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EDITORIAL
Nesta edição do Boletim temos a satisfação de
comunicar o local e a comissão organizadora do
XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia. O Prof. Dr.
Claudio José Barros de Carvalho do Departamento
de Zoologia da Universidade Federal do Paraná (Curitiba, Paraná) aceitou convite da Diretoria da SBZ
para conduzir os trabalhos do nosso próximo Congresso de Zoologia. A cada edição do congresso o
número de participantes tem superado as anteriores
de forma significativa, o que demonstra o crescimento da área de Zoologia assim como a importância científica do nosso congresso, tornando o processo de
organização sob os seus vários aspectos tarefa de
extrema dedicação e envolvimento. Assim desejamos
ao Prof. Dr. Claudio J. B. de Carvalho e a sua equipe
sucesso na organização do maior evento científico da
Zoologia Brasileira. Não poderíamos deixar de agradecer ao Prof. Dr. Joaquim Olinto Branco da Universidade do Vale do Itajaí (Itajaí, Santa Catarina), que
em nosso último congresso se colocou a disposição
para organizar mais um Congresso Brasileiro de Zoologia, caso não houvesse candidaturas. É extremamente importante poder contar com pesquisadores
como o Prof. Joaquim.
A Revista Brasileira de Zoologia em seu fascículo
2 do volume 23 de 2006, está circulando com 33 artigos e três comunicações científicas. Dessa forma,
nos dois fascículos deste ano foram publicados 57 artigos científicos e sete comunicações científicas distri-

buídas em 591 páginas. São números expressivos
que demonstram o esforço dos editores e consultores da Revista Brasileira de Zoologia na sua permanente busca em atender ao contínuo crescimento da
produção científica de qualidade na área de zoologia. Frente ao contínuo desafio da manutenção e superação da qualidade científica, o Editor Responsável irá realizar reunião em Curitiba, com as Editoras
de Área, Editor Assistente e Secretária da Revista,
para a qual estarão recebendo sugestões dos sócios
da SBZ, sobre temas de extrema importância para o
futuro da revista. Maiores detalhes podem ser vistos
na carta do Editor da RBZ.
A SBZ participou em Brasília em abril p.p. da 4º
Reunião do Comitê de Assessoramento Técnico do
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (CAT-Sisbio), para discussão de duas Instruções Normativas: a) coleta de Material Biológico e b)
Cadastro Nacional de Coleções Biológicas ex situ.
Nesta reunião estavam presentes as seguintes Instituições: Ibama (Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros), Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Patrimônio Genético), Ministério da Ciência e Tecnologia (Coordenação Geral de Políticas e
Programas de Pesquisa em Biodiversidade), Sociedade Brasileira de Zoologia, Sociedade Botânica
do Brasil, Sociedade Brasileira de Genética, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
Sociedade Brasileira de Microbiologia, Associação Memoria Naturalis, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nesta reunião ficou acordado
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que as duas Instruções Normativas serão submetidas à análise pela Procuradoria Geral, sendo as alterações sugeridas sujeitas à nova avaliação pelo
CAT-Sisbio, antes que os textos finais sejam chancelados. A SBZ, assim como as demais Sociedades
Científicas estão aguardando o resultado da análise
da Procuradoria Geral.
A SBZ tem acompanhado com extrema preocupação os últimos acontecimentos envolvendo pesquisas que buscam conhecer a nossa Biodiversidade. Temos a impressão que estamos perdendo a
capacidade de discutir com serenidade e discernimento este tema de extrema relevância para o nosso país. Acredito que seria importante neste momento relembrar uma pequena parte do artigo publicado no último boletim da SBZ por Brandão e
Marques: “Dilemas éticos como o que enfrentamos
no Brasil hoje quanto à retirada de organismos da
natureza para fins de estudo científico são resolvidos no exercício do juízo crítico sobre valores humanos, por sua vez consagrados por usos e costumes, resultando em última instância em códigos de
conduta. Necessitamos construir um código de ética relativo às várias ações envolvidas nas atividades de coleta de organismos até para nos aparelhar
conceitualmente e adquirir uma linguagem comum
na discussão dos procedimentos e atitude do pesquisador perante os organismos que ocorrem na
natureza. A definição desta postura ética em muito
contribuiria e facilitaria a resolução de embates com
os outros muitos atores envolvidos nas discussões
sobre a coleta científica.”
Mario A. Navarro da Silva
Presidente SBZ

