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PREFÁCIO 

 Ao iniciar este memorial preciso primeiro deixar registrado para os 

leitores o quanto peculiar é este momento na minha vida e provavelmente na de 

todos que já passaram ou passarão por esta fase. Você faz passar num curto 

espaço de tempo uma longa sequência de acontecimentos, que no meu caso 

superam 30 anos. É como o famoso mote cinematográfico do personagem que 

está pensando que vai morrer “se vê a vida passando num filme em ritmo 

acelerado”. Não que esteja pensando que vou morrer, longe disso, mas que a 

emoção é grande, não tenham dúvidas. Você se vê obrigado a recordar, 

vasculhar nas lembranças, procurar nas esquinas da memória, pessoas, 

acontecimentos, decisões tomadas, oportunidades aproveitadas, desejos 

alcançados e outros perdidos, conquistas, derrotas, viagens, congressos, 

palestras, reuniões, aulas, experimentos, relatórios, ... não se passa por este 

processo de forma ilesa. O segundo registro que faço é que o relato da minha 

vida profissional que apresento é obviamente o da minha visão de como os 

acontecimentos aqui mencionados se relacionam, e são destacados aqueles que 

entendo que foram determinantes no futuro da carreira e caracterizam a minha 

atuação. De forma alguma, pessoas ou acontecimentos não mencionados neste 

memorial foram ou são sem importância para a minha vida ou não me 

encheram de alegria ao longo dela. A vida é muito maior do que a nossa 

atividade profissional, mesmo no caso dessa atividade ocupar a maior parte do 

nosso tempo, como ocorre para nós professores universitários de dedicação 

exclusiva. Feitos esses registros espero que ao ler este memorial entenda como 

se transcorreu a minha vida acadêmica e que, se for de alguma utilidade como 

aprendizagem para a construção da sua, ou apenas que sirva para me 

compreender um pouco, já estarei realizado. Boa leitura.   
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INTRODUÇÃO 

Para iniciar vou tentar responder a uma questão básica que já ouvi de 

vários alunos meus. Quando e porque resolvi ser Professor universitário e na 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)? Como várias decisões e 

acontecimentos estão conectados com outros que precederam, é fundamental 

para que entendam a minha resposta que eu volte bastante no tempo. Posso 

lembrar, como evento mais antigo, que está relacionado com a reposta, as 

aventuras. As aventuras que lia em livros e gibis e via em filmes ou mesmo 

ouvia de outras pessoas.  Pode-se pensar que era a emoção pelas surpresas que 

estas histórias estavam impregnadas. Sem dúvida auxiliaram na conquista da 

minha atenção. Mas não eram o ponto central. O que me fascinava era o 

desconhecido. A possiblidade de conhecer o que não se conhecia. Adorava ler 

as histórias das descobertas dos arqueólogos sobre as civilizações antigas, dos 

astrônomos sobre as descobertas dos planetas, cometas, a viagem à lua. Os 

contos policiais tiveram seu destaque. Agatha Christie com seu “Hercules 

Poirot” e "O problema da cela n.°13" de Jacques Futrelle. Marcante como 

nenhum outro foi Julio Verne.  “Vinte mil léguas submarinas”, que explosão 

causou na minha mente!  

Quando estava no segundo grau (atual ensino médio) começou a 

recorrência daquela pergunta famosa “o que você vai tentar no vestibular?”. Era 

com os Professores, com os colegas, na família, com os amigos dos pais. Parece 

que está estampado na mente de todos a mesma pergunta. Eu, como muitos, 

não sabia. Muitas opções na cabeça. Certeza pouca. Apenas sabia que tinha que 

ser algo que me desse prazer de trabalhar.  Ensinamento familiar. Pensava em 

engenharia, tinha facilidade com matemática, física e química, e gostava de 

ensinar aos colegas quando estudávamos juntos, inclusive dava aula particular 

para alguns filhos de amigas da minha mãe. Pensava nas aventuras, lá vinha em 

mente os cursos de arqueologia, astronomia, oceanografia. Pensava nas 

investigações, jornalismo, história. Como me fascinava a aulas do meu 

Professor de história. Era uma viagem deliciosa no passado. Meus pais, para 
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ajudar nesta árdua tarefa de tomar a minha primeira grande decisão na vida, 

me colocaram para fazer consulta com uma psicóloga para um teste vocacional 

completo. Foram dias de conversa, testes de aptidão e recomendações de visitas 

a diversas faculdades. Conclusão da consulta, eu devia escolher a carreira das 

ciências. Tentar ser um cientista. Lá fui eu ao Observatório Nacional conversar 

sobre como era estudar astronomia, ao Museu Nacional conversar sobre 

arqueologia. E finalmente na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

conversar sobre a oceanografia. Nesta última foi o único local que conversei 

com alunos. Falaram como era o curso, mas o que me marcou foi o que um 

deles disse. Que se ele fosse começar de novo ia lá para o sul, pois lá, sim, havia 

a melhor faculdade. Essa conversa na UERJ foi determinante. Lembro que sai 

dela decidido, vou fazer oceanografia e lá no Rio Grande do Sul.   

Me lembro que era meados de outubro de 1981, estava terminando o 

segundo ano do 2º grau. Pela conversa sabia que a faculdade não ficava em 

Porto Alegre, ficava no interior do estado. Universidade no interior do Rio 

Grande do Sul só tinha ouvido falar da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM).  Não demorei muito peguei o endereço e escrevi uma longa carta 

pedindo informações sobre o curso de oceanografia e como era o vestibular. 

Não tardou e recebi a resposta. Uma carta que explicava educadamente que a 

Universidade não tinha este curso, e quem possuía era a Fundação 

Universidade do Rio Grande, antigo nome da FURG, e que na verdade se 

chamava oceanologia. Lá fui escrever para a FURG com as mesmas perguntas. 

Recebi a resposta já em 1982 com vários livretos do vestibular e do curso. A 

empolgação tomou conta. A agonia de sair de casa também. A família em 

agitação. Acho que neste primeiro semestre de 82 meus pais não deviam dormir 

direito. Decisão familiar tomada. Iria em julho nas férias visitar a FURG na 

cidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul. Longe, mas muito longe do Rio de 

Janeiro. Viajei com um amigo, Wilson Rizzo. Pegamos um ônibus até Porto 

Alegre e depois um outro para Rio Grande. Chegamos de noite. Fomos direto 

para o Hotel. No dia seguinte conseguimos informação de como chegar até a 

Universidade. O campus onde o curso funcionava era fora da cidade. Depois de 



8 
 

pegar alguns ônibus, se perder e andar bastante cheguei na sala do coordenador 

do curso, Prof. Piragini. Ele contou brevemente a história do curso e as 

possíveis atividades do formado. Depois fez o fundamental, me levou para 

conhecer os laboratórios de pesquisa e o navio da FURG. A FURG tinha um 

navio!!!. Pronto, estava selado o meu destino. Voltei para o Rio de Janeiro 

completamente decidido. Em janeiro do ano seguinte voltava para o vestibular. 

Fracasso. Apesar de ter tido um excelente aproveitamento no meu segundo 

grau. Não fui capaz de vencer a concorrência pela vaga. Voltei em agosto do 

mesmo ano para fazer um curso pré-vestibular específico para FURG e me 

preparar melhor. Consegui. Passei em 1º lugar no curso e em 2º no geral da 

FURG.  

Em março de 1984 começavam os meus estudos em Oceanologia. Desde 

do início eu queria entrar nos laboratórios para fazer pesquisa. Tentei entrar no 

laboratório de geologia. Não me aceitaram pois eu era calouro, mandaram eu 

voltar mais tarde. Entrei no laboratório de química no final do primeiro 

semestre. Fazia experimentos de avaliação de tempo de destilação de várias 

reações químicas. Não me instigava muito. Estava se aproximando do final do 

primeiro ano do curso. Naquela época eu morava junto com um aluno 

formando do curso, Adalto Bianchini. Ele estava acabando seu estágio no 

laboratório de fisiologia animal sob a orientação do Prof. Dr. Euclydes Antônio 

dos Santos Filho. Como o Prof. Euclydes tinha recém aprovado um projeto 

junto ao CNPq e seus dois estagiários estavam de saída ele pediu que os dois 

indicassem algum outro aluno do curso para fazer estágio. Foi nessa 

oportunidade que o Adalto me indicou e me disse “se quer aprender a fazer 

pesquisa faça este estágio”. Não pestanejei. No dia seguinte já estava indo ao 

laboratório de fisiologia que ficava no antigo campus da Universidade no 

centro da cidade. Na conversa com o Professor ele me perguntou sobre a 

disponibilidade de horários e meu real interesse em fazer o estágio. Obviamente 

convenci-o do meu grande interesse e da minha disposição de estar no 

laboratório em todos os momentos que não estivesse em aula. Para começar ele 

pediu para me inscrever no mini-curso que iria acontecer na semana seguinte 
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dentro da Semana Acadêmica de Oceanologia. O mini-curso seria ministrado 

por ele junto com o seu outro estagiário, Elton Colares. O curso era teórico-

prático sobre regulação endócrina da glicemia em crustáceos. Serviria tanto 

para me dar uma base teórica como para aprender as técnicas básicas 

laboratoriais que iria utilizar no estágio. O Elton tinha se formado em 

oceanologia no final de 1983 e estava naquele momento terminando seu estágio 

de aperfeiçoamento com uma bolsa do CNPq e se preparando para ir para o 

INPA (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia) em Manaus no início de 

85. Fiz o mini-curso, ávido. Fechando os olhos hoje ainda consigo ver todo o 

ambiente, sentir o cheiro, reviver as emoções. As aulas tanto teóricas como 

práticas eram dentro do laboratório de aula prática que ficava ao lado do 

laboratório de pesquisa. As aulas do Prof. Euclydes eram muito parecidas com 

as aulas do meu ex-Professor de História. Meu encanto foi total. As aulas do 

Elton não ficavam muito atrás. Na outra semana já estava a postos para 

começar o estágio. A felicidade era enorme. Comecei ajudando o Elton a 

terminar alguns experimentos do final do seu estágio. Era mais um momento de 

aprendizagem inicial. Me ensinou a coletar os caranguejos, fazer sua 

manutenção em laboratório, retirar a hemolinfa, injetar soluções, preparar 

extratos de glândula endócrinas, fazer análise bioquímicas de glicose e 

proteínas. Me passava todas informações com esmero, me cuidava como um 

irmão mais novo. Devo muito a ele pelo aprendizado inicial. A empolgação era 

geral, tanto com os resultados dos experimentos, as explicações dos raciocínios 

da hipótese do experimento, e até as consternações com as broncas do Prof. 

Euclydes pela dificuldade de coletar os animais que estávamos tendo devido as 

pesadas chuvas que caiam em Rio Grande.  Chega o fim do ano, Natal. Hora de 

voltar de férias para casa. Na conversa com o Prof. Euclydes escuto elogios do 

meu desempenho inicial e que me esperava no retorno das férias. Para esses 

meses de janeiro e fevereiro me entregou um artigo de revisão de autoria do Dr. 

Gilles, que no futuro viria a ser o orientador de doutorado do Adalto, sobre os 

mecanismos de osmorregulação em crustáceos. Era necessário, pois o projeto 

aprovado por ele junto ao CNPq seria no que eu ia participar, sobre as 



10 
 

alterações no metabolismo de glicose em função da osmorregulação. O artigo 

era enorme e em inglês. Naquela época meu “tendão de Aquiles”. Tinha 

cultivado desde da 5ª série do 1º Grau, provavelmente pelos péssimos 

professores que tive na época, uma aversão ao inglês. Passava sempre com o 

mínimo necessário. Não tinha feito até aquele momento nenhum curso extra de 

inglês. Foi um sufoco nas férias. Passava o dia inteiro em cima do artigo com 

um dicionário ao lado. Tinha que ler e entender tudo até março para o retorno 

das aulas. Depois de duas semanas de muita dedicação e pouco avanço, resolvi 

apelar pela ajuda da minha avó paterna Cyra Nery. Ela tinha morado junto com 

o meu tio e padrinho em Londres por alguns anos e sabia, razoavelmente bem, 

ler em inglês, mas obviamente não sabia nada de biologia. Fizemos um esforço 

danado. Mas como se diz na Marinha tarefa entregue é serviço feito. Antes de 

voltar para o retorno das aulas já explicava a todos os meus amigos do Rio 

como era o mecanismo de osmorregulação dos caranguejos e a importância do 

estudo que eu ia fazer. Era um orgulho imenso, mas também um momento de 

constatação. Eu precisava urgentemente aprender inglês. No retorno para as 

aulas me matriculo num curso de inglês.  

Na volta ao laboratório me deparo com uma grande surpresa.  O Prof. 

