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SECRETARIA

Assembleias da SBZ – Editais de Convocação
A Sociedade Brasileira de Zoologia convoca seus as-

sociados, quites com a Tesouraria, a participarem das Assem-
bleias a serem realizadas durante o XXXIV Congresso Brasileiro 
de Zoologia, Curitiba, PR, conforme convocações a seguir.

Assembleia Geral Extraordinária
A Presidente da Sociedade Brasileira de Zoologia, no 

uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados ha-
bilitados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realiza-
da durante a abertura solene do XXXIV Congresso Brasileiro de 
Zoologia (CBZ), 22 de agosto de 2022, segunda-feira, às 9:00 
horas, nas instalações do XXXIV CBZ em Curitiba, Paraná, com 
a seguinte Ordem do dia:
– Abertura solene do XXXIV Congresso Brasileiro de Zoo logia;
– Palavra dos Presidentes Executiva e Técnico-científico do XXXIV 

CBZ;
– Palavra das autoridades presentes;
– Palavra da Presidente da Sociedade Brasileira de Zoologia;
– Homenagem aos Zoólogos que se distinguiram por serviços 

prestados à Zoologia;

– Entrega dos Prêmios “Alexandre Rodrigues Ferreira”, José 
Cândido de Mello Carvalho, “Padre Jesus Santiago Moure 
de Taxonomia”, e “Rodolpho von Ihering”;

– Encerramento da Assembleia.

Assembleia Geral Extraordinária
A Presidente da Sociedade Brasileira de Zoologia, no 

uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados ha-
bilitados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realiza-
da no dia 25 de agosto de 2022, quinta-feira, às 18:30 horas 
em primeira convocação e às 19:00 horas em segunda convo-
cação, nas instalações do XXXIV CBZ em Curitiba, Paraná, com 
a seguinte Ordem do dia:
– Abertura solene da sessão de encerramento do XXXIV CBZ;
– Discussão e apresentação de Moções;
– Palavra da ex-Presidente;
– Palavra da nova Presidente;
– Palavra à disposição do Presidente do XXXIV CBZ e de auto-

ridades presentes;
– Encerramento do XXXIV Congresso Brasileiro de Zoo logia;
– Encerramento da Assembleia.
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Nosso novo canal de 
comunicação

Comunicamos que o 
telefone fixo da SBZ foi desa-
tivado como linha telefônica. 
Mas o contato pelo número 
(41)3266-6823 agora se dará 
pelo Whatsapp. Isso mesmo, 
sempre que precisar você pode 

nos contatar por email ou agora 
por este aplicativo de serviço de 

mensagens. Adicione a SBZ aos seus contatos e, sempre que 
precisar, fale conosco!

A foto de sua autoria no Calendário SBZ 2023
Como não poderia deixar de acontecer, esta-

mos abrindo inscrições para a edição de 2023 
do Calendário SBZ que comemorará os 45 
anos de nossa Sociedade.

Este ano estamos convocando com maior 
antecedência para que todos possam ter mais 
tempo para aquela foto especial! Se você já pos-
sui fotos pode começar a enviá-las. Se não, então 
corre lá, pois está aberta a temporada de caça às 
melhores, inéditas e mais lindas fotos para ilustrar 
nosso Calendário 2023!

Participe enviando fotografias ou ilustrações, 
de sua autoria, temáticas na área de zoologia até o 
dia 15 de novembro de 2022 para secretaria@sb-
zoologia.org.br. Se os arquivos forem muito pesa-
dos, utilize serviços de transferência de arquivos 
como Wetransfer, Dropbox ou Google Drive. Jun-
to à sua mensagem é essencial que informe:
1) Nome científico da espécie ilustrada.
2) Nome popular da espécie ilustrada.
3) Localidade onde foi tirada a foto (cidade, estado, bioma, 

e outras informações que desejar).
4) Se possível, inclua texto com informações adicionais sobre a 

espécie ou que auxiliem na caracterização da foto ou am-
biente onde a mesma foi tomada, curiosidades, etc. Tome 
como base os textos já publicados na seção Conhecendo 
nossa ZOODiversidade de informativos anteriores. Seu texto 
poderá ser publicado nas edições futuras do Informativo SBZ.

As quinze melhores fotos ou ilustrações serão selecio-
nadas e publicadas no Calendário SBZ 2023. Os autores das 
fotos selecionadas receberão gratuitamente até 10 calendários.

Para participar não é necessário ser sócio da SBZ. No 
entanto, se você se tornar sócio, aí sim, tudo ficará perfeito!