SECRETARIA
þ Alterações no Estatuto da SBZ
No dia 16 de fevereiro de 2006, foi realizada Assembléia Geral Ordinária nas dependências da Universidade Estadual de Londrina, onde foi submetida
proposta de alteração do estatuto da SBZ. Após ampla discussão realizada durante a Assembléia, apresentamos o resultado das alterações em negrito no
texto, que foram aprovadas na referida Assembléia.
O Estatuto da SBZ, na íntegra, já atualizado está à
disposição para consulta na página eletrônica da Sociedade. As alterações foram submetidas à apreciação por advogado, de acordo com exigências do
cartório de Registro de Títulos e Documentos.
Estatuto da Sociedade Brasileira de Zoologia
O primeiro Estatuto da Sociedade Brasileira de
Zoologia foi aprovado em 14 de fevereiro de 1979.
Está registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, em 20 de ju-

nho de 1980, sob o nº 59.221, livro A, nº 21 (Protocolo nº 202734, livro A, nº 18). Alterado em 1985,
1989, 1990, 1991, 1994, 1996 e em 2006, cujas
modificações constam no Registro de Atas das
Assembléias da Sociedade Brasileira de Zoologia. A Sociedade Brasileira de Zoologia tem período indeterminado de duração. Possui sede
em Curitiba, a Rua Francisco H. dos Santos,
210, CEP 81531-980, Centro Politécnico, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Departamento de Zoologia.
CAPÍTULO II
DOS SÓCIOS
Art. 4º – Com exceção dos sócios honorários, beneméritos e correspondentes, os demais pagarão
uma anuidade no valor de 50% (cinqüenta por
cento) do salário-mínimo em vigência.
§ 2º – As anuidades atrasadas serão pagas, correspondendo ao valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.
Art. 5º – Todos os sócios, quites com a Tesouraria,
terão direito a voz e voto em todas as atividades
da SBZ, porém somente os sócios fundadores,
efetivos quites com a Tesouraria e honorários
poderão ser votados.
Art. 6º – São direitos dos sócios, além do previsto
nos artigos 3º e 5º: a) participar das Assembléias, Encontros e demais atividades da SBZ; b) receber correspondência, comunicações e publicações da SBZ, a partir da data do pagamento e
as publicações atrasadas do ano, desde que
não esgotadas; c) representar a SBZ, por delegação da Diretoria, em eventos; d) usufruir todos
os benefícios e serviços oferecidos pela SBZ.
CAPÍTULO IV
DA DIRETORIA
Art. 12 – A Diretoria da SBZ compõe-se de Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro
e 2º Tesoureiro, eleitos bienalmente pela maioria
de votos dos Sócios.
§ único – Os cargos da Diretoria são de caráter
honorífico, vedada qualquer remuneração aos
seus titulares. É concedido à diretoria isenção do pagamento da anuidade durante o
período de vigência do mandato.
CAPÍTULO VI
DOS CONGRESSOS, ENCONTROS E PUBLICAÇÕES
Art. 20 – A Diretoria da SBZ deverá envidar todos
os esforços, no sentido de manter a periodicidade da Revista Brasileira de Zoologia, bem como
a edição de obras e folhetos pertinentes a estudos zoológicos, desde que tenha assegurado os
recursos necessários.
§ 1º – Todos os sócios terão assegurado o rece-
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bimento da Revista Brasileira de Zoologia e do
Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de
Zoologia, referentes ao ano de pagamento,
desde que ainda estejam disponíveis. Receberão outras publicações da SBZ, mediante o
pagamento do valor de venda estipulado pela
Diretoria.
§ 2º – As publicações ficarão a cargo de um editor, designado pelo Presidente. Ao editor caberá escolher o Conselho Editorial com representação nacional e internacional, em
comum acordo com a Diretoria.
§ 3º – Todos os autores de manuscritos submetidos para a publicação na Revista Brasileira de Zoologia devem ser filiados à Sociedade Brasileira de Zoologia, com exceção
de estudantes de graduação. Neste caso,
pelo menos um dos autores deverá ser sócio, haverá cobrança da página publicada e
o valor estipulado no ano anterior à edição
do volume.
§ 4º – A publicação de artigos ou obras científicas deverá ter parecer favorável de dois Consultores e de um Comitê Editorial, com um mínimo de três membros especialmente designada pelo Editor, com anuência do Presidente.