Euclydes agora era o Superintendente de Pesquisa e Pós-graduação (SUPPOSG) 

da Universidade. Naquela época pela estrutura da Universidade, tinha as 

atribuições quase semelhantes às de hoje de um Pró-Reitor. Com esta nova 

atividade eu não teria sua supervisão muito intensa nas minhas atividades 

dentro do laboratório. Provavelmente perdi a chance de crescer mais 

intensamente e rapidamente dentro do laboratório. Não havia outros 

estagiários, nem mais experientes e nem menos. Era só eu. Tão pouco havia 

outros professores de fisiologia que pudessem me ensinar algo ou me socorrer 

nos apertos da atividade laboratorial. O Prof. Euclydes integrava o Setor de 

Fisiologia do antigo Departamento de Ciências Fisiológicas (DCF). Hoje com a 

reestruturação da FURG o DCF se juntou com o antigo Departamento de 

Ciências Morfo-Biológicas (DCMB) e formou o Instituto de Ciências Biológicas 

(ICB). No Setor de Fisiologia havia mais quatro docentes, sendo que um estava 
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afastado para realização do seu doutoramento. Nenhum dos outros docentes 

fazia pesquisa ou se interessava pelas atividades laboratoriais. Somente se 

envolviam com as aulas de fisiologia dos cursos da área da saúde (medicina e 

enfermagem) e com as atividades administrativas do DCF. A única relação que 

tinham com minhas atividades no laboratório era de preocupação se eu não 

estava estragando ou quebrando nada dentro dele, pois a maioria da 

infraestrutura laboratorial era herança deixada pelo antigo organizador do 

DCF, o Prof. Dr. Pery Riet Corrêa.  Pelo qual todos do Setor de Fisiologia 

tinham grande apreço.  

Foi no início, uma época complicada. Queria que tudo desse certo, mas 

ao mesmo tempo muita coisa ainda era novidade para mim apesar dos 

ensinamentos do Elton. Sempre que tinha os resultados dos experimentos ia 

correndo contar para o Prof. Euclydes. Muitas vezes tinha que esperar e esperar 

na sua antessala na SUPPOSG para poder conversar com ele. Crescia aí a minha 

perseverança e meu doutrinamento na busca da confirmação dos resultados 

laboratoriais. Meus ex- e atuais orientandos sabem do que falo. Conto uma 

passagem como exemplo dessa época: um dos experimentos que fazia na época 

era para investigar como o caranguejo Chasmagnathus granulata (hoje conhecido 

como Neohelice granulata) regulava sua glicemia durante os choques hipo-

osmótico e hiper-osmótico. Eu colocava diferentes grupos de caranguejos em 

cubas com salinidades que variavam de 0 a 40‰, e de tempo em tempo retirava 

hemolinfa para análise da glicemia. Acompanhava durante uma semana. Várias 

dosagens chegavam aos resultados esperados pelo projeto, entretanto os valores 

glicémicos entre 1 e 3 dias após o choque hipo-osmótico mais intenso 

apresentava valores muito estranhos na época. Abaixo do limite de detecção da 

metodologia, indicando ausência, ou muito próximo a isso, de glicemia. 

Resultado inesperado e nunca relatado na literatura para nenhum outro animal. 

A desconfiança e o criticismo imperavam. Estava fazendo tudo certo? Os 

animais não estavam morrendo? Estava realmente retirando a hemolinfa e não 

a água da câmera branquial? Estava fazendo corretamente o protocolo de 

determinação bioquímica corretamente? Fazia tudo de novo e refazia. Fazia 
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experimentos em horários alternativos para que a retirada de hemolinfa 

coincidisse com seus horários de intervalo do almoço ou entre reuniões e aulas. 

Saia várias vezes correndo do laboratório até a sua sala na SUPPOSG com os 

tubos de ensaio com reações enzimáticas colorimétricas ocorrendo para que ele 

pudesse checar se estava realmente certo. Tudo confirmado, o resultado era esse 

mesmo. Se essa situação talvez tenha retardado o aprendizado de novas 

técnicas laboratoriais, ao mesmo tempo me fez crescer em confiança e iniciativa 

em resolver problemas dentro do laboratório. Neste momento cabe ressaltar a 

ajuda sempre atenciosa e prestativa da técnica de laboratório da Fisiologia, Sra. 

Wilma. Uma senhora que estava prestes a se aposentar, mas que mostrava um 

carinho e uma disposição em me ajudar em tudo que eu pedia. Com esses 

resultados o Prof. Euclydes me ensinou e estimulou a escrever o meu primeiro 

artigo, que obviamente foi corrigido por ele. Este artigo foi publicado em 1987 

na revista COMP. BIOCHEM. PHYSIOL. A, 87 (4): 1033-1035. 

Depois desses apertos iniciais tudo foi melhorando e se ampliando 

dentro do estágio. Além do projeto central, outros projetos foram surgindo e 

colocados sob minha incumbência para realização dos experimentos. Um desses 

foi o experimento adicional que os revisores do artigo, que analisava as 

estratégias respiratórias e metabólicas do caranguejo para exposição ao ar, 

solicitaram. O artigo foi publicado também em 1987 na revista COMP. 

BIOCHEM. PHYSIOL.  A, 88 (1): 21-25. Eu já participava mais ativamente nas 

discussões dos resultados e ajudava a bolar os novos experimentos. Numa 

dessas discussões tivemos a ideia de testar o modo de ação do CHH (Hormônio 

Hiperglicemiante de Crustáceo), o principal regulador da glicemia nos 

crustáceos. Os resultados desses experimentos foram publicados mais tarde, em 

1988, na revista COMP. BIOCHEM. PHYSIOL. A, 89 (3): 329-332.  Era 

estimulado pelo Prof. Euclydes para ler bastante, e lia. Lia os artigos que ele me 

passava e os do seu arquivo. Procurava por mais artigos na biblioteca.  Fazia 

levantamento bibliográfico de duas em duas semanas. Escrevia para inúmeros 

pesquisadores ao redor do mundo solicitando os novos artigos e até os mais 

antigos. Que felicidade era quando chegava pelo correio aquela penca de 
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artigos. Sabia de cor os nomes dos principais pesquisadores da área. Eu era um 

rato de laboratório e de biblioteca. Muitas vezes passava das 8h até às 19-20h na 

FURG. Muitos fins de semana. Alguns experimentos noturnos. Ele sempre que 

podia me acompanhava nestes exageros. Quando não estava em aula, eu estava 

ou no laboratório ou na biblioteca. Acredito que com a confiança que fui 

ganhando do Prof. Euclydes, ele começou a colocar mais estagiários que 

ficaram no início sob minha supervisão, apesar dele sempre estar por trás 

coordenando tudo.  Nos anos seguintes o laboratório voltou a ficar povoado de 

alunos estagiários. Alguns passageiros, outros ficaram bastante tempo entrando 

mais tarde na pós-graduação. Colegas, como por exemplo Maria Helena, Eder, 

Gilberto, André, Maíra e a Roseli, minha esposa, mas isso é uma outra história 

para uma outra conversa. Eu ajudava durante as aulas práticas e no meu último 

ano de curso já dava algumas aulas teóricas no seu lugar quando por motivos 

urgentes ele não podia comparecer. Ia, me preparava o máximo que dava 

dentro do tempo que tinha. Já guardava os livros textos da época (os livros do 

K. Schimdt-Nielsen, do W. Hoar e do C.L. Prosser) todos na cabeça. Sabia a 

posição de algumas figuras do livro com exatidão. Página e posição na página. 

Depois dos minutos iniciais de nervosismo puro começava a relaxar e curtir 

aquele momento. Tentava ao máximo me espelhar no seu jeito de dar aula. 

Tentava contar a história com a mesma entonação que tinha ouvido várias 

vezes. Aquilo me realizava. Fazer pesquisa e ensinar em sala de aula, estava 

selado o que eu queria para o meu futuro e buscaria como atividade 

profissional. Este é o ponto central da resposta para a pergunta inicial “Quando 

e porque resolvi ser professor universitário e, na FURG?”. 

Ser professor na FURG, foi em boa parte uma questão de oportunidade. 

Tento descrever agora como foi. No final de 1986, no fim do meu terceiro ano 

no curso de oceanologia já sabia que queria fazer pós-graduação e em fisiologia. 

Sonhava em fazer o doutorado, doutorado na Alemanha com o Dr. Keller. Era o 

pesquisador na época mais destacado nas investigações sobre a regulação da 

glicemia em crustáceos. Já tinha lido muitos dos seus artigos e admirava-o. 

Antes tinha que fazer o mestrado. Havia duas opções na minha frente. Fazer na 
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FURG, no seu único curso de mestrado naquele tempo, o de Oceanografia 

Biológica. O Prof. Euclydes recém tinha entrado no seu quadro de docentes 

orientadores com a linha de pesquisa que investigava as adaptações fisiológicas 

dos animais aquáticos. A outra opção era a pós-graduação na USP, aonde o 

próprio Euclydes tinha feito o seu doutorado e praticamente também todos os 

outros doutores brasileiros na área de fisiologia animal comparada que 

tivessem feito seu doutorado no Brasil. Semelhantemente ao que tinha 

vivenciado no passado, fui nas férias de janeiro/fevereiro de 1987 fazer um 

estágio de curta duração no laboratório do Prof. Genofre do Instituto de 

Biociências (IB) da USP, que tinha sido o orientador de doutorado do Prof. 

Euclydes. Fui lá para ver como eram as atividades no laboratório e me decidir. 

Chegando, fui recebido pelo Prof. Genofre que me recepcionou atenciosamente 

e me explicou com funcionava o mestrado de fisiologia do IB da USP e me 

contou que eu teria mais chances de entrar se depois de terminar a graduação 

na FURG eu passasse mais um ano fazendo estágio lá na USP e ficasse 

estudando bastante, pois segundo ele a minha formação formal em fisiologia 

animal era muito pequena. No meu curso de graduação em oceanologia só tive 

uma disciplina de fisiologia de noventa horas, enquanto os alunos de biologia 

da USP tinham quatro disciplinas de fisiologia que totalizavam duzentos e 

quarenta horas. Ele me colocou para fazer uns experimentos de comportamento 

de construção de toca de? sem muita explicação da pergunta do projeto e tão 

pouco me acompanhou ou discutiu comigo os resultados obtidos e o relatório 

que entreguei no final de 30 dias de estágio. Pouco conheci os outros 

laboratórios. Era um período de férias, muitos estavam fechados ou eram de 

docentes que pouco interagiam com o Prof. Genofre. Ele inclusive gostava de 

deixar isto claro. Foi frustrante. Porém a decisão tinha sido tomada, ia fazer o 

mestrado na FURG. Se não conseguisse iria para São Paulo, mas faria com outro 

orientador.  

Final do ano de 1987 se aproximando. Muita correria com as atividades 

na Universidade, seja nas disciplinas de final de curso, no estágio, nos estudos 

para a seleção da pós-graduação ou nos preparativos para a formatura. A 
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formatura marcada para o dia 22 de janeiro de 1988. Sonhos e preocupações na 

cabeça sobre o futuro. A paixão pela minha namorada na época, hoje minha 

esposa, e a indefinição sobre como seria o rumo no futuro. Tudo isso misturado. 

Foi um fim de ano e tanto. Início de janeiro de 1988 vou ao laboratório para 

cuidar dos animais e recebo o recado que o chefe do DCF na época, o Prof. 

Fernando Amarante, queria conversar comigo. Já tínhamos conversado antes, 

mas sempre informalmente nos corredores do Departamento, nunca fora antes 

chamado para conversar na sala da Chefia. Na conversa ele me pergunta como 

estava minha situação e quais eram os meus planos. Contei tudo. No fim ele me 

explicou que a Universidade recebeu um lote de vagas novas de docentes do 

governo mas que provavelmente só iriam conseguir abrir concurso no início do 

ano seguinte, mas que a FURG tinha recebido autorização para até lá contratar 

professores substitutos, e que o DCF tinha ganhado três vagas do lote da FURG. 

Uma delas iria para o Setor de Fisiologia, especificamente para a Fisiologia 

Animal Comparada. Por indicação do Prof. Euclydes e por saber da minha 

dedicação durante o estágio e inclusive de eu ter ajudado nas aulas práticas e 

ter dado algumas aulas, ele queria saber se eu queria assumir o contrato de 

professor substituto. Naquele tempo não havia seleção pública para professor 

substituto, era apenas por indicação da Chefia. Obviamente que aceitei na hora.  

Dia 20 de janeiro fiquei noivo da minha esposa. Dia 22 me formei. Dia 25 

estava contratado como professor substituto da FURG para atuar junto ao DCF 

lecionando as disciplinas de Fisiologia Animal Comparada para o curso de 

Biologia e, de Fisiologia dos Animais Marinhos para o curso de Oceanologia. 

Mês para não se esquecer. Mas não parava aí, em duas semanas começava a 

seleção de ingresso para o mestrado. Tinha que conciliar o estudo com o horário 

de trabalho na FURG. Depois do estresse e ansiedade sai o resultado da 

aprovação. Agora a preocupação era conciliar o mestrado com a atuação como 

professor substituto. Resolvi usar a norma do curso que permitia que eu 

solicitasse a primeira matrícula para o semestre seguinte. Dessa forma pude me 

concentrar no primeiro semestre em me preparar para as aulas que tinha que 

dar. Eram doze horas aula por semana. Estudava muito preparando as aulas. 
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Me aprofundava não apenas nos livros de Fisiologia Animal, mas também nos 

de Fisiologia Humana e na coleção Handbook of Physiology que contava a 

história dos principais experimentos e pesquisadores que fortemente 

influenciaram o conhecimento de cada sistema fisiológico. Foi uma época de 

muito aprendizado em fisiologia e didática. O Prof. Euclydes me acompanhava 

em muitas aulas e me dava conselhos para corrigir minha sequência de aula e 

postura.  