Fotos ou ilustrações, mesmo que não selecionadas para 
o calendário, poderão ser utilizadas para ilustrar o Boletim In-
formativo, site ou outras mídias de divulgação da SBZ do pró-
ximo ano. Sempre que utilizada, será dado o devido crédito e 
mantidos os direitos autorais ao autor da fotografia.

mailto:secretaria@sbzoologia.org.br
mailto:secretaria@sbzoologia.org.br
https://wetransfer.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/pt-BR/drive/
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XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA

Novidades do XXXIV CBZ
Está chegando a hora de nosso encontro bienal! Talvez vo-

cês já saibam da maioria das novidades, mas sempre é bom ressal-
tar sobre os preparativos para recebê-los em Curitiba.

Zoologia na Indústria, novas tecnologias e 
perspectivas no auxílio à cadeia produtiva

A cada edição dos Congressos Brasileiros de Zoologia, 
a Sociedade Brasileira de Zoologia busca trazer inovações aos 
participantes de maneira a contribuir ao avanço do conheci-
mento da zoologia no Brasil e, principalmente, aproximar a 
comunidade da cidade onde é realizado, da ciência produzida 
nas universidades e nos centros de pesquisa.

Nesta 34ª edição que estará acontecendo em Curitiba, 
durante os dias 22 a 25 de agosto na Federação das Indús-
trias do Estado do Paraná (FIEP), de forma inédita, o Congresso 
contará com a cooperação entre academia e indústria. Durante 
três dias, como parte integrante das atividades do congresso, 
estará sendo realizada a primeira conferência “Zoologia na 
Indústria, novas tecnologias e perspectivas no auxílio à cadeia 
produtiva”.

A conferência será composta por palestras e reuniões 
técnicas em três dias do evento e envolverá temas pré-sele-
cionados, de interesse do Setor Produtivo, relacionados a di-
ferentes áreas da Zoologia objetivando o estímulo às ações in-
tegradas entre o setor produtivo paranaense e o conhecimento 
científico associado.

As palestras serão abertas ao público do congresso e 
irão transmitir as experiências de sucesso em cada um dos te-
mas – desde a sua concepção e estudo nas universidades e 
centros de pesquisa à aplicação e alcance de soluções na ca-
deia produtiva. Após cada uma das palestras haverá reuniões 
técnicas, fechadas, limitadas aos convidados da FIEP com a 
participação das autoridades nos temas para que em conjunto 
sejam discutidas novas aplicações das tecnologias e interesses 
específicos para busca de soluções de problemas que têm afe-
tado a produção da indústria do Estado do Paraná.

Temas como o manejo de Javalis e ferramentas para mo-
nitoramento e tomada de decisão no controle de pragas serão 
abordados em palestra seguida de reunião técnica, onde então 
os setores de interesse poderão expor os problemas, desafios e 
oportunidades perante os temas.

Programação da Conferência

23 de agosto (terça-feira) – Auditório Caio Amaral
Tema: Manejo de javalis
14:00 h – Palestra “Manejo dos Javalis no Brasil”

Palestrante: Dr. Felipe Pedrosa (Mão na Mata - Manejo e Solu-
ções Ambientais)

Atividade aberta ao público participante do XXXIV Congresso 
Brasileiro de Zoologia.

16:00 h – Reunião técnica – Sala a confirmar
Atividade restrita aos setores de interesse e pesquisadores da 

área no intuito de expor os problemas, desafios, oportuni-
dades e potenciais soluções.

18:00 h – Encerramento

24 de agosto (quarta-feira) – Auditório 1
Tema: Uso do controle biológico em plantios florestais
14:00 h – Palestra “Experiências de sucesso na EMBRAPA flo-

restas sobre o uso do controle biológico em plantios flores-
tais”.

Palestrante: Dra. Susete do Rocio Chiarello (EMBRAPA Floresta)
Atividade aberta ao público participante do XXXIV Congresso 

Brasileiro de Zoologia.
16:00 h – Reunião técnica
Atividade restrita aos setores de interesse e pesquisadores da 

https://zoologia.silvaebrisch.com.br/pt/inscricoes
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área no intuito de expor os problemas, desafios, oportuni-
dades e potenciais soluções.

18:00 h - Encerramento

25 de agosto (quinta-feira) – Auditório 1
Tema: Ferramentas para monitoramento e controle de pragas
14:00 h – Palestra “Ferramentas para monitoramento e tomada 

de decisão de manejo de pragas - O caso de afídeos vetores 
em cereais de inverno.”