þ Normatização do Capítulo VI, Art. 20, §3º
– que trata de procedimentos para
publicação de autor com graduação em
curso
Com a possibilidade de estudantes de graduação
participarem na autoria de trabalhos submetidos a
RBZ, estes poderão optar entre a filiação a SBZ ou
pagamento por página da revista. É importante ressaltar que os demais autores devem ser sócios da
SBZ. Para o ano de 2006 tendo em vista o custo da
página da Revista Brasileira de Zoologia, o aluno de
graduação deverá pagar R$ 35,00 (trinta e cinco reais por página publicada). É fundamental destacar
que será necessário o envio de declaração da Instituição de Ensino Superior, confirmando a situação
de acadêmico ativo com data do mês da submissão
do trabalho para RBZ. A declaração deverá ser enviada por correio, não sendo aceito documentos no
formato eletrônico.
O valor apresentado é resultado da análise do
custo da RBZ por página para o ano de 2006 que
está orçado em R$ 104,00 (cento e quatro reais),
desta forma a SBZ irá subsidiar em aproximadamente 70% a publicação de autor em processo de graduação. Lembramos ainda que o autor na categoria
de graduando não receberá a Revista Brasileira de
Zoologia. Da mesma forma, as separatas do artigo
serão encaminhadas somente ao autor sócio.
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XXVII CONGRESSO
BRASILEIRO DE ZOOLOGIA
þ