No segundo semestre pude começar mais tranquilo o mestrado, pois a 

carga horária de aulas que tinha que ministrar diminuiria, pois a disciplina para 

o curso de oceanologia era apenas no primeiro semestre. Consegui conciliar 

bem as aulas do mestrado, os experimentos da Dissertação, as aulas que 

ministrava para a Biologia e os preparativos para o casamento. Casei no dia 17 

de setembro de 1988.  Em novembro recebo a notícia que fui escolhido como 

patrono da turma de Biologia que tinha acabado de ministrar a disciplina e 

estava se formando. E para finalizar o ano recebo a notícia em dezembro que o 

concurso público para a contratação de professor efetivo será para o nível de 

auxiliar, exigência mínima graduação. Estava concretizada a grande 

oportunidade de me tornar professor universitário, e na FURG. Tinha que me 

preparar ao máximo. De dezembro a janeiro não fiz mais nada. Acordava as 8h, 

estudava, almoçava, estudava, jantava, estudava e ir dormir à meia-noite. 

Regime militar. Sem folga, apenas 24/25 de dezembro e virada de ano. Valeu a 

pena. Passei em primeiro lugar. Dia 6 de março assumo como professor efetivo, 

nível auxiliar de ensino, da FURG lotado no DCF.  

Fica claro que não tinha como meta ser professor na FURG, como não 

planejava antecipadamente ser professor universitário logo em seguida da 

graduação. Meus planos, quando decidi seguir a carreira acadêmica eram fazer 

o mestrado, aqui no Brasil, ir para o exterior fazer o doutorado, de preferência 

na Alemanha com o Dr. Keller. E na volta sim, entrar para uma Universidade 

onde conseguisse dar aula de fisiologia animal e fazer pesquisa. Não pensava 

ou planejava um lugar específico. As oportunidades surgiram e fui 
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aproveitando. Com certeza estava extremamente feliz. Era professor 

universitário lecionando fisiologia animal, podendo fazer pesquisa numa 

Universidade, que se não era na época de renome na área de fisiologia animal 

como a USP, era sem dúvida uma excelente Universidade Publica Federal que 

me dava orgulho ter sido e continuar sendo seu aluno e passar a ser seu 

funcionário. Sabia que teria todas as condições de poder crescer com as minhas 

atividades científicas, como de fato aconteceu, e teria a tutela para este 

crescimento do meu professor modelo, Dr. Euclydes.  Busquei constantemente 

esse crescimento. Queria me tornar um professor que realmente fizesse a 

diferença no processo de aprendizagem dos alunos, que eu também servisse no 

futuro de estímulo e inspiração para pelo menos alguns. Aspirava que as 

minhas pesquisas colaborassem com qualidade e o aumento do conhecimento 

acerca da fisiologia dos animais aquáticos e que dessa forma pudesse aumentar 

a capacidade da sociedade em compreender a importância da fauna aquática e 

contribuísse com sua preservação. Sei que cresci profissionalmente. Desta forma 

o que contarei no transcorrer desse Memorial será como foi essa minha 

trajetória de crescimento nesses 26 anos de professor efetivo da FURG, na qual 

os principais pontos estão destacados na Figura 1 e os animais estudados na 

Figura 2. 
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Figura 1 - Linha do tempo das minhas principais atividades acadêmicas. No 
lado direito estão os períodos dos cursos de graduação e pós-graduação e os 
alunos que defenderam Trabalho de Conclusão de Curso (azul), Monografia 
(amarelo), Dissertação (verde) ou Tese (vermelho) sob minha orientação. No 
lado esquerdo estão as atividades de estágio, e as atividades administrativas. 
Dentro da coluna estão as produções científicas, sendo que os números 
correspondem a ordem apresentada na tabela 1 desse memorial. 
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Figura 2 – Imagens das espécies de animais utilizados nos experimentos 
durante a minha vida acadêmica. 1- Neohelice granulata (antigamente conhecido 
por Chasmagnathus granulata), 2– Macrobrachium potiuna, 3- Laenereis acuta, 4- 
Cathorops spixii, 5- Micropogonias furnieri, 6– Danio rerio, 7– Palemonetes argentinus 
parasitado com Bropobyrus ringuileti, 8– Ligia exótica, 9- Orconectes limosus, 10– 
Rattus novergicus, 11– Calomys laucha, 12– Carcinus maenas, 13- Emerita 
brasiliensis, 14- Ucides cordatus, 15- Poecilia vivípara. 
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PERÍODO PRÉ-DOUTORAMENTO (1989-1994) 

O início da minha carreira foi também o início da minha formação de 

pós-graduação. Tinha iniciado o mestrado em agosto de 1988, portanto quando 

comecei como professor efetivo estava no segundo semestre do mestrado. Nos 

dezoito meses seguintes minhas atividades principais eram preparar e ministrar 

as aulas das disciplinas de Fisiologia dos Animais Marinhos e de Fisiologia 

Animal Comparada que dividia com o Prof. Euclydes e, desenvolver minha 

Dissertação de mestrado. A Dissertação era um aprofundamento do que eu já 

tinha trabalhado durante a iniciação científica. Eu tentava agora ter uma 

compreensão melhor das alterações no metabolismo de carboidratos do 

caranguejo C. granulata em função da variação de salinidade. Analisava as 

concentrações de glicose e glicogênio da hemolinfa, brânquias, músculo e 

hepatopâncreas ao longo de quinze dias após o choque hipo e hiper-osmótico.  

Entreguei a Dissertação para a banca em setembro de 1990. A banca era 

composta, além do meu orientador (Prof. Dr. Euclydes), pelos Professores José 

Levy do Departamento de Química da FURG, docente do curso, e John 

MacNamara da USP de Ribeirão Preto como membro externo da Universidade. 

Defendi em outubro, duas semanas após o nascimento da minha primeira filha, 

Olivia Silva Nery.  Os resultados dessa Dissertação foram publicados em 1993 

na revista COMP. BIOCHEM. PHYSIOL. B, 106 (3): 747-753. Apesar do início do 

arrocho salarial imposto pelo governo Collor, era um momento de conquistas e 

realizações. 

Com o término do meu mestrado e tendo a mim para assumir as 

disciplinas de graduação, o Prof. Euclydes pode se preparar para sair para um 

estágio de pós-doutoramento. Depois de alguns contatos iniciais e aprovação do 

seu pedido de bolsa, ele, em agosto de 1991 se afasta e passa dois anos fazendo 

o pós-doutoramento na Alemanha sob a supervisão do Dr. Keller. Era uma 

realização para ele, mas também para mim.  Seu rápido entrosamento com o Dr. 

Keller e com os demais membros do laboratório, as discussões científicas, os 

experimentos em conjunto eram um reconhecimento de que tudo que vínhamos 
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fazendo em termos de desenvolvimento científico tinha qualidade e era 

reconhecido como tal pelo principal pesquisador na área de regulação glicêmica 

em crustáceos. O Professor Euclydes me mantinha atualizado de tudo que ia 

acontecendo lá, inclusive realizamos experimentos na FURG de forma 

semelhante a alguns que ele realizava lá para podermos comparar os resultados 

obtidos por ele com as espécies Carcinus maenas e Orconectes limosus com a nossa 

espécie modelo, C. granulata. Os resultados desses experimentos foram 

publicados nos artigos publicados na BRAZ. J. MED. BIOL. RES., 26 (12): 1291-

1296 de 1993 e na PHYSIOL. ZOOL., 70 (4):  415-420 de 1997. Sendo este último 

um dos meus artigos mais citados na literatura. Neste período comecei também 

a desenvolver projetos de forma independente do Prof. Euclydes. Um era uma 

continuação da minha Dissertação. Pesquisava sobre as alterações no 

metabolismo de lipídeos nos diferentes tecidos do caranguejo C. granulata em 

função da variação de salinidade. Neste projeto atuaram dois alunos de 

graduação do curso de oceanologia com bolsa de iniciação científica, James 

Tony Lee e Ricardo Luvizotto Santos. Os resultados desse projeto foram 

publicados após o meu retorno do doutorado em 2003 na revista J. EXP. ZOOL., 

295A:200–205. Os outros 3 projetos foram Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC): 1- o projeto da aluna de biologia Denize Amaral da Silva sobre as 

alterações a curto prazo das concentrações osmóticas e iônicas hemolinfáticas 

do caranguejo C. granulata submetido a choque hipo e hiper-osmótico; 2- o 

projeto da aluna de biologia Eunice Vilélla sobre o efeito da amônia sobre 

osmorregulação de C. granulata; e 3- o TCC do aluno de oceanologia Alex 

Augusto Gonçalves sobre as adaptações metabólicas do caranguejo C. granulata 

durante anoxia ambiental. Todos os três TCCs foram defendidos em 1993. Os 

temas abordados nesses TCCs já foram uma tentativa de ampliar as questões 

investigadas na compreensão das adaptações apresentadas pelos animais 

aquáticos para enfrentar um ambiente com tantas variações abióticas como os 

estuários. 

Nesta fase eu não era mais o único docente novo no Setor de Fisiologia 

do DCF da FURG. No final de 1989 houve mais um concurso no qual foi 
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selecionado o Adalto Bianchini. Ele estava na fase final do seu doutoramento. 

Ele defendeu sua Tese sobre o efeito do mercúrio nos mecanismos 

osmorregulatórios nas brânquias do caranguejo Eriocheir sinensis no início de 

1990. Trabalhávamos em intensa colaboração nas atividades de pesquisa nesta 

época. Juntos conseguimos ampliar o espaço destinado para as atividades de 

pesquisa dentro do Setor de Fisiologia. Desde daquela época, tanto pela 

amizade como por entendermos que juntos teríamos maiores possibilidades de 

crescimento, compartilhamos toda a infraestrutura já existente no Setor de 

Fisiologia como aquela nova que íamos conquistando. O embrião do que hoje é 

a lógica de funcionamento dos laboratórios de pesquisa das matérias da área de 

ciências fisiológicas (fisiologia, bioquímica, biofísica, farmacologia e toxicologia) 

do ICB da FURG que descreverei com mais detalhes mais adiante. Em 1993 

antes ainda do retorno do Prof. Euclydes mais um concurso de docente para a 

Fisiologia é realizado e desta vez é selecionado o Elton Colares, que estava no 

meio do seu doutoramento em fisiologia na USP. Agora no Setor de Fisiologia 

passamos a ter a maioria dos docentes dedicados a fazer pesquisa, 

compartilhando a mesma estrutura, e conseguimos com isso mudar de vez a 

estrutura e o planejamento do Setor e começamos a prever a constituição de um 

grupo forte de pesquisa que permitisse no futuro até mesmo a criação de um 

curso de pós-graduação na área.  

Antes ainda, no final de 1991, uma série de mudanças na administração 

superior da Universidade culminaram no convite ao agora Prof. Dr.  Adalto 

Bianchini para assumir o cargo de Superintendente da SUPPOSG. Ao assumir o 

cargo ele me convida para assumir o cargo de chefe da Divisão de Pesquisa. 

Ficamos no cargo até o final do mandado do Reitor Orlando Macedo Fernandes, 

em dezembro de 1992.  Neste ano também nasceu a minha filha caçula, Thais 

Silva Nery. Foi uma fase de conhecimento da Universidade como um todo. Os 

diferentes Departamentos e os seus grupos de pesquisa, os diferentes setores 

administrativos da Universidade, a lógica da gestão universitária e seus 

problemas e entraves burocráticos.  Em seguida, em janeiro de 1993 assumi a 
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responsabilidade pelo Setor de Fisiologia, ficando nesta função até meu 

afastamento para o doutoramento. 

No meio do ano de 1993, com o retorno do Prof. Euclydes, as discussões 

e planejamentos para criação de um curso de pós-graduação cresceram ainda 

mais dentro do Setor e também no DCF como um todo. Desta forma, não havia 

apenas o meu desejo de me afastar para a realização do doutorado, mas 

também o interesse do DCF para que eu obtivesse o título de doutor e pudesse 

contribuir com a criação do sonhado curso de pós-graduação. O meu sonho na 

época da graduação era fazer o doutorado com o Dr. Keller, porém com a 

realização do estágio de pós-doutoramento do Prof. Euclydes ficaria sem muito 

sentido para o grupo que realizasse o doutoramento no mesmo local. Durante 

sua estadia na Europa, o Prof. Euclydes conheceu um outro pesquisador, que 

vinha despontando na área de endocrinologia de crustáceos, o Dr. Simon G. 

Webster da Bangor University do País de Gales, que se mostrava com uma 

excelente opção para a realização do meu doutorado.  Entrei em contato com ele 

no final de 1993 e acertamos um projeto de Tese. Naquela época já se sabia da 

existência de várias isoformas do CHH. Tanto no complexo órgão X-glândula 

do seio, principal centro neuroendócrino de crustáceos, como em outras regiões 

neurosecretoras, no órgão pericárdico e terminações nervosas do intestino.  