Palestrante: Dr. Douglas Lau (EMBRAPA Trigo)
Atividade aberta ao público participante do XXXIV Congresso 

Brasileiro de Zoologia.
16:00 h – Reunião técnica – Sala a confirmar
Atividade restrita aos setores de interesse e pesquisadores da 

área no intuito de expor os problemas, desafios, oportuni-
dades e potenciais soluções.

18:00 h – Encerramento

Curso de capacitação para professoras e 
professores

Visando a importância de oferecer aos professores do 
ensino fundamental ao ensino médio novos métodos de trans-
mitir conhecimentos, o XXXIV Congresso Brasileiro de Zoolo-
gia abre vagas para oficinas de capacitação a fim de alcançar e 
capacitar professoras e professores das escolas de Curitiba para 
que complementem suas aulas e haja maior envolvimento dos 
alunos com o conteúdo apresentado. Confira as oficinas:

Oficina: A zoologia em livros paradidáticos, jogos e lendas
Público-alvo: Professoras e professores da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I
Data: 23/08/2022 - Terça-feira (08:00 h às 12:00 h)
Nesta oficina serão abordados aspectos sobre a zoologia, am-

biente e sociedade. A dinâmica consistirá na familiarização 
e experiência prática com os materiais didáticos (livros pa-
radidáticos, jogos e lendas), apontando suas possibilidades 
e limitações em sala de aula. O trabalho será realizado em 
grupo onde os mesmos terão um tempo para socializar suas 
propostas com os demais participantes do curso por meio 
de uma discussão em roda.

Oficina: Ensino de zoologia: abordagens evolutivas, 
socioambientais e de saúde
Público-alvo: Professoras e professores do Ensino Fundamental 

II e Ensino Médio
Data: 23/08/2022 - Terça-feira
Horário: Das 14h às 18h
Nesta oficina serão abordados aspectos sobre a zoologia, do 

ponto de vista evolutivo, socioambiental e de saúde. Serão 
discutidas metodologias e espaços educativos, contemplan-
do problemáticas socioambientais e situações de tomada de 

decisão para a construção de práticas docentes baseadas 
em problemas reais, a partir de temas comuns à biodiver-
sidade, processos evolutivos, conservação das espécies e 
saúde.

Local: Centro de Eventos Sistema FIEP
Inscrição gratuita para professores

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: 
atendimento@alvoeventos.com.br

ZooThon: 1° Hackathon do Congresso 
Brasileiro de Zoologia

A Comissão Organizadora do XXXIV Congresso Brasileiro 
de Zoologia, convida os inscritos no Congresso a participar do 
ZooThon: 1° Hackathon do Congresso Brasileiro de Zoologia.

O ZooThon é uma competição amigável que preten-
de reunir e integrar estudantes universitários, pesquisadores, 
professores, gerentes de projetos e especialistas em zoologia 
e áreas afins para desenvolver soluções inovadoras frente aos 
problemas comuns à sociedade.

Este evento enfatizará a busca de soluções para desafios 
nos quais a zoologia poderá ser utilizada. Nessa busca de solu-
ções, os participantes deverão ao longo do Congresso realizar 
algumas atividades e que ao final do evento serão sintetizadas 

https://www.cbzoo.com.br/br/portal/conteudo/Divulgacao_cientifica
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em propostas de solução. A apresentação dessas propostas po-
derá ser em forma de documentos, imagens, discussões, apre-
sentações orais, materiais em vídeo (pré-gravadas ou ao vivo). 
O objetivo do Zoothon é que essas atividades possam propor-
cionar momentos de aprendizado, de forma descontraída, en-
volvendo os estudantes, parceiros, mentores, juízes e demais 
participantes do CBZOO.

Ficou interessado? Mais detalhes em https://www.cbzoo.
com.br/br/portal/conteudo/zoothon

ViraliZOO
Participe do 1° Concurso de Divulgação Científica do 

CBZ. Além de concorrer a prêmios é uma ótima oportunidade 
para divulgar sua pesquisa!

O objetivo do concurso é promover a divulgação técni-
co-científica, incentivando estudantes, pesquisadores e espe-
cialistas em zoologia a se comunicarem com a sociedade de 
forma simples e criativa.

Envie seu vídeo de até três minutos para trabalhos@alvo-
eventos.com.br ou via WhatsApp (45) 98824-2229

Submissões do(s) vídeo(s) até 27/07/2022.

professora-sênior, até 2007. Além disso, uma de suas grandes 
contribuições foi a tradução para o português de vários livros-
-texto de Zoologia, utilizados por várias gerações de biólogos 
até hoje.

