações. 

Os projetos já foram apoiados por grandes 
empresas farmacêuticas e de cosméticos.  
Ao todo, já são  21 projetos em captação, 
que totalizam  R$ 12,7 milhões.

A PLATAFORMA VBIO
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Por Fernanda Bertola

Elizeu Fagundes de Carvalho coordenou a implantação do 
Laboratório de Diagnósticos por DNA na UERJ, em 1996

Perfil
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Em meados de 1980, a comunidade 
científica mundial descobria que por 

meio do DNA era possível identificar 
pessoas, graças ao teste denominado 
fingerprint, criado pelo pesquisador 
britânico Alec Jeffreys. No final da 
mesma década, em um pós-doutorado 
pela Washington University em Saint 
Louis, nos Estados Unidos, o Biólogo 
brasileiro Elizeu Fagundes de Carvalho 
(12.914/02-D), em contato com a 
novidade, viu nascer e ganhar força 
naquele país o que hoje é conhecido por 
genética forense. 

Bacharel em Ciências Biológicas pela 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

Um precursor da 
identificação por 
DNA no Brasil

(UERJ), mestre em Ciências Biológicas e 
doutor em Ciências Biológicas (Biofísica) 
pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Carvalho, ao retornar 
ao Brasil no início da década de 1990, 
liderou trabalhos de utilização do DNA 
para investigações – de paternidade, 
maternidade, além de outros vínculos 
e questões criminais. Seis anos depois, 
coordenou a implantação do Laboratório 
de Diagnósticos por DNA na UERJ, 
do qual hoje é diretor. Ele também é 
professor da universidade.

No laboratório, alguns casos marcaram 
a trajetória de Carvalho. Em uma 
ocasião, um suspeito ganhou o direito de 
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aguardar as investigações em liberdade 
após ter sido detectada uma distinção na 
comparação entre o material genético 
doado por ele e a amostra recolhida na 
cena do crime. “O DNA não criminaliza 
nem descriminaliza. Prova se um sujeito 
deixou ou não uma amostra biológica em 
uma cena de crime, o que é feito através 
da comparação entre o perfil genético de 
uma amostra deixada em uma cena de 
delito e o perfil de um suspeito”, esclarece.

Em outra situação, descobriu-se que 
uma criança era neta biológica da avó, 
mas não do avô. “A pergunta visava saber 
se criança era neta da avó e, de fato, era. 
Do ponto de vista ético, o Biólogo forense 
tem que se ater a responder à pergunta 
que foi feita. É um trabalho de bastante 
responsabilidade”, explica.

Carvalho já organizou quatro simpósios 
internacionais sobre o tema, reunindo 
representantes da Interpol, FBI e 
universitários de vários países. O 
professor celebra que, com o passar dos 
anos, a área é cada vez mais acreditada. 
“Até para subsidiar o enredo de uma 
novela de televisão e vários programas 
de alcance nacional fomos procurados, 
contribuindo para a acreditação da 
metodologia, para informar a população e 
cativar profissionais da Biologia”, ressalta. 

Destaca-se que a credibilidade de 
um “teste de DNA”, como é conhecido 
popularmente, se deve à alta precisão 
na comparação entre perfis genéticos. 
Segundo Carvalho, o padrão de aceitação 
universal estabelece como válida a 
compatibilidade de 99,99% entre perfis, 
mas é possível ir além. 

Além da investigação de vínculo 
genético, o professor ajudou a incorporar 
ao laboratório da UERJ outras aplicações. 
Há seis anos, uma das linhas de 
atuação está ligada à promoção do 
conhecimento da biodiversidade de 
determinadas áreas – o mapeamento 
genético de espécies que compõem a 
fauna e a flora de Ilha Grande, no Rio de 
Janeiro, é um dos trabalhos. 

Em todas as frentes de aplicação do 
DNA, Carvalho pontua que a maioria 
dos profissionais envolvidos é formada 
por Biólogos, embora haja advogados 
e outros profissionais buscando 
especialização na área. Ele acrescenta 
que o Brasil conta com laboratórios 
altamente qualificados e que, por 
sua vez, requerem profissionais bem 
preparados. 

“O campo é promissor para o Biólogo, que 
precisa ter conhecimento em genética 
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de populações, DNA forense e estatística. 
Temos áreas que não conseguem avançar 
por falta de profissionais”, comenta 
Carvalho, que desde a implantação do 
laboratório na UERJ já ajudou a formar 
mais de 50 mestres e doutores. 

Rotina de Biólogo inclui coleta de material genético
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QUALIFICAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS É UM  
DOS PRINCIPAIS DESAFIOS  
DA ÁREA

O Biólogo e professor Elizeu Fagundes 

de Carvalho destaca que a principal 

diferença entre o Brasil e outros países 

está no emprego de recursos financeiros, 

mas reitera que os brasileiros contam com 

laboratórios de alta qualidade. Quanto aos 

insumos, frisa que os materiais utilizados 

para se fazer genética forense são os 

mesmos em qualquer lugar do mundo.  

“Em alguns casos específicos, não há 

pessoal suficiente. E sem pessoal, não há 

como promover pesquisa”, diz Carvalho, 

que ressalta a já existência de editais 

admitindo a hipótese de parcerias entre 

órgãos públicos e centros de pesquisa. 

A UERJ venceu, recentemente, uma licitação 

do Ministério Público do Rio de Janeiro, 

e o Laboratório de Diagnósticos por 

DNA realizará, durante os próximos 24 

meses, perícias por DNA. “O recurso que 

entra é extremamente importante para 

a formação de mestres e doutores e para 

a modernização do laboratório”, conta 

Carvalho. 

Ele ressalta que o principal interessado na 

área de aplicação do DNA é a população em 

geral, sendo que a maioria das demandas, 

principalmente as relacionadas a crimes e 

parentesco, vem do setor público. 
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E stamos tomando água contaminada 
durante todo esse tempo? Quais 

os efeitos e consequências disso para a 
saúde das pessoas? Biólogos especialistas 
ressaltam preocupações sobre o assunto.

Falta de informações e 
polêmicas criam cenário 
controverso sobre a presença de 
agrotóxicos na água no país

Capa

Por Renan Araujo
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U ma reportagem da Pública, Agência 
de Jornalismo Investigativo, levantou 

um alerta em todo o Brasil no mês de 
abril. Um coquetel com 27 agrotóxicos 
foi encontrado em um quarto dos 
municípios pesquisados. Além disso, 
segundo os dados, obtidos por meio 
de um levantamento do Sistema de 
Informação de Vigilância da Qualidade da 
Água para Consumo Humano (SISAGUA) 
do Ministério da Saúde, 92% das 
amostras de águas de todo o país 
continham agrotóxicos em 2017, número 
que vem crescendo nos últimos anos.  

A reportagem provocou as questões: 
estamos tomando água contaminada 
durante todo esse tempo? Quais os efeitos 
e consequências disso para a saúde das 
pessoas? Biólogos especialistas ressaltam 
preocupações sobre o assunto, contestam 
os números utilizados no levantamento do 
Ministério e concluem: faltam parâmetros 
suficientes para medir a qualidade da 
água no país de forma mais precisa e 
chegar a resultados definitivos sobre a 
influência desses produtos. 

Os agrotóxicos sempre foram motivo 
de muita polêmica e debate, com a 
presença de correntes favoráveis a sua 
utilização como elemento de controle 
de pragas, e de grupos contrários, que 
alertam para os riscos à saúde e ao meio 

ambiente. Nesse debate, a preservação 
da água está entre as principais 
preocupações, dada sua importância 
para a vida e para o funcionamento dos 
ecossistemas. 

A contaminação da água acontece, muitas 
vezes, por conta da forma como esses 
pesticidas são aplicados nas lavouras. 
O produtor pode fazê-lo manualmente, 
realizar a pulverização por meio de um 
trator ou por via aérea, método mais 
perigoso e questionado (inclusive com 
sugestões de projetos de leis para sua 
proibição) e que já encontra fortes 
restrições em diversos países do mundo.