Curitiba, Paraná – fevereiro de 2008

Em meados de março de 2006, fui surpreendido
pelo convite da Diretoria da Sociedade Brasileira de
Zoologia (SBZ), capitaneada pelo presidente, Prof.
Dr. Mário Antonio Navarro da Silva, para organizar
o XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia (CBZ) em
Curitiba. Minha surpresa passou rapidamente ao
entusiasmo, pela disposição da Diretoria da SBZ
em auxiliar de todo modo possível a realização de
mais esta empreitada.
Como sabemos, a organização de congressos
científicos não é uma tarefa fácil. Para organizar
um encontro que poderá reunir mais de 3500 pessoas com exigências diferenciadas e altas expectativas, estou convidando profissionais da mais alta
capacidade acadêmica e científica para compor a
comissão organizadora. Atualmente, já são mais de
10 profissionais que estão dividindo o seu tempo
ocupado com aulas, orientações, publicação e desenvolvimento de projetos, na organização do nosso congresso.
A Comissão Organizadora, formada por professores que atuam na Universidade Federal do Paraná, está assim constituída: presidente, Prof. Dr.
Claudio José Barros de Carvalho; vice-presidente e
coordenador da Comissão Científica, Prof. Dr. Walter Antonio Pereira Boeger; vice-coordenadora da
Comissão Científica, Prof. Dra. Rosana Moreira da
Rocha; primeira secretária, Profa. Dra. Lúcia Massutti de Almeida; segunda secretária, Prof. Dra.
Carla de Lima Bicho; primeira Tesoureira, Profa.
Dra. Luciane Marinoni; segunda tesoureira, Profa.
Dr. Maria Regina Torres Boeger.
Nas primeiras reuniões já decidimos alguns pontos importantes: 1) realizar o XXVII CBZ em dependências preparadas para reunir um grande número
pessoas; 2) congregar as sociedades científicas zoológicas e os programas de pós-graduação em zoologia, por meio do Fórum de Coordenadores dos
Programas de Pós-Graduação, para participar mais
fortemente das atividades do congresso; e 3) solicitar aos órgãos de fomento maior apoio e envolvimento na realização de um dos maiores e mais importantes congressos científicos do Brasil.
Dentro de pouco tempo, a comissão organizadora irá disponibilizar um sítio do congresso na internet com as nossas primeiras ações. Nele, por
exemplo, será possível participar ativamente com a
votação para a indicação do tema do nosso Congresso. Participe! Saudações zoológicas.
Claudio J.B. de Carvalho
Presidente Comissão Organizadora do XXVII CBZ
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REVISTA BRASILEIRA DE
ZOOLOGIA
þ Instruções aos Autores
No sentido de aprimorar os procedimentos editoriais e éticos no processo de publicação dos artigos
científicos, a diretoria da SBZ juntamente com o
Editor da Revista Brasileira de Zoologia, avaliou a
possibilidade de inclusão dos documentos de Declaração de Responsabilidade e Transferência de
Direitos Autorais, após a aceitação do trabalho por
parte da RBZ. A seguir apresentamos os documentos que farão parte das instruções aos autores. Importante ressaltar que a Declaração de Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais são
documentos que devem ser assinados e enviados
pelo correio. O modelo a ser preenchido está disponível no site da SBZ na internet e pode ser baixado
no item Revista. Na circunstância dos autores não
se encontrarem fisicamente na mesma localidade,
poderão ser preenchidas e enviadas declarações
individuais, entretanto, fazendo menção ao manuscrito submetido.

þ Declaração de Responsabilidade e
Transferência de Direitos Autorais
Cada autor deve ler e assinar o documento de
Declaração de Responsabilidade e Transferência
de Direitos Autorais.
Autor(es):
Título do manuscrito:
Todas as pessoas relacionadas como autores
devem assinar a declaração de responsabilidade
nos termos abaixo.
1) Declaração de Responsabilidade.
Certifico que participei suficientemente do trabalho
para tornar pública minha responsabilidade pelo seu
conteúdo. Certifico ainda, que o manuscrito representa
um trabalho original e que nem este manuscrito, em
parte ou na íntegra, nem outro trabalho com conteúdo
substancialmente similar, de minha autoria, foi publicado ou está sendo considerado para publicação em outra revista, quer seja no formato impresso ou no eletrônico, exceto o descrito em anexo.
Atesto que, se solicitado, fornecerei e/ou cooperarei totalmente na obtenção e fornecimento de dados sobre os quais o manuscrito está baseado,
para exame dos editores.
2) Transferência de Direitos Autorais.
Declaro que concordo que os direitos autorais,
referentes ao artigo de minha autoria, se tornarão
propriedade exclusiva da Revista Brasileira de Zoologia, vedado qualquer produção, total ou parcial, em
qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa
ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida, farei constar o

competente agradecimento à Revista Brasileira de
Zoologia e os créditos correspondentes.
Por ser verdade firmo a presente declaração.
Assinatura(s)
Local, data.