Ela foi homenageada em vida, tendo seu nome imortali-
zado em três espécies de invertebrados:
– um verme poliqueta, Amphicorina schlenzae Nogueira & 

Amaral, 2000,
– um ceriantário, Pachycerianthus schlenzae Stampar, Moran-

dini & Silveira, 2014,
– uma anêmona-do-mar, Metapeachia schlenzae Gusmão 

2016.
Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer e tra-

balhar com a Profa. Erika certamente se lembrarão de sua gen-
tileza em receber discentes e colegas que chegavam à sua sala, 
repleta de literatura e com seus gatos, para tirar dúvidas sobre 
embriologia, zoologia e cnidários, ou conversar sobre outros 
assuntos.

Ela não teve filhos, mas deixa um legado de muitos des-
cendentes acadêmicos e sempre será lembrada pela sua bon-
dade e entusiasmo dedicado aos alunos e colegas.

Lista dos orientados em Cnidaria da Profa. Erika Schlenz:
- Elga Miranda Mayal (PhD 1979) – Universidade Federal de 

Pernambuco (aposentada)

COMUNICADOS

Nota de falecimento
É com grande tristeza que informamos à comunidade 

zoológica sobre o falecimento da Profa. Dra. Erika Schlenz na 
manhã do dia 25 de junho de 2022, no Hospital Universitário 
da USP, aos 92 anos de idade.

A Profa. Erika graduou-se em História Natural pela Uni-
versidade de São Paulo em 1953. Em 1964 foi contratada como 
docente no Departamento de Zoologia (Instituto de Biociên-
cias, USP), onde lecionou várias disciplinas diferentes na gra-
duação e na pós-graduação. De 1986 até sua aposentadoria, 
em 2000, ela coordenou o Programa de Pós-Graduação em Zo-
ologia. Doutorou-se em 1971 com tese que versava sobre Hiru-
dinea marinhos, sob a orientação da Profa. Diva Diniz Corrêa 
(especialista em nemertinos e anêmonas-do-mar), e seguindo a 
forte tradição de estudos anatômicos e embriológicos iniciada 
pelo Prof. Ernst Marcus (um dos fundadores do Departamento 
de Zoologia).

Ela orientou muitas dissertações de Mestrado e teses de 
Doutorado em diversos grupos taxonômicos (1 em Hirudinea, 
1 em Ciliophora, 3 em Porifera, 1 em Coleoptera, 1 em Dipte-
ra, 1 em Testudines), mas o grupo com que mais orientou foi 
cnidários (5 em Hydrozoa, 8 em Anthozoa – lista a seguir). A 
Profa. Erika formou uma grande parte dos especialistas brasi-
leiros em Cnidaria, alguns em atividade até hoje em diferentes 
universidades brasileiras. Após sua aposentadoria, ela conti-
nuou colaborando com o Departamento de Zoologia, como 

Celebração da aposentadoria da Profa. Erika em 2000. Foto: Alvaro E. Migotto

https://www.cbzoo.com.br/br/portal/conteudo/zoothon
https://www.cbzoo.com.br/br/portal/conteudo/zoothon
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=326328
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=326328
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=870593
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=870593
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1344559
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1344559
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diva_Diniz_Corr%C3%AAa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernst_Marcus
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- Fábio Lang da Silveira (MSc 1981; PhD 1986) – USP (aposentado)
- Sergio Rosso (MSc 1984) – USP (aposentado)
- Maria Júlia da Costa Belém (PhD 1987) – UFRJ (falecida)
- Clóvis Barreira e Castro (PhD 1990) – UFRJ (aposentado)
- Maria Angélica Haddad (PhD 1992) – UFPR
- Alvaro Esteves Migotto (PhD 1993) – USP
- Débora de Oliveira Pires (PhD 1995) – UFRJ (aposentada)
- Lucília Dias (PhD 1995)
- Fernanda Maria Duarte do Amaral (PhD 1997) – UFRPE
- Antonio Carlos Marques (PhD 1997) – USP
- Leila de Lourdes Longo (MSc 1997, PhD 2002) – UFRB
- Suzana Machado Pinto (PhD 2002) – (falecida)

Texto por: André C. Morandini & Antonio C. Marques 

Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, USP

Nota de falecimento
Com pesar comunicamos o falecimento do Prof. Dr. 

Paulo da Cunha Lana, ilustre e reconhecido zoólogo, após um 
mal súbito, veio a óbito na noite de 29/06/2022.