O Biólogo Murilo Damato (01.040/01-D), 
professor da PUCSP responsável por 
uma pesquisa nacional sobre os pontos 
vulneráveis nas etapas de abastecimento 
de água, afirma que é preciso ter muito 
cuidado e responsabilidade na aplicação 
dos defensivos agrícolas porque, se 
realizada de maneira excessiva, “pode 

Levantamento do Ministério da Saúde sobre 
a presença de agrotóxicos na água trouxe 
polêmicas e diversas contestações
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não ser totalmente absorvida pelas 
plantas ou por micro-organismos no solo 
e pode haver contaminação das águas. 
O agricultor quer comprar produto de 
alta eficiência, mas ele não pode atingir 
a cadeia alimentar como um todo. É uma 
questão de saúde pública”.

Segundo ele, a preocupação aumenta 
em relação às águas subterrâneas, 
responsáveis por um terço do 
abastecimento de todo o país, uma vez 
que não passam pelas mesmas etapas 
do tratamento de águas superficiais, 
como a filtração, decantação e 
desinfecção.

Além dos defensivos agrícolas, também 
são considerados agrotóxicos os 
inseticidas e produtos utilizados em 
dedetizações. Essas substâncias vão 
até os esgotos domésticos e, se houver 
tendência para a bioacumulação, 
muitos animais aquáticos ingeridos 
pelos seres humanos também podem 
ser contaminados. Com um alto nível 
de contaminação, diversas espécies 
de fauna e de flora podem ser 
afetadas, causando o desequilíbrio do 
ecossistema. 

A coordenadora do Laboratório de 
Ecotoxicologia e Genotoxicidade da 
Unicamp, especializado em estudos 

sobre a qualidade da água no país, 
Bióloga Gisela de Aragão Umbuzeiro 
(02.110/01-D), é enfática ao falar sobre a 
presença dessas substâncias nas águas.

“Não há água hoje em qualquer lugar do 
país que não tenha nenhuma molécula 
de agrotóxico, tanto subterrânea quanto 
superficial. Pode existir alguma água 
subterrânea muito protegida que seja uma 
exceção, mas em geral todas têm. Tudo o 
que usamos vai parar na água”, explica.

Com base nessa realidade, os 
profissionais ressaltam que o mais 
importante ao verificar se uma amostra 
de água é segura para a saúde é a 
quantidade e o tipo de molécula 
encontrada. Damato explica que são 
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O professor da PUCSP Murilo Damato 
ressalta que o agricultor precisa ter 
responsabilidade na aplicação de 
agrotóxicos nas lavouras
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mas isso não significa que eu não 
possa bebê-la. É preciso realizar os 
estudos necessários para entender 
quais as concentrações presentes nas 
amostras e quais efeitos adversos 
essa concentração pode causar no ser 
humano”, afirma a Bióloga.

As dificuldades em estabelecer esses 
índices e os impactos dos agrotóxicos 
estão no cerne da discussão que envolve 
a pesquisa realizada pelo Ministério da 
Saúde. 

A Companhia de Saneamento do 
Paraná - Sanepar, responsável pela 
realização de análises microbiológicas, 
físico-químicas, cromotográficas e 
hidrobiológicas de água, esgoto e 
lodo de esgoto no Paraná, contesta a 
metodologia utilizada pelo Ministério. 
Segundo o órgão, os equipamentos de 
medição da empresa não registram 
valores menores do que 3 mg/l de 
cada amostra. Na hora de inserir os 
dados sobre as frequências de 27 tipos 
de agrotóxicos, o sistema SISAGUA, 
do Ministério da Saúde, não teria sido 
capaz de identificar os sinais de menor 
que 3 mg/l.

“Com o valor de 3 mg/l para cada 
amostra, criou-se uma ideia errônea 
de que havia uma presença massiva 

feitas duas medições de índices de 
agrotóxicos: uma voltada à presença 
dessas substâncias na natureza e sua 
concentração em animais e a outra 
relacionada à saúde pública – aquela 
que efetivamente chega aos seres 
humanos. “Você pode ingerir um elemento 
considerado perigoso, mas se for uma 
dose com um micrograma por litro a cada 
20 anos isso não oferece risco. Por outro 
lado, se você ingerir dez quilos de uma 
vez de um composto inócuo como o sal de 
cozinha pode vir a óbito”, compara.

Gisela ressalta que é preciso calcular 
os valores máximos permitidos de cada 
substância e os critérios de qualidade da 
água para se chegar a uma conclusão. 

“Isso é estabelecido a partir da toxicidade 
do agrotóxico e a sua concentração na 
água. A água pode estar contaminada, 

A professora da Unicamp Gisela Umbuzeiro 
explica que o tipo de agrotóxico e a sua 
quantidade são os fatores que definem se uma 
amostra é segura para consumo
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dessas substâncias nas águas. Para alguns 
agrotóxicos o limite máximo era de 500 
mg/l, mas em todas as amostras nossos 
resultados foram muito menores. Nos 
últimos anos, todas as amostras realizadas 
sempre estiveram abaixo do limite”, 
esclarece a coordenadora do Laboratório 
Central de Curitiba, a Bióloga Audrei 
Margarida Basso Osinski (34.681/07-D).

Segundo ela, nos últimos anos houve 
a modernização dos equipamentos de 
detecção, o que diminuiu ainda mais o 
limite de quantificação. O objetivo, de 
acordo com a coordenadora, é aperfeiçoar 
esse trabalho e realizar detecções cada vez 
mais precisas a cada ano. 

Gisela também endossa os argumentos de 
Audrei sobre os problemas dessa pesquisa. 
Ela afirma que houve inconsistências, 
campos não registrados corretamente 
e outros erros que “levaram a uma 
interpretação errônea da qualidade da água”.

Segundo ela, há mais de 500 
ingredientes ativos que não são 
registrados de maneira efetiva e há 
dificuldade para estabelecer quais tipos 
de agrotóxicos são prioritários por conta 
da falta de dados de monitoramento 
da água. “Há ingredientes que precisam 
ser banidos como o paraquat, que tem 
altíssima toxicidade para a vida aquática e 

não há valor seguro para ingestão. Outros 
como a atrazina são muito persistentes e 
resistem a tratamentos de água”, avalia. 

Damato alerta ainda que, embora 
necessário, equipar laboratórios de 
análises cromatográficas em todo o país 
é algo bastante oneroso.

Outros fatores como os altos limites de 
detecção, imprecisões nas informações de 
alguns estados e a existência de novas 
substâncias no mercado colaboram para 
esse cenário de incertezas. Para Gisela, 
é extremamente grave o fato de não 
sabermos qual a qualidade da água que 
utilizamos no Brasil.

“A questão da água é complexa. É necessário 
levar a sério o monitoramento das águas 
brutas, superficiais e subterrâneas e realizar 
tratamentos adequados para todos os 
usos. Quando tivermos esses resultados aí 
vamos poder dizer quais deles oferecem 
risco à saúde, quais devem ser proibidos 
e se devemos utilizar tratamentos mais 
sofisticados para proteger as águas”, finaliza.

Laboratório da Sanepar em Curitiba realiza 
análises de 27 tipos de agrotóxicos nas 
amostras de água
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VISTOS COMO VILÕES PARA 
A SAÚDE, AGROTÓXICOS SÃO 
MOTIVO DE POLÊMICA

O debate sobre as consequências dos 

agrotóxicos se tornou muito frequente nos 

últimos anos, uma vez que a utilização dessas 

substâncias aumentou 288% entre 2000 e 

2012, segundo a Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva (Abrasco). Essa indústria 

movimentou mais de R$33 bilhões em 2017 

para um consumo total de 500 mil toneladas 

desse tipo de produto, o que coloca o país entre 

os principais consumidores de agrotóxicos 

do mundo. Visando estimular o segmento, 

apenas neste ano, o Governo Federal já liberou 

197 novos registros  desses produtos, o que 

preocupa muitos especialistas e representantes 

de órgãos e entidades da saúde. O Brasil possui 

2.262 registros de agrotóxicos liberados para 

comercialização em seu território, muitos deles 

proibidos em outras partes do mundo por serem 

potencialmente danosos à saúde humana e ao 

meio ambiente.