Porém, o papel fisiológico de cada uma dessas isorformas não era, e ainda não 

é, bem estabelecido.  O projeto objetivava identificar os receptores do CHH e 

verificar a sua distribuição tecidual e afinidade deles para as diferentes 

isoformas afim de poder identificar os prováveis tecidos alvos para cada 

isoforma. 

Fiz a solicitação de bolsa de estudo para a CAPES e CNPq no início de 

1994. Em ambas agências a resposta foi a mesma. Reconheciam o mérito do 

projeto e o meu potencial para realização do doutorado, mas que havia no 

Brasil cursos de doutorado na área e com orientadores qualificados para 

poderem me orientar em endocrinologia comparada, e indicavam 

especificamente duas pesquisadoras, a Dra. Doris Rosenthal da UFRJ e a Dra. 
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Ana Maria de Lauro Castrucci da USP. Fiquei extremamente triste e 

desapontado. Entrei com recurso justificando que apesar de conhecer e 

reconhecer as qualidades de ambas pesquisadoras, as duas não tinham como 

linha de pesquisa a regulação endócrina da glicemia em crustáceos e que desta 

forma não poderia realizar o meu doutoramento nesta linha. Não obtive 

sucesso. Passado o momento do desapontamento decidi tentar fazer o meu 

doutoramento na USP com a Dra. Ana Castrucci. Na reunião anual da FeSBE 

(Federação das Sociedades de Biologia Experimental) em agosto de 1994 

realizada em Caxambú/MG me encontrei com a Dra. Castrucci e acertamos o 

tema da minha possível Tese, caso passasse na seleção do curso. No retorno 

para Rio Grande me dediquei a escrever o projeto de Tese que tinha que ser 

submetido à comissão de seleção até o final de outubro. O projeto era sobre o 

mecanismo de ação das cromatoforotropinas de crustáceos, tendo como animal 

modelo o camarão de água-doce Macrobrachium potiuna. Em novembro, fui a 

São Paulo fazer a seleção e fui aprovado. Agora era hora de preparar a minha 

mudança e da família para passar quatro anos em São Paulo. 
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DOUTORAMENTO (1995-1999) 

Após a aprovação na seleção da USP e do meu pedido de afastamento 

para a realização do doutoramento, comecei a preparar a mudança para São 

Paulo. Aluguei um apartamento no bairro de Pinheiros, razoavelmente próximo 

da cidade universitária da USP, e matriculei minhas filhas numa escola do 

bairro. No semestre seguinte a minha esposa Roseli, que tinha decidido não 

continuar na área biológica, começa a fazer a graduação em Artes na FAAP 

(Fundação Armando Álvares Penteado). Tudo estruturado na situação familiar, 

pude me dedicar integralmente ao meu doutorado. Fiz todas as minhas 

disciplinas no primeiro ano. As disciplinas que mais me marcaram foi a do Prof. 

Dr. Erasmo Garcia Mendes e o da minha orientadora, Dra. Castrucci. Ter aula 

com o Dr. Erasmo era um deleite. Ele não só tentava explicar a matéria. Ela 

contava uma história de vida. As suas experiências de vida. As conversas e 

encontros com os principais pesquisadores do mundo na área de fisiologia 

comparada, muitos já falecidos naquela época. Os debates científicos que 

testemunhou em diversos congressos. Com a Dra. Ana Castrucci vivenciei o 

funcionamento de uma disciplina completa. Uma disciplina que tinha tudo. 

Aulas com abordagens comparativas, discussões sobre as variações evolutivas e 

características adaptativas. Aulas com enfoque na saúde humana, típica da 

fisiologia humana. Aulas teóricas expositivas. Aulas práticas demonstrativas. 

Aulas práticas com trabalhos em grupo que duravam dias. Seminários de 

revisão. Foram tantas estratégias de ensino e todas com uma demonstração de 

interesse e entusiasmo com a aprendizagem e crescimento dos alunos que me 

marcaram profundamente. 

 Como orientando da Dra. Castrucci passei a integrar o grupo do 

Laboratório de Fisiologia Comparativa da Pigmentação, que além dela como 

docente tinha também a Dra. Maria Aparecida Visconti e mais tarde como 

estagiária de pós-doutorado a Dra. Alice Reis de Oliveira. Havia vários 

orientandos de doutorado, mestrado e iniciação científica. Todos se ajudavam 

muito. Obviamente sempre havia algumas diferenças e discussões como ocorre 
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num grupo grande, mas eram depois pacificadas. Não tenho como não deixar 

registrado a excelente amizade que surgiu entre nós, seja pelos problemas que 

às vezes surgiam nos desenvolvimentos metodológicos nos trabalhos de cada 

um, seja pela solidariedade nas broncas que às vezes algum de nós levava da 

Dra. Castrucci, seja na alegria da publicação de um artigo do grupo, na defesa 

de um trabalho ou nas festas, mas principalmente na percepção de que 

estávamos todos crescendo juntos. Saudades dos hoje doutores Ana Luiza 

Kadekaro, Marcelo Alves Silva, Ana Maria Caliman Filadelfi, Soraya Jarrouche 

Orra, Mauro Isoldi, Elisabeth Alves Pereira, Ana Cristina Scarparo, Luciana 

Nogueira Andrade, Adriana Luchs, Guilherme Ramanzini e Mara Helena de 

Pina Benabou, e dos mestres Paulo Alexandre Alil, Maria Silvia Machado Vieira 

Sarti e Carolina Reuter Camargo. Os projetos desenvolvidos por cada um eram 

os mais variados dentro da fisiologia da pigmentação e acompanhados por mim 

atentamente, aprendendo e colaborando. Temas que envolviam regulação da 

mudança de cor em repteis, anfíbios, peixes e crustáceos através de 

investigações dos efeitos de várias cromatoforotropinas (PDH, RPCH, MSH, 

MCH, Melatonina, Endotelina, Adrenalina, entre outros) e seus mecanismos de 

ação; regulação da melanogênese e proliferação celular em linhagens celulares 

normais e tumorais humanas, de roedores e de peixes; ritmos de mudança de 

cor em roedores e peixes. Questionamentos e interesses que me acompanham 

até hoje. Como aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Fisiologia Geral ligado ao Departamento de Fisiologia Geral do IB da USP 

convivi e aprendi com vários outros professores como a Profa. Marilda, Prof. 

Bicudo, Profa. Regina Markus, Profa. Silvia, Prof. Salomão e Prof. Gilberto; e 

também com vários colegas de curso, onde destaco os agora doutores Marta M. 

de Souza, José Guilherme, André Frazão e Hilda Ferreira. 

No início do meu doutorado além de cursar as disciplinas, me 

familiarizei com as metodologias utilizadas no laboratório em todos os projetos 

em andamento e fiz uma leitura extensa de centenas de artigos de regulação da 

pigmentação, tanto de crustáceos como de vertebrados. Apesar de desde a 

graduação ter me acostumado a ler artigos regularmente e de estar 
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relativamente por dentro da evolução do conhecimento da regulação da 

glicemia em crustáceos, e no final de 1994 ter lido bastante sobre regulação da 

pigmentação em crustáceos, tive que me aprofundar muito mais para 

compreender todos as questões que estavam sendo analisadas naquela época na 

fisiologia da pigmentação. Como naquele momento não tínhamos a facilidade 

que o Portal de Periódicos da CAPES nos proporciona hoje, tive a felicidade de 

ter, nos arquivos da Profa. Castrucci e nas bibliotecas da USP, principalmente a 

do IB-UPS, a do ICB-USP (Instituto de Ciências Biomédicas) e do IQ-USP 

(Instituto de Química) da USP, acesso a todos os artigos que necessitava.  

Coincidentemente nessa época a Profa. Castrucci recebeu um convite de uma 

das editoras associadas da revista “Comparative Biochemistry and Physiology- 

A” para escrever um artigo de revisão sobre fisiologia comparativa da 

pigmentação. Ela, percebendo minha dedicação no levantamento bibliográfico e 

leitura, me convidou para escrever a revisão em parceria.  Obviamente após 

aceitar o convite passamos a discutir sobre qual abordagem daríamos para o 

artigo. A decisão foi fazer uma análise comparativa das vias de sinalização 

intracelulares que desencadeiam a resposta de migração pigmentar nos 

cromatóforos dos animais.  Intensifiquei e direcionei as minhas leituras para as 

vias de sinalização intracelular e em junho de 1996 enviamos o artigo para a 

revista o qual foi aceito e publicado no início de 1997 (COMP. BIOCHEM. 

PHYSIOL. A, 118 (4): 1135-1144). Este esforço de leitura e organização do artigo 

me forneceu uma excelente base teórica para o encaminhamento da minha Tese. 

No início de 1997 já estava submetendo o primeiro artigo com os dados 

oriundos da Tese. Nele eu reunia uma série de experimentos que visavam 

esclarecer a via de sinalização do RPCH (Hormônio Concentrador dos 

pigmentos Vermelhos) usando os eritróforos do M. potiuna como modelo. Ficou 

demonstrado que para induzir esta resposta a sinalização do RPCH era 

dependente do cálcio intracelular e posterior ativação de fosfatases serina-

treonina. Este artigo foi publicado em 1997 na revista J. COMP. PHYSIOL., B, 

167 (8): 570-575.  Além disso, neste ano participei da comissão organizadora do 

“III Workshop in Comparative Animal Physiology”, junto com os Dr. José Eduardo 
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Bicudo e Dra. Silvia De Souza. O evento foi realizado de 24 a 27 de agosto em 

Campos do Jordão, São Paulo. O evento tinha como finalidade possibilitar o 

encontro de pesquisadores brasileiros de fisiologia animal comparada com 

pesquisadores internacionais renomados na área e discutir os rumos de 

pesquisa do grupo para os próximos anos.  

Ainda em 1997 além de conduzir os experimentos na identificação da via 

de sinalização do PDH (Hormônio Dispersador de Pigmentos) auxiliava a Profa. 

Castrucci nas suas aulas da pós-graduação, sendo que em 1998, no meu último 

ano de doutorado, já dava algumas aulas sozinho. Nestes dois últimos anos de 

doutorado participei também de um projeto piloto da SBPC, na época sob a 

presidência do Dr. Sergio Henrique Ferreira, denominado Cosme-Damião que 

era coordenado pela Dra. Regina P. Markus. Este projeto consistia em associar 

jornalistas e doutorandos de diversas áreas para que pudessem tanto melhorar 

a qualidade das reportagens sobre ciência como incentivar os futuros doutores 

a divulgarem mais as atividades científicas. 

No início de 1998 os experimentos sobre a via de sinalização intracelular 

do PDH estavam concluídos e então foi submetido um artigo com seus 

resultados, tendo sido publicado ainda naquele ano na revista J. COMP. 

PHYSIOL. B, 168, (8): 624-630. Os resultados apontaram que o PDH induzia 

dispersão pigmentar através da ativação de um receptor acoplado a Proteína Gs 

que por sua vez levava a um aumento dos níveis de AMPc e ativação da PKA. 

Com estes resultados consegui chegar ao objetivo principal do projeto de Tese 

que era identificar as vias de sinalização das principais cromatóforotropinas de 

crustáceos, o RPCH e o PDH, em eritróforos do camarão M. potiuna, e desta 

forma comparar com o padrão estabelecido para as cromatóforotropinas de 

vertebrados e com as vias sugeridas para outras espécies de crustáceos. O 

padrão que emergia era de que em crustáceos macruros as vias de sinalização 

para a migração pigmentar eram bem semelhantes aos teleósteos, no qual a via 

de sinalização dependente do cálcio estava associada à agregação pigmentar, 

mas que as dos crustáceos braquiúros eram mais semelhantes aos dos anfíbios e 
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repteis, no qual a via do cálcio estava associada à dispersão pigmentar. A única 

via conservada ao longo da evolução era a dependente de AMPc, no qual um 

aumento dos seus níveis está associado a dispersão e uma diminuição está 

associado à agregação pigmentar. 

O último artigo da Tese foi a investigação sobre ação de outras possíveis 

substâncias na ativação da migração pigmentar nos eritróforos de M. potiuna.  

Havia indícios na literatura que outras substâncias, além do PDH e do RPCH, 

poderiam também regular a migração pigmentar em crustáceos. Desta forma 

nesta parte final da Tese verifiquei se a Melatonina, a Ecdisona, o CCAP 

(Peptídeo Cardioativo de Crustáceos) e a Proctolina eram capazes de induzir 

migração pigmentar. Os resultados apontaram que o CCAP e a Melatonina 

atuam na regulação da migração pigmentar em crustáceos. Os resultados foram 

publicados em 1999 na revista J. EXP. ZOOL., 284 (6): 711-716. 

Um auxílio extremamente importante para a realização de todos os 

experimentos da minha Tese foi dado pelo hoje Dr. Marcelo Alves Silva, 

naquela época bolsista de iniciação científica sob a orientação da Profa. 

Castrucci. O Marcelo não apenas me auxiliou nos experimentos como me foi 

um grande amigo no qual pude repartir alegrias e tristezas. Uma amizade que 

se mantem até hoje apesar do tempo e da distância. Mais tarde no meu retorno 

para Rio Grande pude colaborar com o desenvolvimento de sua Dissertação. 