Paulo Lana, como ele mesmo se definia “uma mistura 
de biólogo, oceanógrafo e ecólogo, com interesses científicos 
muito variados, desde a taxonomia e filogenia de invertebrados 
marinhos até a gestão costeira, passando pela ecologia bênti-
ca e pela ecologia de estuários”, foi um dos primeiros sócios 
da SBZ e contribuiu como Editor Associado de Zoologia por 
vários anos. Após sua aposentadoria, passou a se dedicar aos 
seus projetos sociais voltados mais diretamente à comunida-
de litorânea. Projeto de vida que agora estava a realizar, pois, 
como ele mesmo citava, gostava muito de estudar “minhocas 
marinhas” e outros bichos, mas gostava muito mais de pessoas.

Participou dos comitês de implantação – como presi-
dente ou na coordenação – dos cursos de doutorado em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, graduação em Oceanografia e 
pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos da UFPR. 
Foi membro do Comitê Assessor de Oceanografia do CNPq 
e presidiu a International Polychaetological Association, que 
reúne cientistas de vários países dedicados ao estudo de poli-

quetas, por três anos. Cientista, humanista e entusiasta do co-
nhecimento, o professor Lana foi orientador ou co-orientador 
do trabalho de mais de 100 mestres, doutores e pós-doutores, 
além de dezenas de monografias de conclusão de curso.

Figura carismática e profissional exemplar, admirado e 
querido por seus estudantes e colegas do Centro de Estudos do 
Mar da UFPR, deixará saudades.

Registramos nossa tristeza pela perda e renovamos nos-
sos votos de solidariedade com a família nesse momento de 
passagem.

Diretoria SBZ e Comitê Editorial de Zoologia

DIVULGAÇÃO

Fascículo especial da JZBG
O Journal of Zoological and Botanic Gardens (JZBG, ht-

tps://www.mdpi.com/journal/jzbg, convida para submissão arti-
gos com o tema a “Contribuição de Zoos e Jardins Botânicos para 
o estudo do comportamento de primatas não-humanos (NHP)” 
que comporão o número especial versando sobre este tema.

O escopo da revista é amplo, podendo ser submetido ar-
tigo original, comunicação curta, revisões, estudo de caso e co-

mentários. A publicação é ágil e estamos solicitando para que 
os artigos não tenham ônus de taxas de processamento (APCs).

Interessado em mais informações, devem entrar em con-
tato pelo email vannerboere@uol.com.br ou diretamente pelo 
site https://www.mdpi.com/journal/jzbg/special_issues/non_
human_primates_zoo_botanic_garden

Prof. Dr. Vanner Boere 

Editor JZBG, Universidade Federal do Sul da Bahia

https://www.mdpi.com/journal/jzbg
https://www.mdpi.com/journal/jzbg
mailto:vannerboere@uol.com.br
https://www.mdpi.com/journal/jzbg/special_issues/non_human_primates_zoo_botanic_garden
https://www.mdpi.com/journal/jzbg/special_issues/non_human_primates_zoo_botanic_garden
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Tamandua tetradactyla é endêmica da América cisandina, sendo registrada em todos os países da região. No Brasil a 
espécie ocorre em todos os biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. O tamanduá-mirim pode 
utilizar ambientes savânicos ou florestais, incluindo matas de galeria adjacentes a savanas e floresta tropical. A espécie ca-
racteriza-se pela cabeça alongada, 
côncava e estreita. Os ossos frontais 
e nasais alongados formam o rosto 
tubuliforme. A boca caracteriza-se 
por uma pequena abertura circular, 
apresentando língua longa, delgada 
e viscosa. Olhos pequenos e pretos. 
Orelhas elípticas, nuas ou com pou-
cos pelos. Região nua ou com pelos 
brancos escassos ao redor dos olhos 
até as narinas pretas. A pelagem é 
curta ou longa, densa, com coloração 
amarela e, dorsalmente, apresentando 
duas listras pretas, de largura variável, 
que avançam, anteroposteriormente, 
da região da escápula até o primeiro 
terço da cauda, e, dorsoventralmente, 
das escápulas à região torácica e da 
cauda à genitália e coxas, envolvendo 
o animal e lembrando um colete. De-
pendendo da região geográfica, esta 
coloração preta pode estar ausente 
(animais monocromáticos amarelos), 
parcialmente presente (animais “com 
colete”) ou totalmente presente no corpo dos animais (monocromáticos pretos ou ruivos). Apresenta cauda preênsil, nua na face 
ventral e com manchas pretas irregulares na extremidade.

Francisco Estevão Carneiro

Fundação Universidade Regional de Blumenau
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Tamanduá-mirim – Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758). Localidade: Ferreira Gomes, Amapá. Bioma 
Floresta Amazônica.
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