Os agrotóxicos são vistos como vilões para 

a saúde humana, com a possibilidade de 

surgimentos de cânceres, más formações 

congênitas, distúrbios neurológicos, cegueira, 

demência, parada respiratória e outros efeitos 

crônicos. “Tudo isso depende da quantidade de 

cada substância ingerida e do organismo de 

cada pessoa”, explica Murilo Damato.

Em maio, a Justiça Americana condenou a 

Bayer a pagar mais de US$2 bilhões a um 

casal americano que afirma ter desenvolvido 

câncer por conta da utilização de um agrotóxico 

da empresa alemã. Outras duas decisões 

semelhantes já foram tomadas na Justiça 

contra a empresa. No Brasil, as intoxicações 

por agrotóxicos dobraram em dez anos e 

chegaram a 40 mil atendimentos entre 2007 e 

2017, segundo um levantamento do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 

do Ministério da Saúde. Desse total, 26 mil 

pacientes tiveram a intoxicação confirmada 

pelos médicos. O Paraná é o estado com o maior 

número de registros, com 4.648 casos.
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Brasil é um dos principais consumidores de 
agrotóxicos do mundo; indústria movimentou 
mais de R$33 bilhões apenas em 2017
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No último dia 3 de junho, o Paraná 
deu um passo importante para a 

conservação de diversas espécies da 
flora e da fauna ameaçadas de extinção 
que não estão englobadas por planos 
nacionais ou protegidas em unidades 
de conservação, denominadas espécies 
“CR Lacuna”. 

O acordo de cooperação para a 
implantação da Estratégia Nacional para 
Conservação de Espécies Ameaçadas de 
Extinção (Pró-Espécies – Todos Contra 
a Extinção) prevê uma série de ações e 
políticas públicas que beneficiarão, além 
das 318 espécies criticamente em perigo 

Por Renan Araujo

Acordo para conservação 
de espécies ameaçadas 
de extinção incluirá ações 
integradas nacionalmente

Especial

A espécie Xyris hatscbachii, criticamente 
em perigo de extinção, é endêmica 
do Brasil, com ocorrência entre os 
municípios de Sengés e Lapa
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de extinção nacionalmente, mais outras 
duas mil nas demais categorias em todo o 
país.

O projeto, liderado no Paraná pela 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo (SEDEST), Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP) e Wide Fund 
For Nature - Brasil (WWF-Brasil), planeja 
colocar em prática ações voltadas à 
prevenção, conservação, manejo e gestão 
para minimizar as ameaças e os riscos de 
extinção de espécies. 

“A estratégia nacional prevê a integração 
da conservação de espécies nas políticas 
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estaduais, além de ferramentas que 
permitam a integração das ações de 
preservação das espécies.

“Nós previmos a participação dos 
estados na elaboração dos planos 
para que as ações se tornassem ainda 
mais efetivas desde o início. Outro 
diferencial é a utilização de ferramentas 
já instituídas como o CAR (Cadastro 
Ambiental Rural), por exemplo, a fim de 
garantir o sucesso na conservação de 
outras espécies além daquelas que já 
são alvos do programa”, afirma.

Verdi coordenou, no começo de junho, 
uma oficina de capacitação com agentes 
responsáveis pelo Pró-Espécies em 
diferentes estados do país. A partir dos 
dados e informações obtidos, cada estado 
realizará uma oficina participativa que 
contará com especialistas para definir a 
lista de espécies-alvo, ajustes nos limites 
do território, entre outros detalhes. A partir 

Participantes de capacitação em Brasília no começo 
de junho para a construção de planos de ação 
territoriais para a conservação de espécies

públicas estabelecidas, a ampliação da 
efetividade no combate à exploração 
ilegal ou irregular da biodiversidade, a 
criação de um sistema de aviso e detecção 
precoce de espécies invasoras e ações de 
monitoramento e divulgação dos projetos 
desenvolvidos”, diz a Bióloga Fernanda 
Góss Braga (25.575/07-D), Coordenadora 
de Recursos Naturais da SEDEST. 

Em todo o Brasil, as espécies englobadas 
pelo projeto estão presentes em territórios 
que totalizam nove milhões de hectares e 
devem contar com a participação de pelo 
menos 200 agentes de fiscalização, além 
de três políticas setoriais, um sistema de 
inteligência no combate à caça e um de 
detecção precoce para espécies exóticas 
invasoras. O projeto vem ao encontro do 
proposto na Meta 12 de Aishi (confira mais 
detalhes ao lado), que diz que “até 2020, a 
extinção de espécies ameaçadas conhecidas 
terá sido evitada e sua situação de 
conservação, em especial aquelas sofrendo 
um maior declínio, terá sido melhorada e 
mantida”.

Segundo o Biólogo Marcio Verdi 
(58.844/03-D), coordenador dos planos 
de ação nacionais no Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro e um dos responsáveis 
nacionais pelo programa na área de flora, 
o grande mérito do projeto é conseguir 
envolver diferentes atores em níveis 

©Divulgação Acervo Pró-Espécies
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disso, será definido um plano de ação 
territorial específico.

Do Paraná estão presentes na lista 
inicial 43 espécies de fauna e flora, entre 
angiospermas, invertebrados terrestres 
e aquáticos, anfíbios, peixes continentais 
e aves presentes na Mata Atlântica e 
Cerrado paranaenses. Uma das espécies 
CR Lacuna presentes no território que 
compreende o Paraná no âmbito do 
Projeto é a Xyris hatschbachii, endêmica do 
Brasil, típica da região dos Campos Gerais 
e que ocorre preferencialmente em áreas 
de afloramentos rochosos.

Segundo Fernanda, a iniciativa é inédita. 
“Pela primeira vez é dada a oportunidade 
de os estados trabalharem de maneira 
integrada, seguindo uma metodologia 
padronizada e identificando ações para 

O GEF Pró-Espécies é uma iniciativa do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), financiada pelo Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente (GEF, da sigla em 

inglês para Global Environment Facility Trust Fund). 

O projeto foi implementado pelo Fundo Brasileiro 

para a Biodiversidade (Funbio) e executado por parte 

da WWF-Brasil.

O GEF Pró-espécies é baseado na Meta 12 de Aichi, 

voltada para a biodiversidade, e conta com U$13,4 

milhões a serem aplicados em Planos de Ação 

específicos através de ações em 13 estados brasileiros 

(Maranhão, Bahia, Pará, Amazonas, Tocantins, Goiás, 

Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo).

Confira o vídeo institucional do projeto AQUI. 

Confira o Portal da Biodiversidade com a relação 

das espécies ameaçadas de extinção no Brasil, 

AQUI.

Reunidas em cinco objetivos estratégicos, as 20 

Metas de Aichi constituem o Plano Estratégico para 

a Biodiversidade, um documento elaborado durante 

a 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre 

Diversidade Biológica (COP-10), realizada na cidade 

de Nagoya, Província de Aichi, Japão, em 2010. As 

metas constituem uma estratégia para reduzir a 

perda da biodiversidade em nível global, nacional e 

regional. 
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O PRÓ-ESPÉCIES 

AS 12 METAS DE AICHI
a conservação de espécies ameaçadas, 
de forma a utilizar ferramentas de 
gestão oficialmente instituídas em prol 
delas”, afirma. Além da Secretaria 
e do IAP, segundo ela, a intenção é 
envolver diferentes instituições, como 
universidades, organizações do terceiro 
setor, comunidades tradicionais dos 
territórios de interesse e setor produtivo.
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Por Antônio Menegatti

No dia 17 de abril, o Herbário UNOP 
da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná (Unioeste), em Cascavel, 
comemorou a marca de dez mil amostras 
em seu acervo. A data escolhida para 
celebrar a conquista não poderia ser 
melhor: o Dia Nacional da Botânica. 
A amostra UNOP 10.000 é a Senna 
macranthera (DC. ex Collad.) H.S. Irwin 
& Barneby, planta nativa do Brasil que 
ocorre no Parque Nacional do Iguaçu e 
que tem o Paraná como o extremo sul de 
sua distribuição geográfica.