No início de 1999 defendi a minha Tese intitulada “Regulação endócrina 

e sinalização intracelular da mudança de cor fisiológica do camarão de água 

doce Macrobrachium potiuna”. A banca foi composta pela minha orientadora, 

Profa. Dra. Ana Maria de Lauro Castrucci, pelas Profas. Dras. Regina P. Markus e 

Célia Regina da Silva Garcia, ambas do IB-USP, pela Profa. Dra. Nancy Amaral 

Rebouças do ICB-USP, e pela Profa. Dra. Roselis Silveira Martins da Silva da 

UFRGS. Apesar de não ter feito o doutorado nem com o Dr. Keller, nem com o 

Dr. Webster, acredito que pude crescer bastante sob a orientação da Dra. 

Castrucci, que me deu todas as condições e incentivos para a minha completa 

formação, pela qual sou eternamente grato.  
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PERÍODO RECÉM-DOUTOR (1999-2004) 

 No retorno à Rio Grande procurei logo estabelecer os protocolos 

experimentais que tinha utilizado durante o doutorado. Tentava naquele 

momento verificar se o mesmo padrão que tinha observado em eritróforos do 

camarão M. potiuna também ocorriam com os melanóforos do caranguejo C. 

granulata. Não foi muito fácil. No camarão, por possuir um exoesqueleto mais 

fino e menos pigmentado, seus eritróforos tegumentares ficam facilmente 

visíveis em praticamente qualquer região do corpo. Além disso ao se retirar 

fragmentos do exoesqueleto da região ventro-lateral do abdômen se obtém uma 

preparação de tegumento integro e com isso pode-se montar bioensaios in vitro. 

No caso do caranguejo, o exoesqueleto tem maior espessura e é mais 

pigmentado. Em algumas regiões, como a região dorsal, a visualização dos 

melanóforos tegumentares é impossível. O protocolo estabelecido na literatura 

para algumas outras espécies de caranguejos era a visualização dos 

cromatóforos tegumentares nos pereiópodes. Entretanto, no caranguejo C. 

granulata esta região não permitia uma visualização muito boa. A região 

finalmente escolhida foi o meropodito do terceiro par de maxilípedes. Esta 

região apesar de pequena tinha um exoesqueleto mais fino e pouco 

pigmentado. A outra dificuldade para a montagem do protocolo experimental 

foi ausência de resposta desses melanóforos ao RPCH. Eles somente respondem 

ao PDH e ao CCAP. 

Neste período inicial, três alunas de iniciação científica (Flavia Cristina 

Granato, Mariana Saia Pedroso e Tatiana Silva Tironi) foram fundamentais no 

estabelecimento dos protocolos. Todas eram alunas do curso de oceanologia. 

Porém, somente a Flavia continuou no estágio por mais tempo e defendeu em 

2003 seu TCC intitulado “Regulação endócrina da mudança de cor fisiológica 

no caranguejo Chasmagnathus granulata”. Os resultados desse TCC foram 

publicados em 2004 na revista COMP. BIOCHEM. PHYSIOL. A, 138 (3): 313-

319. Nós verificamos que nesta espécie de caranguejo o ritmo circadiano 

endógeno da migração dos pigmentos dentro dos melanóforos é dependente 

tanto do ritmo endógeno de liberação do PDH do Complexo Órgão X – 
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Glândula do Seio como do ritmo endógeno de responsividade dos melanóforos 

ao PDH. 

Ainda no início de 1999, o Marcelo Alves da Silva, que me auxiliou na 

minha Tese durante a realização da sua iniciação científica, entrou no mestrado 

no curso de pós-graduação em fisiologia do IB-USP sob a orientação do Profa. 

Dra. Maria Aparecida Visconti. Sua Dissertação intitulada “Possíveis 

Neurotransmissores na Mudança de Cor Fisiológica de Ligia exotica (Crustacea, 

Isopoda)” foi na maior parte do seu desenvolvimento experimental realizada 

sob minha supervisão em Rio Grande. Esta Dissertação foi defendida em 2001. 

Este período foi de grandes mudanças no Setor de Fisiologia e no próprio 

Departamento. Tanto na sua estrutura física como no seu nível de atividade, 

principalmente pela criação do seu curso de pós-graduação. Da mesma forma 

que eu tinha saído para fazer minha qualificação, as Profas. Gilma Santos 

Trindade, do Setor de Biofísica, e Daniela Marti Barros, do Setor de 

Farmacologia também estavam retornando dos seus doutoramentos. O DCF 

tinha nos liberado para a realização do doutorado visando a criação do seu 

próprio curso de pós-graduação. Porém, antes mesmo do nosso retorno, o 

Conselho superior da Universidade aprovou a criação de um curso de mestrado 

em Ciências Fisiológicas. O curso começou em 1997, ainda sem avaliação e 

aprovação pela CAPES. Em 1998 no seu processo de avaliação, a CAPES não 

aprovou o seu funcionamento. Eles apontaram que o curso, para poder ser 

aprovado, deveria ser reestruturado e indicaram que ao invés de se tentar uma 

formação generalista em ciências fisiológicas deveriam focar em fisiologia 

animal comparada. Em 1999 o DCF acatou as recomendações e submeteu uma 

nova proposta à CAPES com alguns professores remanescentes da proposta 

inicial que já atuavam ou se comprometiam atuar numa abordagem 

comparativa. Eram eles o Prof. Euclydes, o Prof. Adalto, o Prof. Elton e o Prof. 

Pablo Martinez do Setor de Fisiologia e a Profa. Ana Baisch do Setor da 

Farmacologia. A eles foram agregados os Prof. Dr. João Carlos Cousin do 

DCMB e Prof. Dr. José Levy do Departamento de Química, os novos doutores 

do DCF, eu e as Profas. Gilma e Daniela, e o Dr. José Maria Monserrat, que 
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estava na época como bolsista de pós-doutorado sob a supervisão do Prof. 

Adalto. No final de 1999 o curso foi finalmente aprovado, se denominando 

agora de Ciências Fisiológicas – Fisiologia Animal Comparada e iniciando a 

primeira turma em março 2000. 

Em termos de estrutura física a grande alteração foi a mudança do 

Departamento do Campus Cidade para o Campus Carreiros. No antigo espaço 

ocupado pelo Setor de Fisiologia no Pavilhão 5 do Campus Cidade, todos as 

possíveis expansões dos laboratórios foram feitas. As salas de permanência dos 

professores foram transformadas em laboratório ou sala de permanência de 

alunos de pós-graduação. Os professores do Setor passaram a usar também os 

laboratórios dos outros setores. Mesmo assim o espaço estava muito pequeno e 

com uma estrutura elétrica que impedia a instalação de novos equipamentos. 

Uma conquista importante conseguida pelo DCF, sob a Direção do Prof. Adalto, 

foi a construção do novo prédio do Departamento no Campus Carreiros. Nos 

mudamos em 2003. Neste novo prédio, além de ser mais amplo do que o espaço 

que ocupávamos no Campus Cidade, permitiu que estruturássemos os 

laboratórios de forma que ficassem divididos por funcionalidade e não por 

professores ou por setor. Criamos os laboratórios de determinações 

bioquímicas, de citologia, de cultura celular, de radioisótopos, de 

comportamento, de experimentação in vivo, entre outros. Todos os professores 

têm acesso a todos os laboratórios e equipamentos neles instalados. É uma 

forma de organização que necessita de muita conversa e discussões entre os 

docentes na busca de entendimento para que não ocorra confusões e atritos 

irreparáveis. A grande vantagem desse compartilhamento total da 

infraestrutura é a facilidade de cooperação científica entre os docentes e os 

avanços tecnológicos dispostos homogeneamente a todos. Até hoje temos 

conseguido manter este compartilhamento. 

Voltando as minhas atividades acadêmicas. Além de ter integrado o 

corpo docente do curso de mestrado, entrei no ano de 2000 também para o 

corpo docente do curso de especialização em Ecologia Aquática Costeira 
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ficando responsável pela disciplina de Adaptações Fisiológicas em Animais 

Aquáticos. No mestrado fiquei responsável pelas disciplinas de Receptores e 

Sinalização Intracelular, Neuroendocrinologia de Crustáceos e Fisiologia da 

Pigmentação. Na graduação fiquei atuando na disciplina de Fisiologia dos 

Animais Marinhos do curso de oceanologia. Em 2003 fui escolhido como 

patrono da turma que se formaria naquele ano.   

Nas atividades de pesquisa iniciei várias parcerias com outros 

pesquisadores, além das que já tinha com os Drs. Euclydes e Adalto. Destaco 

inicialmente as parcerias com a Dra. Gilma Trindade, com o Dr. José Monserrat e 

com a Dra. Silvana Allodi. Com a Dra. Gilma iniciamos um estudo em 

colaboração para entender os efeitos da radiação ultravioleta sobre a 

pigmentação dos crustáceos. Nos vertebrados já estava bem compreendido o 

efeito da radiação ultravioleta B (UVB) causando ativação da melanogênese e 

consequentemente um escurecimento tegumentar (bronzeamento) após horas 

ou dias. Havia também alguns estudos que mostravam que em peixes a UVA e 

UVB eram capazes de induzir dispersão pigmentar em minutos e que poderia 

desta forma ter um papel protetor semelhantemente ao bronzeamento. Duas 

alunas de iniciação científica que estavam sob orientação da Dra. Gilma foram 

fundamentais no desenvolvimento dos experimentos, as alunas de biologia 

Glauce Ribeiro Gouveia e Thais Martins Lopes. Nestes estudos iniciais 

mostramos que tanto o UVA como UVB induziam também dispersão 

pigmentar em melanóforos do caranguejo C. granulata e em eritróforos do 

camarão Palaemonets argentinus. Os resultados foram publicados posteriormente 

em 2004 na revista PIGMENT CELL RES., 17 (5): 545-548. Em 2002 a Glauce 

ingressa no nosso curso de mestrado, ficando sob a orientação da Dra. Gilma e 

sob minha co-orientação. Na sua Dissertação aprofundamos o estudo do efeito 

da radiação ultravioleta e verificamos que a dispersão induzida pela UVA e 

UVB conseguiam minimizar os danos oxidativos e de DNA provocados pela 

exposição futura ao UVB. Os resultados foram publicados em 2005 na revista 

PHOTOCHEM. PHOTOBIOL., 81 (2): 398-403. Nesta mesma linha de pesquisa, 

na época, tive também dois alunos sob minha orientação. O aluno de biologia 
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Marcelo Alves Vargas realizou o seu TTC vindo a defender em 2003 o seu 

trabalho intitulado “Efeito da radiação ultravioleta na pelagem de Calomys 

laucha (Rodentia, Cricetidae)” no qual foi verificado se este roedor apresentava 

alteração da cor da pelagem de forma semelhante ao tegumento sem pelagem. 

Em 2004 Marcelo entrou no nosso curso de mestrado, sob minha orientação, no 

qual sua Dissertação investigava a sinalização da dispersão pigmentar induzida 

pelo UV em crustáceos. O outro orientando, também aluno de biologia, Bruno 

Pinto Cruz colaborou com a Dissertação do Marcelo e defendeu o seu TCC em 

2005 intitulado “Participação do óxido nítrico na dispersão pigmentar induzida 

pelo UV em Chasmagnathus granulata”.  

A colaboração com o Dr. José Monserrat começou com a conversa que 

tínhamos sobre os possíveis moduladores do sistema de defesa antioxidante 

presentes nos invertebrados e como este sistema se alterava nas diferentes 

condições ambientais em que o animal era exposto. Iniciamos um estudo onde 

verificamos se este sistema, nos diferentes tecidos, apresentava uma variação 

diária acompanhando a variação metabólica. O aluno de oceanologia Fábio 

Everton Maciel, que estava sob minha orientação de iniciação científica, fez 

desse estudo o seu TCC que foi intitulado “Variação diária no consumo de 

oxigênio, sistema de defesa antioxidante e lipoperoxidação nas brânquias e 

hepatopâncreas do caranguejo Chasmagnathus granulata (Decapoda, Grapsidae)” 

e defendido em 2003. Os resultados desse estudo foram publicados em 2004 na 

CAN. J. ZOOL., 82 (12): 1871-1877. Os resultados mostraram uma variação 

diária no metabolismo aeróbico das brânquias e do hepatopâncreas com 

concomitante dano oxidativo, mas com diferenças entre os tecidos. Enquanto 

nas brânquias o sistema de defesa antioxidante está baseado principalmente na 

enzima Catalase e no tripeptídeo GSH, no hepatopâncreas outros componentes 

é que são mais importantes. O Fábio, em seguida, entrou também para o 

mestrado passando a investigar o papel fisiológico da melatonina, incluindo 

sua ação no sistema de defesa antioxidante, que descreverei com mais detalhe 

na próxima seção. Um outro estudo, oriundo dessa colaboração com Monserrat, 

foi parte da Dissertação do seu aluno mestrado Carlos Eduardo da Rosa que a 

javascript:;


35 
 

defendeu em 2004, intitulada “Influência de fatores ambientais no balanço pró e 

antioxidante em Laeonereis acuta (Polychaeta, Nereididae)”. Em uma parte dessa 

Dissertação verificamos a resposta do sistema de defesa antioxidante desse 

poliqueta a um bloom de cianobactérias ocorrido naturalmente no ambiente. Os 

resultados foram publicados em 2005 na revista MAR. POL. BUL., 50 (9): 956-

964. 