þ

Carta do Editor da Revista Brasileira
de Zoologia

No primeiro quadrimestre de 2006 a RBZ protocolou para análise 92 manuscritos. Além destes, outros foram submetidos, todavia seu protocolo vem
ocorrendo à medida que regularizam pendências. As
mais comuns: filiação à SBZ dos autores e apresentação de CD ou disquete contendo arquivo em PDF.
Grupos taxonômicos mais estudados: mamíferos
(18% dos trabalhos, metade: morcegos), peixes
(16%), insetos (13%) e aves (10%). Numa desproporção à riqueza de espécies na natureza, mas talvez
proporcionalmente à disponibilidade de periódicos no
ramo, e/ou de especialistas aí atuando, a relação entre vertebrados e invertebrados foi de 54 para 46%.
A expectativa de publicação em 2006 é de 120
artigos, divididos em quatro fascículos. Portanto, a
manter-se tal ritmo de entrada, e sendo a rejeição
em torno de 30%, parte dos trabalhos ocupará mais
que 12 meses entre submissão e veiculação. A declaração de aceite costuma ser menos demorada:
tão logo o Autor retorne ao Editor Assistente a “prova eletrônica” devidamente corrigida.
O fascículo de setembro já incluirá manuscritos
submetidos em 2006, embora alguns de 2005 ainda
estejam em tramitação. Para que a seqüência de
publicação correspondesse exatamente à de submissão seria necessário que: I) todos os consultores tivessem igual velocidade de análise dos trabalhos, o que compreensivelmente não ocorre; e II)
idem os autores, quanto às correções, premissa
prejudicada por alguns trabalhos envolverem maior
volume de providências que outros.
Em agosto a Editoria (Editor Responsável, Editoras de Área, Editor Assistente e Secretária da Revista) realizará uma sessão de trabalho de dois
dias, em Curitiba. Serão discutidos importantes assuntos de natureza editorial, com vistas a elevarmos ainda mais a qualidade da Revista. Alguns tópicos agendados:
Ä deve-se restringir o número de páginas gratuitas
por artigo? Se indicado um pagamento adicional
a partir de certo número de páginas, necessário
consultar Diretoria e Conselho Deliberativo;
Ä inventários e check-lists são aceitáveis como
simples listagens e registros de ocorrência? A
Editoria já decidiu recusar registros quando internos a áreas previamente conhecidas para o
táxon, ou seja, que não representam expansão
de área;
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Ä

qual deve ser a postura editorial diante de itens
como depósito de espécimens-testemunho em
coleções oficiais, licenças de coleta e transporte nos casos previstos em lei, e a ética dos procedimentos de contenção ou sacrifício?
Quanto à descrição nominal do táxon estudado
(nem sempre a identificação ocorre no nível de espécie), a Editoria vem examinando caso a caso.
Considera-se, para acolher ou não o trabalho, o objetivo do estudo e o grupo taxonômico em questão.
Os sócios são convidados a nos enviar opiniões
sobre os tópicos acima e também sugestões de outros itens a serem tratados na reunião editorial: necessariamente em via impressa, até final de julho,
para o endereço da RBZ.
Paulo de T. Chaves
Editor RBZ

NOTÍCIAS
þ Conselho de Curadores de Coleções
Zoológicas Brasileiras – SBZ
Como é do conhecimento dos sócios da Sociedade Brasileira de Zoologia, ao longo do ano de
2005, as Sociedades Brasileiras de Zoologia (SBZ),
Botânica (SBB) e Microbiologia (SBM), trabalharam
juntas para a confecção do documento “Diretrizes e
Estratégias para a Modernização de Coleções Biológicas Brasileiras e a Consolidação de Sistemas
Integrados de Informação sobre Biodiversidade”. A
partir dessa união e trabalho em equipe, nunca realizado anteriormente, alguns fatos em comum entre
as áreas e que contribuem para o “impedimento taxonômico” foram detectados. Houve assim, a constatação de que o assunto deve ser tratado de forma
ordenada e em conjunto para obtenção de resultados positivos para o conhecimento da biodiversidade, manutenção e perpetuação das coleções biológicas brasileiras.
Para a continuidade do processo iniciado com a
confecção do documento de diretrizes que passará
pela avaliação da CONABIO (Comissão Nacional
de Biodiversidade), e para que a legitimidade das
ações continue sendo indiscutível, a SBZ está estabelecendo dentro de sua estrutura organizacional,
um Conselho de Curadores de Coleções Zoológicas. O referido conselho foi instituído no XXVI Congresso Brasileiro de Zoologia, realizado em fevereiro próximo passado na cidade de Londrina, pela assembléia geral da SBZ. O principal objetivo é a
formação de um fórum de discussões permanente
com a função primordial de tratar das questões em
taxonomia e coleções zoológicas brasileiras, principalmente quando a SBZ for consultada.
Para a estruturação do conselho, foi utilizado
como base o cadastramento das coleções zoológi-