O herbário foi criado em 1996 por 
Bartolomeu Tavares, especialista em 
diatomáceas. Este importante instrumento 
para a pesquisa em biodiversidade 

Alunos e docentes da Unioeste e Unila 
trabalhando em parceria na coleta de 
amostras para o Herbário UNOP
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e capacitação profissional foi 
regulamentado pela instituição em 2009 e, 
em 2017, inserido internacionalmente no 

Alunos e pesquisadores do UNOP e 
UNOP-Algae na comemoração da 

amostra de número 10.000, no dia 
Nacional da Botânica, 17 de abril
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No Paraná

Herbário UNOP da 
Unioeste alcança dez 
mil amostras
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Index Herbariorum. Atualmente a Bióloga 
Lívia Godinho Temponi (50.710/07-D) é a 
curadora da coleção.

A Bióloga Norma Catarina Bueno 
(18.248/07-D), conselheira do CRBio-07, é 
responsável pela coleção de criptógamas 
do Herbário UNOP-Algae e a Bióloga 
Shirley Martins Silva (92.209/07-D) área 
de traqueófitas do Herbário UNOP.  Alunos 
do programa de pós-graduação também 
participam dos trabalhos.

No Herbário UNOP, podem ser encontradas 
amostras do Chile, Argentina, Paraguai, 
Bolívia, Peru, México, Estados Unidos e até 
da China. “Mas sua maior representatividade 
é de áreas no sul e sudeste do Brasil, com 
uma das maiores coleções de representantes 
do Parque Nacional do Iguaçu”, detalha 
Lívia Temponi.

Todas as amostras são mantidas em 
ambiente refrigerado e com controle de 
umidade. “A digitalização de cada amostra 
vem sendo realizada periodicamente em 
parceria com outros herbários do interior 
do Paraná e com o projeto Herbário Virtual 
Reflora, viabilizando a consulta dos dados da 
coleção, sem o seu manuseio físico”, conta a 
curadora. 

O trabalho de coleta é permanente. 
Todos os alunos do Herbário e também 
os professores vão a campo duas vezes 
por mês em busca de novas amostras 
botânicas. A professora Lívia destaca a 
importância da coleção botânica que 
possibilita estudos sobre a distribuição 
geográfica e período reprodutivo das 
espécies e contribui para pesquisas em 
outras áreas da ciência.

“É um local de conservação de materiais 
históricos e de identificação das espécies, 
uma vez que as amostras depositadas 
são identificadas por especialistas e 
servem de subsídios para pesquisas sobre 
biodiversidade e conservação de espécies 
nativas, além de contribuir em pesquisas 
com fármacos, extratos vegetais e compostos 
químicos em suas diversas aplicações na 
saúde e na agricultura”, observa a Bióloga 
Lívia Temponi.

Pesquisadores do UNOP coletam 
amostras no rio Iguaçu, no Parque 
Nacional do Iguaçu, lado de Capanema
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Primeiro registro da Orchidaceae, 
Galeandra beyrichii. Rchb.f. no Parque 
Nacional do Iguaçu
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A confirmação das espécies registradas 
no herbário também garante segurança 
e credibilidade aos estudos dos 
pesquisadores, além da possibilidade de 
publicação dos resultados em revistas 
científicas.

O HERBÁRIO UNOP-ALGAE

O Herbário da Unioeste é dividido em 
UNOP, de plantas vasculares, e UNOP-
Algae, do material biológico “algas”. Um 
dos projetos de pesquisa, por exemplo, 
tem como objetivo avaliar a variação da 
composição e estrutura da comunidade 

Registro de coleta no Lago Municipal de 
Cascavel, com o objetivo de documentar a 
comunidade fitoplanctônica para o Herbário 
UNOP-Algae
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CLIQUE DO CONHECIMENTO

As principais informações sobre o Herbário 

da Unioeste estão disponíveis AQUI. 

Os dados do Herbário UNOP são 

atualizados semanalmente e encontram-

se AQUI. Atualmente são 10.123 amostras 

registradas e disponibilizadas no site.

O Herbário UNOP-Algae também está 

AQUI, sob a curadoria da professora 

Norma Catarina Bueno. Atualmente são 

6.000 amostras registradas no banco de 

dados.

de diatomáceas planctônicas ao longo da 
bacia do rio Cascavel, no oeste do estado, 
e inclui alunos de iniciação científica, 
mestrado e doutorado.
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Agente fiscal 
Claudia Dorotéia 
orienta e fiscaliza 
a profissão

Cláudia Dorotéia esclarece sobre 
obrigações e direitos dos Biólogos 
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Por Patrícia Biazetto

Por Dentro 
do Conselho

Atuando há mais de três anos no 
CRBio-07, a agente fiscal Cláudia 

Dorotéia Trindade é a responsável por 
orientar e esclarecer a sociedade e 
os profissionais sobre as obrigações, 
atuações e direitos dos Biólogos. 
O trabalho é feito por telefone, 
atendimento presencial ou por 
e-mail. Ela afirma que a maioria dos 
atendimentos realizados mensalmente 
é feito especialmente por meio 
eletrônico, a fim de atender aos 
profissionais de todo o estado. 

A agente fiscal conta que entre as 
dúvidas mais comuns estão a emissão e 
a baixa da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), informações sobre 
o registro e solicitação do Termo 
de Responsabilidade Técnica (TRT) 
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da empresa, quem pode e quais os 
requisitos para ser o Responsável 
Técnico de uma empresa ou instituição 
pública ou privada. Outro ponto em 
que ela atua é na avaliação se uma 
determinada atividade pode ser 
realizada por um Biólogo, de acordo 
com as Resoluções do CRBio e do 
Manual do Biólogo, que especifica as 
possibilidades de atuação profissional. 
“A maioria dos atendimentos são 
tranquilos e consigo sanar as dúvidas 
sem muitas delongas, somente com o 
meu conhecimento adquirido”, conta. 

Há situações, no entanto, em que são 
necessários uma avaliação e parecer 
por parte da Comissão de Orientação e 
Fiscalização do Exercício Profissional 
(COFEP) para sanar os questionamentos 
que surgem.

Claudia é formada em Direito pela 
Uniandrade, de Curitiba. A motivação 
para atuar no CRBio-07, conforme 
Cláudia, é a importância que a profissão 
do Biólogo tem para a sociedade e 
as experiências adquiridas por eles 
ao longo da carreira. Além disso, ela 
acredita que seu trabalho traz uma 
importante contribuição para o dia a 
dia dos Biólogos. 

“Como as áreas de atuação na Biologia são 
amplas, as histórias seguem vários ramos 
diferentes. Temos desde profissionais que 
trabalham o dia inteiro dentro de um mesmo 
laboratório ou escritório, enquanto outros 
ficam dias em meio à natureza, utilizando 
equipamentos e seus conhecimentos para 
se protegerem e passando por diversos 
imprevistos”, considera.

 “Cada dia aprendo mais, 
seja com o atendimento ao 
Biólogo e as experiências 
que nos transmitem ou com 
a leitura das Resoluções do 
CFBio que, por mais que já 
tenha lido inúmeras vezes, 
a cada leitura se aprende 
algo a mais”, Cláudia Dorotéia 
Trindade, agente fiscal do CRBio-07.
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Por Camila Agner

Entrevista

Omosquito Aedes aegytpi pode 
ser o transmissor de diversas 

doenças graves como dengue, febre 
chikungunya, zika e a febre amarela. 
Diante disso, várias forças-tarefas 
foram montadas por todo o país para 
combater este vetor, além de prevenir e 
conscientizar a população a respeito de 
comportamentos de risco que facilitam 
a proliferação da ameaça. 

O Biólogo Jean Avemir Rios 
(83.225/07-D) é uma das pessoas que 
compõem estas equipes. Coordenador 
do Comitê Municipal de Prevenção 
e Controle da Dengue de Foz do 
Iguaçu e Coordenador do Programa 
de Controle de Vetores do Centro 
de Controle de Zoonoses da cidade, 
ele tem se destacado pelo trabalho 
realizado. 