Outra colaboração, que destaco, se iniciou nesta época ainda de forma 

lenta, mas que mais tarde iria se intensificar foi com a Dra. Silvana Allodi da 

UFRJ. Ainda durante a fase final do meu doutorado, em 1998, a Dra. Castrucci 

recebeu o convite do Dr. Konrad Wiese da University of Hamburg/Alemanha 

para participar do workshop que seria realizado no ano seguinte em 

Hamburgo/Alemanha com intuito de reunir os vários pesquisadores que 

vinham apresentando novos resultados relacionados ao sistema nervoso de 

crustáceos. A ideia central era organizar um livro sobre o assunto a ser editado 

pela Editora Spring-Verlag. O Dr. Keller, que estava organizando a seção 

associada a regulação hormonal, tinha nos indicado a partir dos artigos que 

tínhamos recém publicado sobre a sinalização intracelular do PDH e RPCH. O 

livro editado foi intitulado “The Crustacean Nervous System” e o nosso 

capítulo intitulado “Crustacean chromatophore: Endocrine regulation and 

intracellular signalling systems”, sendo publicado em 2002. A outra 

pesquisadora convidada a participar do evento foi a Dra. Silvana Allodi pelo seu 

trabalho com marcação de células gliais no sistema nervoso do caranguejo 

Ucides cordatus. Nos conhecemos inicialmente durante este evento realizado em 

agosto de 1999. Posteriormente voltamos a nos encontrar em 2003 durante a 

XVIII Reunião Anual da FeSBE realizada em Curitiba. Neste encontro 

acertamos a parceria nos trabalhos que estávamos desenvolvendo na época. Em 

fevereiro de 2005, os meus orientandos de mestrado (Marcelo e Fábio) passaram 

um período no seu laboratório na UFRJ realizando marcações imunológicas de 

óxido nítrico no tegumento e de melatonina no sistema nervoso do caranguejo 

C. granulata como parte de suas dissertações. Neste mesmo ano a Dra. Silvana 

participou da banca de Dissertação da minha co-orientanda Glauce Gouveia. 
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Esta colaboração se intensificará nos anos seguintes, mas detalharemos isto 

mais adiante. 

 Das colaborações que já tinha antes do doutorado e que continuaram 

com o meu retorno destaco agora a do Dr. Euclydes. Assim que retornei para 

Rio Grande, ele estava co-orientando a Tese de doutorado da Carla Amorim 

Neves intitulada “Parasitismo de Palaemonetes argentinus (Caridea) por 

Probopyrus ringueleti (Bopyridae): Ecologia e Funções Endócrinas envolvidas no 

processo de castração parasitária” junto ao curso de doutorado em Zoologia da 

UFPR. Uma das questões da Tese em que colaborei foi na condução dos 

experimentos que verificaram que o isópode ectoparasita branquial P. ringueleti 

era capaz de afetar significativamente o metabolismo de carboidratos do 

camarão P. argentinus durante o jejum. Esses resultados foram publicados em 

2004 na DIS. AQUAT. ORG. 58: 209–213.  

Neste período, antes mesmo das orientações na pós-graduação dos meus 

ex-orientados de iniciação científica Marcelo e Fabio, já mencionados 

anteriormente, tive dois outros orientandos de pós-graduação, a Rosá Cristina 

Madruga de Souza no curso de especialização, e o Miguel Angelo Quintana no 

curso de mestrado. O Miguel Quintana foi um dos alunos que ingressou no 

curso de Ciências Fisiológicas antes da aprovação da CAPES. Naquele 

momento era orientado pelo Prof. Fernando Amarante Silva numa Dissertação 

que analisava o efeito do estresse sobre a reatividade vascular. Com a retomada 

do curso num novo formato, foi dada a possibilidade aos alunos do antigo 

curso terminarem o mestrado na sua nova versão com os outros orientadores. 

Ele me escolheu e eu aceitei por achar que podia contribuir com a finalização de 

sua Dissertação. Em 2003 ele defendeu sua Dissertação intitulada “Efeito do 

estresse agudo e da sedação benzodiazepínica na reatividade vascular em ratos 

wistar”. Por sua vez, a Licenciada em Química Rosá foi minha orientanda de 

2002 até 2004, quando defendeu sua monografia intitulada “Ensino de Ciências 

na 8ª Série: Uma Abordagem Interdisciplinar no Estudo da Função Química 

Inorgânica – Sal”. Este curso, que foi encerrado em 2010, visava capacitar os 



37 
 

professores da rede de ensino básico, já dentro de um contexto de formação 

continuada, na área de ecologia aquática com ênfase na biota da região. Sua 

monografia analisava os livros de ciências utilizados pelas escolas públicas de 

Rio Grande e verificava como eles abordavam o tema “Sal” e propunha a 

utilização de uma abordagem biológica para salientar aos estudantes a sua 

importância. Foi uma experiência muito interessante que despertou o meu 

interesse em atuar mais de perto neste processo de formação continuada dos 

professores da rede de ensino básica. 

Neste período, para poder manter todas estas atividades de pesquisa, 

tive projetos sob minha responsabilidade financiados pela FAPERGS (Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul) e projetos em colaboração 

financiados pelo CNPq/FINEP. Neste último caso destaco o projeto “RECOS - 

Uso e apropriação de recursos costeiros renováveis”. Este projeto que teve a 

coordenação geral do Prof. Pablo Castello da FURG, contou com a participação 

de dezenas de professores da FURG e de inúmeras outras universidades 

brasileiras.  O projeto foi aprovado em 2001 na chamada do edital do Programa 

“Institutos do Milênio” (MCT/PADCT/CNPq), e estruturado na forma de uma 

rede multiinstitucional. O nosso grupo de pesquisadores do DCF (Eu, Adalto, 

Euclydes, José Monserrat, Pablo e Elton) integramos o grupo temático sobre 

biomarcodores liderados pelo Dr. Adalto. Este grupo temático tinha como 

objetivo estabelecer as relações da biota com as características físicas e químicas 

do ambiente incluindo a interferência humana como o principal fator alterador 

das condições naturais, definindo assim os principais indicadores químicos e 

biológicos de contaminação ambiental, de forma a diagnosticar os processos de 

alteração ambiental da qualidade da água da zona costeira. O capítulo de livro 

intitulado “Biomarcadores Fisiológicos” publicado em 2006 (In: Lana, PC; 

Bianchini, A; Niencheski, LFH; Fillmann, G; Santos, C.S.G. (Org.). Avaliação 

Ambiental de Estuários Brasileiros. 1ed.Rio de Janeiro: Museu Nacional - 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, v. 1, p. 121-122) e os artigos publicados 

também em 2006 na MAR. POL. BUL., 52 (2): 199-206 e na CHEMOSPHERE, 65 

(4): 560-566 são oriundos das atividades desse projeto. O capítulo tinha como 
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objetivo descrever todos os protocolos experimentais utilizados no projeto, pois 

por se tratar do primeiro grande projeto brasileiro nesta temática e realizado em 

várias regiões da costa brasileira o grupo entendia que esta descrição ajudaria a 

estabelecer um marco para o desenvolvimento de futuros projetos e criar um 

protocolo geral a ser usado no Brasil. Um dos artigos analisou diversos 

biomarcodores no peixe Micropogonia furnieri coletados em Rio Grande em dois 

locais: um caracterizado como não poluído e o outro como poluído ao longo do 

ano. Os resultados demonstraram que apesar das variações sazonais impostas 

pelas variações ambientais nos biomarcadores analisados, os peixes coletados 

no local poluído apresentavam danos genéticos irreversíveis e deficiências no 

seu sistema imune. Este artigo fez parte da Tese de doutorado de Lilian Amado 

orientada pelo Dr. José Monserrat. O outro artigo analisou os parâmetros 

cinéticos e a atividade colinesterásica em duas espécies de peixes (M. furnieri e 

Cathorops spixii) para verificar suas viabilidades para serem espécies sentinelas 

de poluição aquática por compostos anticolinérgicos. Os resultados 

demonstraram que a simples análise da atividade colinesterásica nestas espécies 

não deve ser utilizado sem levar em conta as determinações cinéticas quando se 

pretende avaliar um ambiente impactado por poluentes anticolinesterásicos. 

Este artigo é oriundo da Dissertação de mestrado de Vanessa Tortelli orientada 

pelo Dr. Elton Colares e co-orientada pelo Dr. José Monserrat. 

Além das atividades de ensino e pesquisa, neste período, logo depois que 

retornei do doutorado voltei a ser o responsável pelo Setor de Fisiologia do 

DCF, ficando nesta função até 2003. Entre 2001 e 2003 fiquei como coordenador 

substituto do nosso curso de pós-graduação, no período que o Dr. Euclydes era 

o coordenador. Em 2003 assumi a titularidade da coordenação do curso até o 

final de 2004. Se as atividades administrativas relacionadas ao funcionamento 

do Setor já me eram bastante familiares e não apresentavam muita sobrecarga 

de trabalho, por sua vez a coordenação do curso foi um intenso aprendizado na 

gestão acadêmica. A relação com os alunos e seus vários problemas, a busca por 

bolsas, a estruturação do regimento do curso, o relatório para a CAPES, as 

reuniões nos conselhos superiores. O curso passava por um processo de 
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consolidação de seu mestrado e começava a se preparar para submeter a 

CAPES o pedido de abertura do doutorado, o que acabou ocorrendo em 2005, 

abrindo a primeira turma em 2006.  
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PERÍODO COMO PRÓ-REITOR (2005-2010) 

No final de 2004, após a sua eleição para Reitor, fui procurado pelo Dr. 

João Carlos Brahm Cousin para assumir o cargo de Pró-Reitor da PROPESP 

(Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação). Foi um choque. Não esperava ser 

convidado e nem tinha planejado assumir qualquer cargo administrativo 

durante a minha carreira acadêmica. Queria, e continuo querendo, fazer as 

atividades tradicionais da docência. Ensinar, pesquisar, fazer extensão e auxiliar 

as pessoas nos seus processos de capacitação. As atividades administrativas que 

fiz até então eram por entender que na universidade pública brasileira o 

docente não pode se eximir dessas atividades, precisa contribuir com a gestão, 

em alguns momentos indiretamente, mas em outros de forma mais direta, 

assumindo cargos na gestão. Foi assim quando assumi a responsabilidade do 

Setor de Fisiologia, a chefia da Divisão de Pesquisa da antiga SUPPOSG (atual 

PROPESP) e a coordenação de curso. Não queria fazer carreira administrativa 

na gestão universitária, portanto não pensava nisso e nem almejava este cargo. 

Era um momento também de intenso crescimento nas minhas atividades 

de pesquisa. Por exemplo, no final de 2004 estava com dois orientandos de 

mestrado (Marcelo e Fabio) em fase final das suas dissertações e dois alunos 

(Bruno e Marcio) de iniciação científica em trabalho de conclusão de curso. 

Tinha diversos projetos, sob minha responsabilidade ou em colaboração, em 

andamento. Havia também acabado de elaborar dois projetos novos e 

submetidos a financiamento. Os dois aprovados recentemente. Um era o projeto 

intitulado “Proteínas de Choque térmico como Bioindicadores de Alterações 

Climáticas” elaborado em conjunto os professores Pablo, Adalto, José 

Monserrat, Elton e Daniela do DCF e com a Profa. Ana Maria Martinez do 

Departamento de Patologia da FURG, o qual foi aprovado num edital do 

Ministério do Meio Ambiente. Este projeto tinha como objetivo ajudar a obter 

ferramentas que permitiriam verificar o grau de alteração suportado pelos 

diferentes organismos chaves do ecossistema costeiro da Região Sul do Brasil ao 

aumento da temperatura ambiente. Foi proposta a utilização da proteína de 
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choque térmico 70 (HSP70) como bioindicadora do aumento da temperatura. O 

projeto foi desenvolvido, porém devido às minhas funções na Pró-Reitoria, não 

pude colaborar em quase nada. O outro projeto, submetido a FINEP, intitulado 

“Fronteiras da Biologia de Caranguejos Estuarinos - O caranguejo 

Chasmagnathus granulata como modelo” era para a realização de um encontro 

com diversos pesquisadores sul-americanos que utilizam o caranguejo C. 

granulata como alvo de pesquisa para que pudéssemos discutir a elaboração de 

um livro que aglutinasse todas as informações sobre diversos aspectos da 

biologia dessa espécie. A ideia central era que o livro pudesse permitir que o 

caranguejo C. granulata passasse a ser utilizado como o crustáceo de referência 

para futuras pesquisa sul-americanas. O projeto foi aprovado em novembro de 

2004. O evento intitulado “Fronteiras da Biologia de Caranguejos Estuarinos - O 

caranguejo Chasmagnathus granulata como modelo” ocorreu em abril de 2005. 

