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II Congresso Brasileiro de Biologia Marinha 
 
 
 O presente fascículo do Brazilian Journal of Oceanography reúne artigos de 
estudos apresentados no 2º. Congresso Brasileiro de Biologia Marinha (2º. CBBM), 
realizado no Centro de Convenções do Hotel Atlântico, Armação dos Búzios - RJ, de 
24 a 28 de maio de 2009. O evento foi uma realização da Associação Brasileira de 
Biologia Marinha, que organiza bianualmente seus congressos. 
 O 2º. CBBM contou com a participação de 1.450 congressistas, os quais 
apresentaram 597 trabalhos na forma de painel e 72 na forma de comunicação oral. 
Vinte e nove palestras (seis delas proferidas por convidados estrangeiros) e cinco 
mesas-redondas foram apresentadas durante o evento. Diversas outras atividades 
importantes foram realizadas, como o Prêmio ABBM para Estudantes (em duas 
categorias: graduandos e pós-graduandos), a realização do concurso de fotografias, 
reuniões científicas paralelas, apresentação de vídeos e a exposição “Oceanos: Vida 
Escondida”, dentre outras.  
 Uma atividade-chave do 2º. CBBM foi a publicação de artigos completos de 
trabalhos apresentados durante o evento. Esta excelente alternativa somente foi 
possível graças ao apoio fundamental do Brazilian Journal of Oceanography. Os 
manuscritos passaram pelo processo regular de avaliação por pares e o presente 
fascículo consiste numa síntese representativa das pesquisas brasileiras sobre 
Biologia Marinha na atualidade. A Associação Brasileira de Biologia Marinha 
aproveita esta oportunidade para manifestar sua profunda gratidão ao Brazilian 
Journal of Oceanography por viabilizar uma importantíssima atividade do 2º. 
CBBM. Ao apoiar o Congresso o Brazilian Journal of Oceanography fortaleceu o 
evento e reafirmou seu papel essencial para o desenvolvimento das Ciências do Mar 
no Brasil. 
 As atividades do 2º. CBBM foram financiadas por diversos patrocinadores, 
como CNPq, CAPES, FAPERJ, Ministério da Ciência e Tecnologia, Petrobras, 
Fundenor, Sinc e Allmaxtec, bem como o apoio de duas universidades: UFF e 
UENF. Além disso, o evento foi apoiado pelo trabalho voluntário e entusiástico de 
diversos profissionais e estudantes. Agradecemos, neste ensejo, a todos os 
patrocinadores e voluntários que tornaram possível a realização do 2º. Congresso 
Brasileiro de Biologia Marinha. 
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