Como é a rotina de trabalho em meio 
ao Centro de Controle de Zoonoses e 
o Comitê Municipal de Prevenção e 
Controle da Dengue?

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 
realiza três ações principais: uma é 
voltada ao controle de vetores, com o 
objetivo de controlar o Aedes aegypti; 
outra é relacionada especificamente às 
zoonoses, como raiva e leishmaniose; 
e outra mais ligada aos animais 
sinantrópicos. No Comitê, entendemos o 
setor como uma espécie de catalizador 
de ações. Enquanto as atividades do 
CCZ são voltadas às vistorias ambientais 
com visitas às residências, verificação 
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Jean Avemir Rios é coordenador do Comitê 
Municipal de Prevenção do Controle da 
Dengue de Foz do Iguaçu

Biólogo se destaca 
no trabalho de 
combate a dengue 
em Foz do Iguaçu
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das condições de imóveis, identificação 
de problemas e encaminhamento das 
pessoas sintomáticas para as unidades 
de saúde, o Comitê tem um foco maior 
na pesquisa e na utilização prática dos 
resultados obtidos.

Como são trabalhados nas reuniões 
dos Comitês os problemas observados 
durante as visitas realizadas pelos 
agentes de saúde? 

Ao encontrarmos, durante as visitas dos 
agentes de saúde, outros problemas 
como locais abandonados, manilhas 
e terrenos alagadiços, nos deparamos 
com diversas situações cujas soluções 
não poderão ser obtidas já na primeira 
visita. Esse comitê é uma das diretrizes 
nacionais do Programa Nacional de 
Controle da Dengue (PNCD). É como 
se fosse uma sala de crise. Cada 
secretaria ou entidade representativa 
faz uma apresentação do que está 
sendo desenvolvido em relação ao 
controle do mosquito. Dessa forma, 
reunimos as equipes de trabalho e 
lá nós apresentamos os problemas 
diagnosticados nas visitas e planejamos 
as soluções em conjunto.

Foz do Iguaçu é um município que 
tem se destacado nacionalmente 
pelo sistema unificado de controle 

ao mosquito Aedes aegypti. Como ele 
funciona? 

O Brasil inteiro utiliza o Levantamento 
Rápido do Índice de Infestação por 
Aedes aegypti (LIRAa), que é pautado 
no Índice de Infestação Predial (IIP). 
Por ser um levantamento rápido, os 
imóveis são vistoriados em uma semana 
e os agentes que vão a campo focam 
nos criadouros do mosquito. À medida 
que esses depósitos positivos são 
encontrados, os agentes fazem a captura 
das amostras, compostas por larvas e 
pupas. Depois, elas são encaminhadas 
para o laboratório para que seja feita 
a identificação. Na nossa metodologia, 
instalamos em cada quarteirão uma 
armadilha chamada Adultrap, que atrai 
por meio da água as fêmeas ingurgitadas, 
ou seja, fêmeas já alimentadas de 
sangue. Concomitante ao LIRAa, as 
armadilhas são colocadas nos espaços 
que apresentaram maiores índices de 
infestação. Isso nos permite identificar o 
vetor, pois quando fazemos a captura do 
mosquito adulto, conseguimos mensurar 
o nível de infestação em tempo real, uma 
vez que uma fêmea deixa os seus ovos 
em vários depósitos.

Após a captura destes mosquitos, qual 
é a sequência do processo até chegar 
à fase de planejamento de estratégias 
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mais assertivas para o combate do 
Aedes aegypti?

Quando capturamos os mosquitos vivos, 
identificamos e congelamos as amostras 
para enviar ao laboratório de saúde 
única. Por meio dos exames de biologia 
molecular em tempo real, é possível 
identificar quais vírus estão no mosquito, 
possibilitando um mapeamento das 
doenças antes mesmo delas serem 
transmitidas. Isso acontece porque 
aliamos essa metodologia ao processo 
de vigilância ativa. Já outros municípios 
precisam esperar alguém apresentar os 
sintomas, buscar o sistema de saúde e 
lá ocorrer à notificação. Aqui, quando 

©
 A

rq
ui

vo
 p

es
so

al

A cidade de Foz do Iguaçu tem utilizado uma metodologia que permite 
identificar o vetor e o nível de infestação em tempo real

os resultados positivos são colhidos, 
reenviamos nossas equipes aos locais 
onde os mosquitos infectados foram 
capturados, fazemos a atividade de 
bloqueio e a busca ativa, fase em que é 
possível identificar as pessoas doentes 
naqueles lares antes mesmo deles irem 
até alguma unidade de saúde. Com essas 
atividades, vamos além das ações de 
combate e conseguimos ser mais ágeis 
para solucionar os problemas de difíceis 
soluções que não podem ser resolvidos 
no momento da visita. Realizamos um 
trabalho que oferece mais agilidade e 
eficiência em relação aos problemas 
gerados pela infestação do mosquito 
Aedes aegypti. 
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A evolução da estética 
nas mãos dos Biólogos 

Biólogos e outros profissionais 
da saúde acompanham a 
apresentação do PL que 
regulamenta a atuação na 
área da Estética
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Mercado
de Trabalho

Por Patrícia Biazetto

Diversos profissionais aguardam 
que o Projeto de Lei nº 1.559/2019, 

apresentado pelo deputado Fred Costa 
(PATRI-MG), em março de 2019, seja 
despachado pelo presidente da Câmara 
dos Deputados. O PL reconhece a 
Estética e Cosmetologia e/ou Saúde 
Estética como área de atuação de 
profissionais de saúde, entre eles os 
Biólogos. 

Conforme o Biólogo Fernando César 

de Sousa Santos (100.547/01-D), 
especialista em Análise Química, Física 
e Sensorial de Alimentos e Bebidas, pelo 
Instituto Adolfo Lutz, os Biólogos foram 
pioneiros para garantir a especialidade. 

“Com anos lutando na causa, conseguimos 
unir as pessoas que conhecíamos das outras 
classes, particularmente as associações e 
sociedades da biomedicina, enfermagem, 
farmácia e multiprofissionais da estética. 
Hoje, as classes estão unidas e isso é 
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A Bióloga, dermaticista e diretora 
técnica da Bioscience – Procedimentos 
Biológicos, Géssica Cantadori (33.668/01-
D), acredita que a regulamentação 
da profissão no campo da estética 
amplia o campo de trabalho, dando 
mais independência e autonomia aos 
profissionais. “Além disso, a população 
pode optar por qual profissional escolher”, 
comenta. 

absolutamente incomum na história da 
Biologia”, comenta. 

As atividades a serem regulamentadas 
ainda estão em discussão com os 
Biólogos especialistas, mas acredita-
se que estão incluídas as de avaliação, 
laudos, parecer técnico, assistência, 
consultoria, aconselhamento, entre 
outras. 

“Dentre esses procedimentos estarão a 
aplicação de toxina botulínica, por exemplo. 
Não faz sentido algum um Biólogo estudar 
segurança, biotecnologia e uso da toxina 
botulínica e simplesmente não poder 
utilizar todo esse conhecimento de maneira 
aplicada”, diz Fernando. 

Para ele, o campo de trabalho da 
estética só tem a ganhar com a inserção 
dos Biólogos, já que são profissionais 
capacitados, pós-graduados em Saúde 
Estética, Biologia Estética, Estética 
Avançada ou Estética e Cosmetologia. 

“O movimento busca a excelência 
na formação e desenho do currículo 
efetivamente realizado. O profissional terá 
habilitação específica para emitir ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) e 
solicitar TRT (Termo de Responsabilidade 
Técnica)”, explica. 