5

cas realizado durante todo o ano de 2005 no site
www.cria.org.br/zoo, no qual foram registradas até
o momento 130 coleções em vários grupos taxonômicos. Foi solicitada às instituições, às quais pertencem as coleções, por meio de mensagem eletrônica, a indicação de dois nomes de pesquisadores (titular e suplente). Até sexta-feira, dia 23 de
junho, as instituições listadas abaixo e os respectivos representantes haviam sido indicados:
Ä Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto
de Biociências: Rosina D. Miyazaki (titular) e
Marcos A. de Carvalho (suplente);
Ä Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo: Carlos R.F. Brandão (titular) e Marcos D.S.
Tavares (suplente);
Ä Museu Nacional, Universidade do Rio de Janeiro: Márcia S. Couri (titular) e João A. de Oliveira (suplente);
Ä Museu Paraense Emílio Goeldi: Alexandre Aleixo (titular) e Wolmar Wosiacki (suplente);
Ä Museu de Ciências Naturais UNIVATES: Noeli
J. Ferla (titular) e Hamilton C.Z. Grillo (suplente);
Ä Museu de História Natural do Capão da Imbúia: Teresa C.C. Margarido (titular) e Vinícius
Abilhôa (suplente);
Ä Coleções Zoológicas, Universidade de Santa
Cruz do Sul: Andreas Kohler (titular) e Jair
Putzke (suplente).
Aos responsáveis pelas instituições cadastradas
que ainda não responderam solicitamos que, por
favor, entrem em contato conosco pelo e-mail lmarinoni@ufpr.br, para que possamos verificar e confirmar o convite.
Luciane Marinoni
Curadora Coleção Entomológica Pe Jesus
Santiago Moure, UFPR
Coordenadora Conselho de Curadores de
Coleções Zoológicas Brasileiras

þ

Edital do Fundo Nacional do Meio
Ambiente

O Fundo Nacional do Meio Ambiente lançou recentemente o edital no. 02/2006, que tem por objetivo financiar a elaboração de planos de recuperação para espécies ameaçadas de extinção ou de
gestão para as sobre-explotadas, conforme estabelecido na IN/MMA n. 05/2004, atualizada pela
IN/MMA no. 52/2005.
Solicito que a SBZ tente uma articulação entre
seus sócios para que todos os grupos listados nos
anexos I ou II do edital tenham projetos submetidos
ao FNMA.
É de fundamental importância que os pesquisadores (especialistas) em cada um dos grupos somem esforços na elaboração dos planos de recupe-
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ração ou gestão, pois só assim poderemos reverter
a perda crescente de nossa biodiversidade.
O prazo para envio do projeto é 04 de agosto. Mais
informações: www.mma.gov.br/port/fnma/index.cfm
Harry Boos Jr.
CEPSUL/IBAMA

