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Caros colegas,
É com honra (e certa ousadia) que inicio esta
tarefa de correspondente da região NE para
a SBEt News. Como primeira ação, busquei
na Plataforma Lattes os grupos de pesquisa
que atuam na região NE e que têm os termos
Comportamento Animal ou Etologia como
palavra chave. Para minha surpresa, 29
grupos foram oferecidos: 09 da Bahia; 01 em
Sergipe; 05 em Pernambuco; 01 na Paraíba;
09 no Rio Grande do Norte; 01 no Ceará; 01
no Piauí; 02 no Maranhão e nenhum em
Alagoas. As áreas de atuação dos grupos
são diversas mas, grosso modo, podemos
dizer que cinco grupos têm pesquisas
focadas na produção animal; dois pesquisam
sobre manejo de pragas; e os outros 22
grupos são voltados para estudos de
evolução, sistemática e conservação da
biodiversidade tanto terrestre quanto
marinha. Minha surpresa ao ver estes dados
teve um componente alegre e um triste. Por
um lado, este número e diversidade de foco
dos grupos de pesquisa mostra a maturidade

mostrou a importância de aplicar os conceitos
e métodos da Etologia a questões imediatas
de nossa realidade, e permitiu a discussão de
novos métodos para avaliação de questões
tradicionais importantes, como a da emoção
em animais. Vale a pena ficar atento para o
próximo encontro que ocorrerá em 2013 em
Florianópolis.
Outra noticia boa é que, entre os dias 18 e 21
de outubro de 2011, foi realizado em Joao
Pessoa, sob a liderança do Centro de
Proteção de Primatas Brasileiros (CPB-
ICMBio), um simpósio para revisão do Plano
de Ação Nacional (PAN) Mamíferos da Mata
Atlântica e para elaboração do PAN Primatas
do NE. Foram 4 dias de discussão intensa,
com definição de metas, ações, prazos e
equipes para execução. Dentre os tópicos
discutidos ressalto o fato de que os estudos
de comportamento dos animais estão sendo
cada vez mais necessários para dar suporte
às medidas de definição de novas áreas,
ampliação e conectividade entre os
fragmentos. Várias oportunidades de estudos
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dos grupos de pesquisa mostra a maturidade
atual da Etologia no Nordeste e o
envolvimento com os desafios do
desenvolvimento sustentável de nossa
região, principalmente em face as
gigantescas obras do PAC 2, como a
transposição do rio São Francisco,
ampliação e construção de portos.
Entretanto, por outro lado, é triste ver que
muitos destes grupos não estão presentes
em nossos Encontros Anuais de Etologia.
Quanto diálogo poderia ocorrer se todos
estivessem presentes!....Estou iniciando um
contato com os lideres dos grupos, e espero
poder trazer boas novas na
Neste contexto, informo que entre os dias 21
e 23 de abril de 2011 foi realizado o II
Congresso Latino Americano de Etologia
Aplicada. Com calma surpreendente os Profs
Selene Nogueira e Sérgio Nogueira-Filho
organizaram um encontro ao mesmo tempo
produtivo e participativo. Os temas variaram
de bem estar de animais in situ, ex situ, a
manejo de animais domésticos, de produção
e de animais que vivem em proximidade a
cidades. Apesar de ainda pequeno, o evento

fragmentos. Várias oportunidades de estudos
etológicos estão surgindo com a
implementação das ações planejadas!
Por fim, informo que foi lançada pela
EDUFRN a 2ª edição do livro
Comportamento Animal (organizado por
Maria Emilia Yamamoto e Gilson Volpato),
que conta com 03 capítulos novos, além de
revisões dos 14 originais. Juntamente com
outros livros escritos por brasileiros, este livro
vem fortificar a produção de material didático
em português, refletindo a maturidade e
ajudando a definir o perfil da pesquisa em
Comportamento Animal no Brasil.
Por hoje é só pessoal, no próximo SBEt
News tem mais. Namastê.
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