Biólogo Fernando César acredita que 
a área da estética só tem a ganhar 
com a inserção do Biólogo 
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Alerta: Brasil 
perde terreno em 
batalha silenciosa 
contra o sarampo

Utilidade

Com mais de 10 mil casos 
confirmados em 2018, após dois 

anos sem nenhuma ocorrência, os casos 
de sarampo no Brasil seguem crescendo, 
principalmente na região Norte. Essa 
situação (que inclui registros endêmicos, 
ou seja, aqueles contraídos no próprio 
território) levou à perda do certificado 
de país livre da circulação do vírus, 
que havia recebido da Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 
2016, após décadas de trabalhos com 
campanhas de vacinação.

“É lamentável”, diz o Biólogo Horácio 
Manuel Santana Teles (983/01-D), 
pesquisador da Superintendência 
de Controle de Endemias (SUCEN) 

Por Flávio Bernardes

O Biólogo Horácio Manuel Santana Teles 
lamenta a falta de cobertura vacinal como o 
principal fator para que o Brasil tenha voltado a 
registrar casos de sarampo
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da Secretaria de Saúde de São Paulo. 
“Era um trabalho muito bem feito, com 
programas reconhecidos mundialmente 
pela qualidade, abrangência e resultado. 
Tínhamos o certificado por causa de um 
programa de saúde infantil bastante 
articulado, com vacinas distribuídas 
gratuitamente na rede pública”, 
acrescenta.

O pesquisador explica que, na prática, 
não existem sanções provocados pela 
perda da certificação. Indiretamente, 
porém, o Brasil pode ter prejuízos, pois 
fica com a imagem arranhada no cenário 
internacional. “Passamos a integrar um 
grupo de países que possui precauções 
com o turismo. Já fazemos parte dele, 
na verdade. Americanos e europeus são 
orientados a não beber água da torneira 
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com o sarampo, pode acontecer com 
outras também”, salienta.

LEITE DERRAMADO

Com o retorno dos casos endêmicos 
ao Brasil, não há outra saída a não ser 
reforçar as campanhas de vacinação. 
“Nosso sistema está fragilizado. Temos 
que fazer a intensificação imediata da 
cobertura vacinal. De certa forma, isso 
vem sendo feito. As equipes já foram 
atrás. A situação me parece controlada, 
a não ser em Roraima, onde há fluxo de 
imigrantes e o risco é mais forte, porque, 
na Venezuela, não sabemos como a 
situação está”, frisa o pesquisador. 
Sobre recuperar a certificação, ele 
complementa: “Você não obtém 
automaticamente, é preciso ir galgando 
etapas, eliminando riscos até o final e 
permanecendo assim por alguns anos, 
sem registro de nenhum caso. Era um 
perfil importante para o Brasil”.

por aqui. E agora o sarampo está na 
lista”, esclarece.  

CAUSAS E CONTAMINAÇÃO

Para o especialista, ainda que 
movimentos antivacinas venham 
ganhando notoriedade, a causa do 
surto de sarampo no Brasil não pode 
ser associada a eles, uma vez que não 
atingem a maioria da população.“Um 
dos maiores problemas é que deixamos 
de trabalhar a divulgação nacional, a 
importância de continuar se vacinando. 
Quando não se foca em um problema 
continuamente, a população tende a se 
esquecer porque não sofre mais aquele 
agravo. No caso do sarampo, não se tem 
uma data de combate, como é o caso da 
gripe. Tivemos incidentes na Venezuela 
e aí que acordamos”, afirma, referindo-
se ao alto número de imigrantes vindos 
da Venezuela por conta da crise no país 
vizinho. 

Ele alerta, ainda, para um problema 
que pode vir na esteira dos casos de 
sarampo. “Quando se tem um sistema 
de vacinas polivalentes, como é o nosso 
caso do sarampo, isso é um sinal para 
o conjunto de doenças que são de 
cobertura dessa mesma vacina. Significa 
que já estamos descobertos contra a 
coqueluche, por exemplo. Se aconteceu 
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C  onfira quais foram os 46 novos registrados no CRBio-07 entre 1º de dezembro e 28 de 

fevereiro. São 20 Biólogos de Curitiba, 3 de Ponta Grossa, 2 de Maringá, 2 de Cascavel, 2 

de Foz do Iguaçu, 2 de Guarapuava e 2 de Paranaguá. As demais cidades tiveram apenas um 

registrado.

Novos 
registrados

108.504/07-D    
Marcel Baeta Lacerda 

Santos – Curitiba

108.505/07-D     
Sérgio Paulo Scortegagna 

Cascavel

108.507/07-D   
Daphne Spier Moreira 

Alves - Curitiba

108.506/07-D     
Michele Lemos Pacheco 

Borges - Curitiba

 108.508/07-D  
Laryssa Negri Peres 

Curitiba

108.510/07-D     
Carla Vanessa de Paula 

Lima - Curitiba

108.516/07-D     
Nathan Bandiera Lopes 

Maringá

108.518/07-D 
Ana Paula Cirqueira Lucas 

Pizani - Guarapuava

108.511-07-D     
Heverton Aparecido 
Tiburski - Curitiba

108.512/07-D   
Geovana Bastos Paluski 

Guarapuava

108.513/07-D 
Lucca Mazzali 

 Curitiba

108.514/07-D    
Emanuel Luis Razzolini 

Curitiba

108.515/07-D   
Rodrigo Maschio Pires 

Curitiba

108.509/07-D  
Sirlei da Silva Luz Rocha 

Palmas

108.521/07-D   
Camila Maria Toigo de 

Oliveira Piffero - Cascavel

108.523/07-D 
Michael Krik Zancani 

Japurã

108.522/07-D  
Patrícia Dias Soares 
Gottwald - Curitiba

108.519/07-P   
Isis Danniele Cury da Cruz 

Curitiba

108.520/07-D   
Juliane Nonato

Colombo

108.517/07-D     
Emanoelli C. Augustinhak 

Stanula - Curitiba
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108.526/07-D   
Verônica Vitória Vedam 

Ponta Grossa

108.541/07-P  
Matheus Felipe Zazula 

Curitiba

108.546/07-D  
Henrique Nadolny Neto 

Curitiba

108.527/07-D
Mariana Pauletti Lorenzo 

Londrina

108.532/07-D  
Mariane Castardo Araujo 

Maringá

108.537/07-D   
Nathália Cristina Augusto 

Curitiba

108.542/07-D   
Crissiane Loyse Luiz 

Guarapuava

108.529/07-P   
Beatriz Marques Assad 

Curitiba

108.534/07-D   
Bianca Bueno Schlottag 

Paranaguá

108.539/07-P   
 Beatriz de Bem Hirano 

Curitiba

108.544/07-P   
Felipe Marcel Chaves 

Puppi - Curitiba

108.528/07-D    
Andre Eduardo S. Colferai 

Pontal do Paraná

108.533/07-D   
Denis Damasio

Verê

108.538/07-D  
Caroline Viana Bastos 

Araucária

108.543/07-D
Patrícia Calderon 

Jacarezinho

108.530/07-D 
Rudá Emanuel Egídio 

Pereira - Curitiba

108.535/07-D   
Scarlett Rodrigues 
Raposo - Paranavaí

108.540/07-D   
Glauco Nonose Negrão 

Guarapuava

108.545/07-D   
Amanda Caroline de 
Souza - Paranaguá

108.525/07-D   
Marcela Fabiane 

Kozeczen - Ponta Grossa

108.524/07-D   
Mayara Pereira 
Ponta Grossa

108.531/07-D   
Bruno Nogueira Manso 

Foz Do Iguaçu

108.536/07-D   
Sharon de Toledo Martins 

Curitiba

108.547/07-P   
Flávia Munhoz de Abreu 

São José Dos Pinhais

108.548/07-D  
Fernando Nunes 

Marafigo - Icaraima

108.549/07-D   
Glaucia S. Tolentino

Foz do Iguaçu
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O  CRBio-07 promoveu nos dias 6 
e 7 de junho, em sua sede, em 

Curitiba, o curso “Como elaborar um 
plano municipal de arborização urbana”. 
Os 15 profissionais participantes 
tiveram a oportunidade de adquirir 
os conhecimentos necessários para 
produzir e assinar, como Biólogos 
responsáveis, os documentos que 
beneficiam o desenvolvimento social, 
econômico e ambiental da cidade e a 
qualidade de vida da população.