Foi um sucesso. Contando com apoio da Sociedade Brasileira de Carcinologia, 

sob a presidência do Dr. Fernando Mantelato, o evento reuniu 23 pesquisadores 

brasileiros, uruguaios e argentinos, além de alunos de graduação e pós-

graduação. Infelizmente o livro, devido a minha falta de tempo para me dedicar 

a sua edição, como observarão adiante, não foi publicado.  Entretanto, vários 

grupos desses pesquisadores aproveitaram o esforço feito neste período para 

publicarem revisões em revistas científicas. Um desses artigos foi por exemplo a 

revisão intitulada “Biochemical and physiological adaptations in the estuarine 

crab Neohelice granulata during salinity acclimation” publicada em 2008 na 

COMP BIOCHEM PHYSIOL A, 151 (3): 423-436. 

Voltando ao final de 2004, sabia que se assumisse este cargo 

administrativo, diferente dos outros anteriormente assumidos, ia afetar o 

andamento das minhas atividades acadêmicas, como de fato afetou. Entretanto, 

o peso da solicitação do Prof. Cousin e do Vice-Reitor, Prof. Ernesto Pinto, a 

qualidade da proposta de trabalho da equipe que iria assumir a Reitoria, o 

incentivo dado por alguns colegas do DCF e pela família, e a vontade de 

superar desafios me fizeram aceitar o convite. No dia 10 de janeiro de 2005 

tomei posse como Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação da FURG. Foi um 
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momento de orgulho pelo fato da equipe da reitoria e diversos colegas da 

Universidade acharem que eu tinha capacidade de assumir um cargo dessa 

envergadura, mas também um momento de intensa apreensão e preocupação 

de como iria lidar com esta nova responsabilidade. 

 Os primeiros anos foram de uma intensidade de trabalho que ainda não 

tinha experimentado. Trabalhava praticamente todos os dias, incluindo vários 

fins de semana. Mais precisamente quase todos os sábados e alguns domingos. 

Além de todas as atividades necessárias para fazer a gestão da pesquisa e pós-

graduação da Universidade, a forma de trabalho em equipe e extremamente 

colaborativa de todos as Pró-Reitorias resultava em diversas reunião semanais 

da equipe, muito delas aos sábados. Tinha também que viajar muito. Viagens 

de representação, viagens de negociação com CAPES, CNPq, FINEP, FAPERGS, 

MCT, BNDES, Prefeituras da região sul do Rio Grande do Sul, Petrobras e 

diversas outros órgãos públicos e empresas e viagens para reunião de 

intercâmbio com outros pró-reitores. No tempo que sobrava tentava me dedicar 

a orientar da melhor forma possível os meus orientandos. Muitas vezes 

passamos a noite/madrugada analisando e discutindo os resultados dos seus 

trabalhos. Sei que era muito desgastante para eles também. Foram persistentes. 

Me lembrava muito o que passei na minha época de iniciação científica. Ainda 

tentava dar as minhas aulas. Nas disciplinas de graduação ficou muito difícil a 

minha atuação. Tinha que solicitar muitas vezes que meus colegas me 

substituíssem ou suspendessem as aulas. Não podia me dedicar como gostaria. 

Acabei, a partir de 2007, me afastando das aulas de graduação. Ainda em 2006 

fui escolhido paraninfo da turma de formandos em oceanologia. Tinha dado 

aula para eles em 2003 na disciplina de Fisiologia dos Animais Marinhos 

quando eles ainda estavam no segundo ano do curso. Para as disciplinas de 

pós-graduação como tinha mais flexibilidade de horário, dia e período para 

ministrar, consegui me manter atuante. Dava aula nas minhas férias, à noite ou 

em fins de semana para repor as aulas perdidas.  

Minha principal meta como Pró-Reitor era alavancar a pesquisa e a pós-

graduação em áreas que a FURG não tinha uma grande tradição de atuação.  
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No início de 2005, a Universidade só tinha doze cursos de mestrado e 

doutorado pertencentes a dez Programas de Pós-graduação. O de Oceanografia 

Biológica e o de Oceanografia Física, Química e Geológica, ambos com 

mestrado e doutorado, e o de Engenharia Costeira, o de Engenharia de 

Alimentos, o nosso de Ciências Fisiológicas, o de Educação Ambiental, o de 

História da Literatura, o de Enfermagem, o de Aquicultura e o recém iniciado 

em Ciências da Saúde, todos estes apenas com mestrado. Foi um trabalho 

intenso que envolvia a identificação, apoio e estimulo a diversos grupos de 

pesquisa emergentes que resultaram na abertura de novos Programas de Pós-

Graduação, como os de Modelagem Computacional, Química Tecnológica e 

Ambiental, Física, Geografia, Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais, 

Gerenciamento Costeiro e Educação em Ciência. Neste período os Programas 

de Aquicultura, Engenharia de Alimentos, Ciências Fisiológicas, Enfermagem, e 

Educação em Ciência também abriram os seus doutorados. A Universidade em 

cinco anos dobrou sua quantidade de cursos de pós-graduação. 

Na área da pesquisa tentei tanto aprimorar a estrutura organizacional 

para melhorar o seu funcionamento na Universidade como auxiliar a diferentes 

grupos de pesquisadores a conseguirem financiamento direto dos ministérios, 

secretarias estaduais, prefeitura e empresas, não dependendo somente das 

agências tradicionais de financiamento da pesquisa, como CNPq e FAPERGS. 

Nos projetos institucionais que buscavam apoio à melhoria da infraestrutura 

física tentei estabelecer a concepção da montagem de projetos 

multidisciplinares visando estabelecer redes interna e externas a Universidade. 

Criei e dei a estruturação inicial da Divisão de Inovação Tecnológica, 

obedecendo à Lei Arouca. Estruturei na Universidade o Comitê de Ética no Uso 

de Animais e criei o Sistema de Cadastramento dos projetos de pesquisa. Tentei 

estimular a divulgação científica por parte dos pesquisadores da FURG. Neste 

aspecto desenvolvi um projeto junto com a FURGTV de um programa de 

televisão para divulgar as atividades de pesquisas realizadas na FURG numa 

linguagem mais acessível à população da região. O Programa se chamava 

“Ciência e Sociedade”. Foram desenvolvidas 15 edições/episódios. Cada edição 



44 
 

teve no mínimo quatro apresentações semanais em horário alternados com 

duração de 30 minutos. Cada nova edição entrava na grade de programação da 

FURG TV a cada 15 dias. Após a finalização do projeto foram feitas cópias dos 

programas em DVD os quais foram identificados   e colocados à disposição para 

as escolas do Município do Rio Grande e Região. Esse programa teve 

financiamento do CNPq através do meu projeto “TVFURG na ciência e 

tecnologia” submetido a esta agência em 2007 e aprovado em 2008. 

Nas políticas públicas, busquei diretamente na CAPES, no MCT, na 

Secretaria de Ciência e Tecnologia e FAPERGS ou indiretamente através da 

atuação dos fóruns de pró-reitores, estaduais, regionais e nacionais, uma 

melhoria do processo de financiamento e crescimento da pesquisa e pós-

graduação para que fosse um processo mais descentralizado, não apenas 

restrito aos grandes polos brasileiros. Buscava também que se aproximasse da 

política de desenvolvimento econômico do estado ou do país, mas não 

abandonasse a universalização da pesquisa em todas as suas áreas. Essa minha 

atuação me levou em 2006 a ser indicado como representante das 

Universidades no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e como 

representante, indicado pela SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência), no Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (CONAPE), e em 2007 a 

assumir a presidência do Fórum Estadual dos Pró-reitores de Pesquisa e Pós-

graduação (FOPROP-RS). Neste período a FURG passou por uma intensa 

reestruturação, aprovou um novo estatuto e regimento. A sua estrutura mais 

departamentalizada e com os cursos como unidades independentes foi alterada 

para a formação de um menor número de unidade acadêmicas que incluíssem 

os cursos na sua estrutura.  

Neste período, devido a minha falta de tempo, as minhas atividades de 

pesquisa só não foram mais afetadas graças à dedicação dos meus orientandos e 

das minhas colaborações com outros pesquisadores. No início de 2005, como já 

comentei anteriormente, estava com quatro orientandos, dois de mestrado e 

dois de iniciação científica. Um dos meus orientandos de mestrado era o 
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Marcelo Alves Vargas que defenderia sua Dissertação intitulada “Sinalização da 

Dispersão Pigmentar em Crustáceos Induzida pelo UV” no final desse mesmo 

ano. Ele, no seu TCC, tinha trabalhado com o roedor C. laucha, muito em função 

de inicialmente ele ter começado sua iniciação científica com o Dr. Elton 

trabalhando com este roedor. Como o Prof. Elton já havia verificado que este 

roedor apresentava mudança de cor sazonal decidimos investigar se o UV 

também induzia mudança de cor. Porém, para o mestrado propus que, ao invés 

de aprofundar na investigação em roedores, passássemos a investigar o 

mecanismo de sinalização da dispersão pigmentar induzida pelo UV em 

crustáceos, pois teria mais condições de orienta-lo num período curto como o 

mestrado. Os resultados dessa Dissertação foram publicados posteriormente no 

artigo que saiu em 2008 na PIGMENT CELL & MEL. RES., 21 (2): 184-191. Neste 

estudo demonstramos que a dispersão induzida pelo UVA e UVB são 

independentes do PDH liberado pelo Complexo Órgão X- Glândula do Seio, 

mas dependentes da produção de Óxido Nítrico tegumentar.  Em 2006 ele 

começa o seu doutorado na UFRJ sob a orientação da Dra. Silvana Allodi e 

minha co-orientação. Ele desenvolve a maior parte da sua Tese intitulada 

“Efeitos da radiação ultravioleta no pedúnculo óptico do caranguejo Neohelice 

granulata: um possível papel protetor da melatonina” nos laboratórios da 

FURG. Nesta Tese passamos a verificar o efeito do UV sobre o sistema nervoso 

de crustáceos e ligando com os resultados que vínhamos obtendo com a 

melatonina investigamos sua capacidade de amenizar os danos induzidos pelo 

UV. Ele defende sua Tese no início de 2010, e os seus resultados são publicados 

em 2010 na COMP. BIOCHEM. PHYSIOL. C, 151 (3): 343-350, e em 2011 na 

COMP. BIOCHEM. PHYSIOL C, 154 (4): 427-434. Cabe aqui uma explicação 

sobre a alteração da nomenclatura científica do caranguejo mais utilizado nos 

nossos estudos. A partir do estudo de Sakai e colaboradores em 2006 que 

analisaram a morfologia gástrica e externa de várias espécies de caranguejos da 

família Varunidae e verificaram que o caranguejo encontrado nas marismas do 

continente sul americano pertencia a esta família, a nomenclatura foi alterada 

de Chasmagnathus granulata para Neohelice granulta.  
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O outro orientando de mestrado no início de 2005 era o Fabio Everton 

Maciel. Ele defendeu em 2006 sua Dissertação intitulada “O Papel da 

Melatonina em Crustáceos”. A ideia dessa Dissertação tem origem na minha 

Tese de doutorado na qual, como já comentei, em uma das suas etapas 

investiguei se a melatonina era capaz de induzir mudança de cor no camarão 

M. potiuna. Se alia também nesta origem alguns resultados de experimentos 

prévios que eu e o Dr. José Monserrat tínhamos obtido para verificar a ação da 

melatonina no sistema de defesa antioxidante do caranguejo, semelhantemente 

a vertebrados. Os resultados da Dissertação do Fábio foram publicados em 2008 

na COMP. BIOCHEM. PHYSIOL. A, 149 (2): 162-166, em 2009 na BIOLOGIA, 64 

(1): 187-191, e em 2010 na GEN. COMP. ENDOCRINOL., 165 (2): 229-236. No 

artigo publicado em 2008 verificamos a presença de uma variação diária 

bifásica de melatonina nos gânglios óticos do pedúnculo ocular de N. granulata 

e que uma exposição a luz constante inibi a sua síntese. No artigo publicado em 

2009 verificamos que a melatonina não influencia o ritmo circadiano da 

migração pigmentar, enquanto no artigo publicado em 2010 verificamos que a 

melatonina não age diretamente sobre o sistema de defesa antioxidante das 

brânquias do caranguejo, mas diminui o metabolismo aeróbico refletindo 

indiretamente neste sistema. Em 2006 ele ingressa no doutorado no nosso curso 

que recém tinha sido autorizado pela CAPES. Sua Tese que viria a ser 

defendida em 2010 e se intitulava “Papel da melatonina nas respostas 

metabólicas do caranguejo Neohelice granulata” era um aprofundamento dos 

resultados obtidos no mestrado que apontavam que a melatonina podia estar 

envolvida, além da regulação do sistema defesa antioxidante, na regulação 

metabólica como um todo. Como um dos momentos que estes caranguejos 

apresentam um intenso ajuste metabólico é quando enfrentam situações de 

hipóxia, que já tinha verificado no TCC do Alex Gonçalves, resolvemos analisar 

na sua Tese o efeito da melatonina durante a resposta metabólica de N. 

granulata a hipóxia. Os resultados da Tese do Fabio foram publicados em 2010 

na revista FRONTIERS IN BIOSCIENCE, v. E2: 1448-1459, e em 2014 na INT. J. 

MOL. SCI., 15 (12): 22405-22420. Nela verificamos que a melatonina mostrou ter 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


47 
 

um efeito sobre o metabolismo de N. granulata, pois inibiu a expressão do gene 

do CHH e promoveu uma hiperglicemia, dependente do Complexo Órgão X – 

Glândula do Seio, via seus receptores de membrana, o que sugere que a 

melatonina possa ter uma função sinalizadora na regulação do metabolismo 

deste caranguejo. 