ESPAÇO EDITORIAL
& Lançamento
O livro “Paleontologia de Vertebrados: grandes
temas e contribuições científicas” contém dez trabalhos completos referentes a comunicações apresentadas durante o III Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, que no total abrangeu 47 resumos. Este evento tem periodicidade bienal e se propõe a congregar pesquisadores nacionais e estrangeiros que desenvolvem estudos com vertebrados
fósseis. O primeiro Simpósio foi realizado em 1998,
na cidade de Porto Alegre, organizado pelo Instituto
de Geociências da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul; o segundo Simpósio foi organizado
pelo Museu Nacional/UFRJ e realizado no ano de
2000 na cidade do Rio de Janeiro; a terceira versão
foi promovida pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, em 2003, nesta cidade; e a quarta edição ocorreu na Universidade Estadual Paulista,
Campus Rio Claro, em 2004.
Além dos artigos, pesquisadores nas áreas de Paleontologia de Vertebrados e Sistemática foram convidados a escrever sobre temas mais teóricos dentro
destas áreas, o que julgamos de extrema importância
para dar o acabamento final à idéia do livro. Um outro
ponto considerado foi a grande carência de livros didáticos nas referidas áreas de pesquisa escritos na
Língua Portuguesa e de custo acessível.
Este livro foi editorado sob a coordenação de Valéria Gallo, Paulo M. Brito, Hilda Maria Andrade da
Silva e Francisco J. de Figueiredo, todos da UERJ, e
é dedicado ao eminente paleo-ictiólogo Rubens da
Silva Santos (1918-1996). Ele produziu cerca de 70
artigos científicos, sendo o pesquisador brasileiro
que mais se destacou no estudo de peixes fósseis
do Brasil no século passado. Foi professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) por
três décadas, sendo um dos fundadores do Departamento de Biologia Animal e Vegetal (atual Departamento de Zoologia) e responsável pela implantação
do Núcleo de Ictiologia da UERJ, do qual os editores
deste livro fazem parte. Devido ao fato do livro ser dedicado à memória de Rubens da Silva Santos, foram
também incluídos capítulos sobre peixes abordando
questões mais teóricas, bem como trabalhos de síntese da ictiofauna de algumas bacias, sobre a qual se
tem pouca informação.
Comitê Editorial

EVENTOS

þ XIV Congresso Brasileiro de Ornitologia
REALIZAÇÃO: Sociedade Brasileira de Ornitologia
TEMA: Ornitologia e economia: desafios e oportunidades para a ciência, a conservação e a geração de
riquezas
DATA: 2 a 6 de julho de 2006
LOCAL: Parque Metalúrgico, Ouro Preto, MG
INFORMAÇÕES:
Web: www.ararajuba.org.br/xivcbo

þ 58ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência

TEMA: SBPC&T Semeando Interdisciplinaridade
LOCAL: UFSC, Florianópolis, SC
DATA: 16 a 21 de julho de 2006
INFORMAÇÕES:
Web: www.sbpcnet.org.br

þ XXI Congresso Brasileiro de Entomologia

TEMA: Entomologia: da Academia à Transferência
de Tecnologia
LOCAL: Centro de Convenções de Pernambuco
DATA: 6 a 11 de agosto de 2006
INFORMAÇÕES:
Web: www.ufrpe.br/xxicbe

þ XV Congresso da Sociedade Paulista de Zoológicos

REALIZAÇÃO: Sociedade Paulista de Zoológicos
LOCAL: Hotel Fonte Colina Verde, São Pedro, SP
DATA: 11 a 15 de agosto de 2006
INFORMAÇÕES:
Web: www.spzoo.org.br

þ VII Congresso Internacional sobre Manejo de
Fauna Silvestre na Amazônia e América Latina

LOCAL: Ilhéus, BA
DATA: 03 a 07 de setembro de 2006
INFORMAÇÕES:
Web: www.viicongresso.com.br

þ I Workshop Comparative Microbial Genomics & Taxonomy

LOCAL: LNCC, Petrópolis, RJ
DATA: 14 a 18 agosto de 2006
INFORMAÇÕES:
Web: www.labinfo.lncc.br/comparative

þ XXII COLACMAR

REALIZAÇÃO: Associação Latino-americana de
Pesquisadores em Ciências do Mar (ALICMAR) e
Associação Brasileira de Oceanografia (AOCEANO)
LOCAL: Florianópolis, SC
DATA: 15 a 19 de abril de 2007
INFORMAÇÕES:
Web: www.colacmar.com/apresentacao.html