O curso foi ministrado pelos Biólogos 
Yedo Alquini (05.076/07-D) e Paulo 
Luciano da Silva (50.303/07-D), 
representantes do CRBio-07 no Comitê 
de Trabalho Interinstitucional para 

Por Renan Araujo

Destaque

Curso do CRBio-07 
capacitou Biólogos em 
arborização urbana 

Análise dos Planos Municipais de 
Arborização Urbana no Estado do 
Paraná, instituído e coordenado pelo 
Ministério Público do Paraná (MPPR). 
A abertura do curso contou com a 
presença do presidente do CRBio-07, 
Jorge Augusto Callado Afonso, e do 
Promotor de Justiça, Diogo Cesar Porto 
Silva, representando a Promotoria de 
Justiça e Proteção ao Meio Ambiente do 
MPPR, em nome do Promotor de Justiça 
Alexandre Gaio. 

O presidente do CRBio-07 explanou 
que o curso foi dimensionado com 
um pequeno número de participantes 
para o melhor aproveitamento do 
conteúdo pelos presentes. Ele destacou 

Grupo de Biólogos que participou 
da primeira edição do curso sobre a 
elaboração de planos municipais de 

arborização urbana
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supressão, inventários das situações 
das árvores, entre outros. Também 
foram realizadas visitas técnicas ao 
Horto Municipal de Curitiba e a ruas 
arborizadas.

Já estão previstas outras duas edições 
do curso nos meses de setembro e 
dezembro, ambos com carga horária de 
16 horas.

O Comitê de Trabalho Interinstitucional 
para Análise dos Planos Municipais de 
Arborização Urbana no Estado do Paraná 
é uma iniciativa inédita liderada pelo 
Ministério Público do Paraná desde 2012 
e que reúne diversas entidades como 
o CRBio-07, Sanepar, Copel, CREA-PR, 
Embrapa Florestas, IAP e Emater para 
estimular os 399 municípios do Paraná 
a aprimorar e produzir seus planos 
municipais de arborização urbana. 
O Grupo avalia os planos e oferece 
pareceres técnicos sobre a aprovação 
ou não do documento e pontos a serem 
melhorados. 

a importância de realizar a capacitação 
aos Biólogos. “Entendemos que as cidades 
precisam incluir as variantes naturais no 
planejamento urbano, que chamamos de 
planejamento biomórfico. É importante 
capacitar os colegas que vão executar a 
elaboração dos planos de arborização para 
oferecer à sociedade o melhor resultado 
possível”, afirmou. 

Os Biólogos estão entre os profissionais 
legalmente habilitados para atuar em 
arborização urbana, conforme o artigo 
2º da Lei 6.684/79. A Arborização Urbana 
é área de atuação prevista diretamente 
na Resolução do CFBio 227/10, artigo 4°, 
além das Resoluções 10/03 e 350/14.

“O Paraná encabeça um movimento 
nacional sobre o tema e, dessa maneira, 
surge mais uma oportunidade de ação 
para os Biólogos. O curso deve habilitá-
los a assinar os documentos como 
profissionais responsáveis pelos planos 
em qualquer município”, afirma o Biólogo 
Yedo Alquini.

O curso abordou temas de interesse 
para os profissionais como o contexto 
e os conteúdos dos planos municipais, 
manutenção e planejamento, 
diagnóstico participativo, análise dos 
riscos de quedas de árvores, gestão de 
arborização, necessidade de podas e 

Biólogos tiveram acesso a conteúdos teóricos 
e práticos para a elaboração dos planos de 
arborização urbana

COMITÊ DE TRABALHO

©Renan Araujo
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A revista BIOPARANÁ abre este espaço para que profissionais e estudantes de Biologia 
publiquem registros da fauna, da flora e de ambientes naturais do estado. As imagens 

devem ser enviadas para o e-mail comunicacao@crbio07.gov.br, com uma breve 
descrição sobre a espécie e a situação em que foi registrada. Queremos ver o seu “Olhar 
Sobre a Natureza”. Participe! 

Olhar Sobre 
a Natureza

O Inga-vulpina ou Ingá-anão é uma 
árvore perenifólia que pode atingir 
até 3 metros de altura. Com mudas 
de aproximadamente 20 centímetros, 
podem ser plantadas em vasos. Suas 
flores são muito utilizadas para decorar 
pequenos jardins. Seus frutos (poupa-
sementes) são saborosos e utilizados 
na medicina popular. Hoje pode ser 
encontrada em toda a região Sudeste 
e Sul do país. O registro foi feito 
pelo Biólogo Paulo Luciano da Silva 
(50.303/07-D) na Chácara Paraíso, 
em Campina Grande do Sul, região 
metropolitana de Curitiba. 



Esta lagarta (Lepidoptera) 
apresenta  movimentos ágeis, 
e foi encontrada na cidade de 
São Miguel do Iguaçu, em uma 
área rural vizinha à Unidade de 
Conservação Parque Nacional 
do Iguaçu pelo Biólogo Tacius 
Villa de Lima (83.434/07-D). 
As lepidópteras, da qual fazem 
parte as borboletas e mariposas, 
compõem a segunda maior 
classe de insetos do planeta, 
com mais de 150 mil espécies. 
A lagarta é a segunda fase na 
etapa de metamorfose das 
lepidópteras que, na fase adulta, 
se transformam em borboletas ou 
mariposas.

O lagarto papa-vento (Enyalius 
iheringii) habita a Mata Atlântica 
nas regiões Sul e Sudeste do Brasil 
e é um grande comedor de insetos, 
especialmente cupins e formigas 
capturadas na parte mais baixa 
de tronco de árvores. Também 
pode alcançar o topo de árvores 
ou rochas e possui a capacidade 
de mudar sua coloração para 
tons mais claros ou escuros como 
forma de defesa. Por conta dessa 
característica, é confundido com 
o camaleão verdadeiro, que só é 
encontrado na África. A foto foi 
tirada pelo Biólogo Sérgio Augusto 
Abrahão Morato (08.478/07-D), na 
cidade de Quatro Barras, região 
metropolitana de Curitiba.  

35
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O Conselho Federal de Biologia e o 
Conselho Regional de Biologia da 7ª 
Região obtiveram importantes vitórias 
judiciais em processos que discutem 
a atuação dos Biólogos nas áreas de 
licenciamento ambiental e de manejo 
florestal. 

O CFBio obteve, no último dia 6 de março, 
ganho de causa referente à atuação do 
Biólogo em Licenciamento Ambiental em 
primeira instância na 8ª Vara do Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região. 

Na sentença, a 8ª Vara do TRF rejeitou 
os pedidos do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (Confea), que 
solicitou a anulação da Resolução CFBio 
nº 350/2014, que regulamenta a atuação 
do Biólogo em Licenciamento Ambiental. 
O Confea havia alegado que a Resolução 
tinha ampliado ilegalmente o campo de 
atuação dos profissionais ao conferir-
lhes as mesmas atividades previstas na 

Informe

Resolução CONAMA nº 237/1997.

O juiz argumentou que o embasamento 
legal que orienta a atuação do Biólogo 
permite que o profissional exerça seu 
ofício no processo de licenciamento 
ambiental. Esses são os casos da Lei 
nº 6.684/1979, que criou a profissão 
de Biólogo e os Conselhos Federal 
e Regionais de Biologia, e normas 
posteriores, como o Decreto nº 
85.005/1980 e o Decreto nº 88.438/1983.

MANEJO FLORESTAL

Em âmbito regional, o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF-4), em 
decisão no dia 8 de maio, determinou 
que o Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA-PR) encerre as 
autuações de Biólogos inscritos no 

CFBio e CRBio-07 obtiveram 
decisões favoráveis na defesa 
da atuação de Biólogos nas 
áreas de licenciamento 
ambiental e de manejo 
florestal
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CRBio-07 aumenta o número 
de Títulos de Especialistas 
concedidos a Biólogos

O CRBio-07 celebrou, em sua Reunião 
Plenária realizada no dia 11 de maio, 
o aumento no número de Títulos de 
Especialistas concedidos aos Biólogos 
do estado. Segundo o Conselho, entre 
2007 e 2015 havia 25 títulos registrados, 
enquanto de 2016 a 2019 o número de 
títulos chegou a 66.

A emissão de Títulos de Especialistas é 
prevista pela Resolução CFBio 17/93, que 
dispõe sobre as normas e procedimentos 
para a concessão desses títulos nas mais 

CRBio-07 que exerçam atividades ligadas 
ao manejo florestal.

O TRF-4 determinou que o CREA 
cancele todos os autos de infração já 
encaminhados aos Biólogos e cesse futuras 
autuações. Além disso, também deve ser 
realizada uma retratação à categoria 
dos Biólogos em relação às “ilegais 
autuações na área de manejo florestal” com 

diversas áreas das Ciências Biológicas. 
Eles são concedidos aos profissionais 
registrados com mestrado, especialização 
ou tenham experiência mínima de 
cinco anos em uma das especialidades 
reconhecidas pelo Conselho. Essa é uma 
maneira de reconhecer profissionais como 
autoridades em suas áreas de atuação.

O CRBio-07 oferece constantemente 
informações e estimula que os 
profissionais pleiteiem os títulos, uma vez 
que correspondem a um diferencial na 
carreira e no mercado de trabalho. A sua 
entrega também é divulgada com textos e 
fotos no site do Conselho: AQUI. 

publicações em dois jornais de grande 
circulação no Paraná.

A decisão considera o caráter 
multidisciplinar de diversos ramos de 
atividades baseado nas Leis nº 6.684/79 e 
nº 5.194/66 e inclui o trabalho de manejo 
florestal, com a atuação compartilhada 
entre profissionais de Biologia e de 
Engenharia Florestal.
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Manifesto contra liberação 
da caça apoiado pelo CFBio 
é entregue na Câmara dos 
Deputados

Entidades ambientalistas e parlamentares 
realizaram no último dia 22 de maio, na 
Câmara dos Deputados, em Brasília, um 
ato contra os cinco Projetos de Lei que 
visam a liberar a caça de animais silvestres 
no Brasil. Na ocasião, os presentes 
entregaram o manifesto “Sociedade Reage: 
Não à liberação da caça no Brasil!” (Confira 
o documento AQUI) promovido pelos 
coletivos Aliança Pró Biodiversidade, Todos 
Contra Caça e o Mater Natura - Instituto de 
Estudos Ambientais, com parceria de outras 
instituições. 

O documento, que conta com mais de 
820 adesões, entre redes, coletivos, 

organizações da sociedade civil, artistas, 
políticos, além de pesquisadores e técnicos 
de várias áreas, apresenta uma série de 
argumentos técnicos que comprovam 
a inviabilidade da liberação da caça no 
Brasil. 

Além disso, também foi apresentada uma 
petição online “Reaja! Diga não à liberação 
da caça no Brasil”, que já conta com mais de 
770 mil assinaturas contra o teor dos cinco 
projetos de lei. Durante o evento, o WWF-
Brasil apresentou uma pesquisa inédita 
realizada pelo Ibope que apontou que 
93% dos brasileiros são contra a caça. O 
levantamento ouviu 2002 pessoas em 142 
municípios.

Técnicos e autoridades se reuniram para 
protestar contra os cinco projetos de lei que 
tratam da liberação da caça no país

©WWF-Brasil

Capa do manifesto contra a caça 
entregue na Câmara dos Deputados
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Estiveram presentes no encontro os 
deputados federais Nilto Tatto (PT-SP), 
Fred Costa (Patri-MG), Rodrigo Agostinho 
(PSB-SP), Ricardo Izar (PP-SP), o analista 
ambiental do Ibama Roberto Cabral Borges, 
a advogada Alessandra Gali, professora do 
Centro Universitário de Curitiba, além de 
representantes de entidades e autoridades.

No dia 11 de junho, um grupo de 
representantes de organizações da 
sociedade civil, parlamentares e artistas, 
incluindo o Biólogo e Conselheiro do 
CRBio-07, Paulo Pizzi (08.082-07/D), 
entregaram estes documentos ao 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). A ação fez parte 
do evento “Um Dia Animal!”, iniciativa do 
deputado Fred Costa.

Entrega dos manifestos contra os projetos pró-caça ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia
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O presidente do CFBio, Wlademir João 
Tadei, enviou, no dia 14 de maio, ofícios ao 
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
ao presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, e ao presidente da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Câmara, Rodrigo Agostinho, 
manifestando que o Sistema CFBio-CRBios 
é contrário aos projetos que tratam da 
liberação da caça de animais silvestres em 
território nacional.

Nos ofícios, o CFBio destacou que essas 
propostas ferem o Princípio da Dignidade 
Animal e alertou para o impacto dessas 
medidas na diversidade da fauna nacional, 
com o provável declínio populacional 
de espécies ameaçadas, assim como sua 
extinção. 

ATUAÇÃO DO CFBIO
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enviado para as instituições no mês de 
maio. Toda a documentação necessária foi 
entregue pelas instituições até o último 
dia 20 de junho. 

As instituições premiadas serão aquelas 
cujos cursos atendam aos preceitos do 
MEC quanto ao seu reconhecimento e que 
acatem as Resoluções do CFBio quanto à 
sua carga horária, estruturação e oferta de 
disciplinas, perfis dos egressos e do corpo 
docente, entre outros.

O resultado será divulgado em agosto no 
site do Conselho Federal de Biologia. A 
premiação acontecerá em Brasília, no dia 
13 de setembro durante o Fórum Nacional 
do Sistema CFBio/CRBios e Coordenadores 
de Cursos de Ciências Biológicas.

A Comissão de Cursos do CFBio se reuniu 
para iniciar a seleção dos ganhadores do 
Selo CFBio de Qualidade
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CFBio seleciona cursos para 
edição 2019 do Selo CFBio de 
qualidade

O Conselho Federal de Biologia - CFBio 
iniciou a escolha das instituições para a 
premiação da edição 2019 do Selo CFBio 
de Qualidade de Cursos de Ciências 
Biológicas.

A Comissão CFBio de Cursos, responsável 
por realizar o processo de avaliação, 
selecionou 149 cursos de Graduação em 
Ciências Biológicas de Instituições de todo 
o Brasil reconhecidos pelo MEC ou pelo 
Conselho Estadual de Educação (CEE) e 
que possuem nota 4 na última avaliação 
do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE).

O convite para participação na votação 
comunicando sobre a habilitação foi 
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Saiba como se proteger das 
doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti

A Prefeitura de Curitiba realizou um 
apelo para que a população se proteja 
do mosquito Aedes aegypti, vetor de 
doenças como a dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela. Ele coloca seus ovos em 
recipientes dispostos no ambiente que, de 
alguma forma, possam acumular água em 
seu interior.

Segundo o órgão, a melhor forma de 
prevenção a essas doenças é o controle do 
vetor. Por isso, orienta-se que os moradores 
observem os quintais e residências ao 
menos uma vez por semana. O objetivo é 
sempre verificar os ovos dos vetores em 
recipientes que podem acumular água. 
Algumas dicas:

Lixo: coloque em sacos plásticos e 
mantenha na lixeira tampada até o dia da 
coleta;
Pote de água para animais: lave com 
escova e sabão;
Garrafas e embalagens pet: guarde-os de 
boca para baixo ou encaminhe-os para a 
coleta seletiva;
Pneus: guarde-os sem água em local 
coberto ou encaminhe-os para a coleta 
seletiva;
Caixa d´água: mantenha limpa e 

devidamente vedada;
Pratinhos de vasos: elimine-os ou adicione 
areia até a borda;
Ralos: use água sanitária naqueles que 
forem pouco utilizados;
Piscinas: limpe as bordas com água e 
escova e mantenha a água clorada.

Confira mais algumas informações sobre o 
tema AQUI e AQUI.

©
D

iv
ul

ga
çã

o 