Os outros dois orientandos (Bruno Pinto Cruz e Marcio Alberto Geihs) 

do início de 2005, ambos de iniciação científica, defenderam seus TCCs 

respectivamente em 2005 e 2006 e ingressaram no mestrado sob minha 

orientação logo em seguida, respectivamente 2006 e 2007. A Dissertação do 

Bruno que se intitulou “Identificação do gene codificante do Hormônio 

Dispersador do Pigmento (PDH) e verificação da expressão do seu RNAm em 

diferentes tecidos do caranguejo N. granulata” foi defendida em 2008. Essa 

Dissertação teve como co-orientador o Prof. Dr. Luis Fernando Marins do 

antigo DCF, hoje ICB. O Prof. Luis Fernando ingressou como docente na FURG 

em 2003 e desde então vínhamos discutindo a possibilidade de colaborações 

científicas. A parceria aconteceu muito em função da nossa amizade, pois 

éramos colegas de graduação, ingressamos e nos formamos juntos no curso de 

oceanologia, além disso tínhamos interesses em comum na regulação dos 

processos biológicos em animais aquáticos. Em 2001 o Luis Fernando defendeu 

sua Tese, sob a orientação do Prof. Jose Levy, intitulada “Estudos sobre o gene 

do hormônio do crescimento do peixe-rei marinho, Odontesthes argentinensis 

(Atheriniformes, Atherinopsidae): isolamento, caracterização, análise 

comparativa e análise funcional através da técnica de transferência de genes” e 

desde então tem mantido como uma das suas linhas de pesquisa a compreensão 

do papel biológico de hormônios utilizando técnicas de biologia molecular.  Em 

2009, o Bruno ingressou no doutorado também sob minha orientação e co-

orientação do Luis Fernando, mas o desenrolar dessa Tese eu descrevo mais 

adiante.  

O oceanólogo Marcio Geihs que ingressou no mestrado em 2007 

defendeu seu mestrado intitulado “Efeito da melatonina sobre o sistema de 

defesa antioxidante no músculo locomotor do caranguejo Neohelice granulata” 
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em 2009. Sua Dissertação era uma derivação dos resultados que tínhamos 

obtido na Dissertação do Fábio. Porém, agora investigávamos o efeito da 

melatonina no tecido muscular e não mais nas brânquias, como foi a 

Dissertação do Fábio. Além disso verificamos também o efeito após a injeção in 

vivo de melatonina em várias doses. Os resultados indicaram que a melatonina 

apresenta características antioxidantes no músculo dependentes da dose e do 

tempo. Os resultados foram publicados em 2010 na revista GEN. COMP. 

ENDOCRINOL., 166 (1): 72-82. Em 2009, Marcio ingressa no doutorado ficando 

também sob minha orientação, mas o detalhamento dessa Tese descreverei na 

próxima seção. 

A esses quatro orientandos do início de 2005 se juntaram mais cinco no 

transcorrer de 2006. A Juliana Zomer Sandrini ingressou no nosso curso de 

doutorado em março de 2006. Ela inicialmente pretendia fazer o seu doutorado 

sob a orientação do Prof. Luis Fernando, entretanto como ele não podia ainda 

ter duas orientações de doutorado simultâneas e ele já possuía uma, a Juliana 

ficou sob minha orientação e co-orientação do Prof. Luis Fernando. Devido a 

sua excelente capacidade de trabalho ela conseguiu terminar sua Tese intitulada 

“Mecanismos de regulação gênica do sistema de resposta ao dano de DNA 

induzidos por diferentes agentes genotóxicos em hepatócitos de Danio rerio 

(CYPRINIFORMES, CYPRINIDAE)” num prazo extremamente curto vindo a 

defender no final de 2008. Os resultados dessa Tese foram publicados na revista 

PHOTOCHEM. PHOTOBIOL., 85 (1): 220-226, e na revista AQUATIC 

TOXICOL., 95 (4): 285-291, ambas em 2009, e recentemente, em 2014, na revista 

FISH PHYSIOL. BIOCHEM., 40 (6): 1817-1825. Os resultados obtidos nessa Tese 

indicam que a exposição a cobre e ao UVB causa danos à molécula de DNA nos 

hepatócitos do peixe D. rerio e são capazes de alterar o padrão de expressão de 

diversos genes envolvidos no sistema de resposta ao dano de DNA. Além disso, 

as respostas observadas são diferentes de acordo com o mecanismo de 

toxicidade do agente. Neste sentido, a resposta observada após exposição ao 

UVB parece ser dependente da ativação da proteína p53, enquanto que para a 

exposição ao cobre a resposta parece estar relacionada a uma inibição da 
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proteína p53 e possível ativação da transcrição de genes-alvo independente 

desta proteína. 

A outra aluna que ingressou no doutorado em 2006 sob minha orientação 

foi a Daza de Moraes Vaz Batista Filgueira. Como o Marcelo recém tinha 

defendido a sua Dissertação, na qual tínhamos investigado a sinalização da 

dispersão pigmentar induzida pelo UV no tegumento, a proposta que coloquei 

para a Daza, e que a mesma aceitou e desenvolveu muito bem, foi investigar se 

as radiações UVA e UVB também conseguiam induzir dispersão pigmentar nas 

células pigmentares da retina de crustáceo, e qual era a sinalização utilizada. 

Ela defendeu em 2010 sua Tese intitulada “Efeitos da radiação ultravioleta em 

cultura primária de célula pigmentar retiniana do caranguejo Neohelice 

granulata”. Os resultados foram publicados em 2010 na revista PHOTOCHEM 

PHOTOBIOL., 86 (6): 1278-1284. Nós verificamos que as radiações UVA e UVB 

bem como o neuro-hormônio PDH induzem dispersão pigmentar nas células 

retinianas de N. granulata. Apesar dos três agentes induzirem o mesmo efeito, as 

vias de sinalização utilizadas são diferentes. UVA tem uma via dependente de 

NOS, PKA e PKG. UVB tem uma via dependente de NOS, PKA, PKC e PKG, 

enquanto que o PDH apresenta dependência apenas de PKG. Apesar das 

diferentes vias de sinalização utilizadas, a via dependente de PKG é comum aos 

três agentes. Este quadro de sinalização intracelular envolvida com a dispersão 

pigmentar em células pigmentares de crustáceo se mostra diferente do quadro 

observado em células pigmentares retinianas de vertebrados. Da mesma forma 

que as outras pesquisas nesta linha de sinalização induzida pelo UV, esta Tese 

teve a colaboração da Profa. Gilma. A outra grande colaboração para o 

desenvolvimento dessa Tese foi dada pelo Dr. Robert Tew Boyle. O Dr. Robert 

me procurou em 2005 perguntando da possibilidade de realizar um estágio de 

pós-doutorado na FURG sob minha supervisão. Ele tinha recentemente 

defendido sua Tese de doutorado intitulada “Identificação de proteínas 

motoras e componentes do citoesqueleto envolvidos na translocação pigmentar 

nos cromatossomos ovarianos do camarão Macrobrachium olfersii (Crustacea, 

Decapoda)” na USP sob a orientação do Dr. John MacNamara. Devido a sua 
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experiência na fisiologia da pigmentação e na montagem de cultura primária de 

células, sua colaboração com a Tese da Daza foi fundamental. Juntos eles 

conseguiram estabelecer um protocolo de obtenção de células pigmentares 

retinianas para utilização nos bioensaios, bem como definir uma metodologia 

para quantificar a migração pigmentar dentro dessas células. O Dr. Robert fez 

este estágio comigo até 2008. Nesse período ele foi bolsista da FAPERGS dentro 

de um projeto em conjunto do nosso Programa de Pós-graduação com o 

Programa de Pós-Graduação em Bioquímica Toxicológica da UFSM.  Em 2009, 

O Dr. Robert faz o concurso para docente da FURG na área de Biofísica e é 

selecionado, passando então a fazer parte do quadro de docentes do ICB. 

Gabriela Hollmann iniciou seu TCC do curso de oceanologia sob minha 

orientação no meio do ano de 2006. Neste mesmo período quem estava 

começando o seu estágio de pós-doutorado sob minha supervisão era o Dr. 

Duane Barros da Fonseca. Ele tinha feito seu doutorado na Inglaterra na 

University of Leicester e vinha trabalhando com os fatores que afetam a 

acumulação de lipofucina no sistema nervoso de crustáceos visando a aplicação 

em estudos ecológicos e de biologia pesqueira, mas queria começar a 

aprofundar sua pesquisa na área de fisiologia do sistema nervoso de crustáceos. 

Em 2005 ele cursa como ouvinte a minha disciplina de Neuroendocrinologia de 

Crustáceos do nosso Programa de Pós-graduação e se interessa pelas atividades 

de pesquisa que eu vinha desenvolvendo e decide solicitar ao CNPq uma bolsa 

de pós-doutorado para desenvolver o projeto “Sistema olfatório central do 

caranguejo Chasmagnathus granulatus: descrição e manipulação de fatores 

afetando a neurogênese e implicações para o processo de envelhecimento” sob 

minha supervisão. Portanto, quando a Gabriela me procurou para desenvolver 

o seu TCC coloquei-a para atuar junto ao Dr. Duane. No final de 2007 a Gabriela 

defende seu TCC intitulado “Efeito da radiação ultravioleta sobre a 

neurogênese no sistema olfatório central do caranguejo estuarino Neohelice 

granulata” que relacionava o interesse do Dr. Duane com o meu em 

compreender os efeitos do UV no sistema nervoso de crustáceos. Em 2008 a 

Gabriela ingressa no nosso curso de mestrado sob minha orientação e continua 
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sua linha de atuação do TCC vindo a defender em 2010 sua Dissertação 

intitulada “Variação da proliferação de células nervosas e células marcadas com 

receptores de ecdisona no sistema olfatório central do caranguejo estuarino 

Neohelice granulata em função da sazonalidade e estágios de muda”. Nesta 

Dissertação além da colaboração do Dr. Duane, que nesta época já era também 

docente do ICB, contamos com a participação do Dr. Pablo Martinez. O Dr. 

Pablo, que já era docente da FURG desde 1995, tinha recentemente voltado do 

seu estágio de pós-doutorado no laboratório da Dra. Silvana Allodi e estava 

também interessado no entendimento dos fatores que afetavam o 

funcionamento do sistema nervoso de crustáceos. Os resultados da Dissertação 

da Gabriela foram publicados em 2011 na revista J. COMP. PHYSIOL. A, 197 

(3): 293-300. Nesta Dissertação verificamos que a proliferação de células 

nervosas nos agregados do sistema olfatório central de N. granulata é regulada 

em função da sazonalidade, e é variável de acordo com os estágios de muda e 

não tem uma função direta com o receptor do hormônio Ecdisona. 

Neste período também colaborei com a Dissertação do Vinícius Cunha 

Gonzalez, orientando da Dra. Gilma Santos Trindade dentro do nosso Programa 

de Pós-graduação. Ele defendeu em 2008 sua Dissertação intitulada “Influência 

da radiação infravermelha na muda e regeneração de Neohelice granulata”. Os 

resultados foram publicados em 2009 na revista PHOTOCHEM. PHOTOBIOL., 

85 (5): 1134-1139. Nesses experimentos foi possível demonstrar que a radiação 

infravermelha aumenta a atividade dos complexos I e II mitocondriais dos 

botões regenerativos dos apêndices, reduz o período de muda e 

consequentemente aumenta a taxa de regeneração dos apêndices 

autotomizados. 

Em 2008 com o lançamento do edital 

MCT/CNPq/FNDCT/CAPES/FAPEMIG/FAPERJ/FAPESP dos Institutos 

Nacionais de Ciência e Tecnologia ajudei o Prof. Adalto a criar uma proposta 

que viria se chamar “Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Toxicologia 

Aquática (INCT-TA)”. Ela foi elaborada com quatro missões: pesquisa, 

formação de recursos humanos, transferência de conhecimentos à sociedade e 
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transferência de conhecimentos para o governo, com vistas ao estabelecimento 

de políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente. O referido 

Instituto teve como sede a FURG, sob a coordenação do Prof. Adalto, e como 

parceiros grupos de pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), da Universidade Estadual 

de Londrina (UEL), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  O INCT-TA finalizou com êxito 

em 2014 e está agora com seu pedido de renovação no CNPq. 

Já no final do primeiro mandato do Prof. João Carlos Brahm Cousin em 

2008, como Reitor, tinha a convicção de que não queria mais continuar no cargo 

de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Apesar da alegria e orgulho no 

reconhecimento de muitos, dentro e fora da Universidade, do meu desempenho 

frente a PROPESP, sentia que a gestão acadêmica não me realizava tanto como 

as atividades da docência. Sabia que se continuasse como Pró-Reitor durante 

mais uma gestão não conseguiria manter as minhas atividades de pesquisa e 

ensino no mesmo nível e seria muito difícil o meu retorno a elas 

posteriormente. Queria também começar a intensificar minha atividade de 

extensão. Nas primeiras conversas que tive com o Reitor sobre minha saída fui 

convencido a esperar um pouco mais até que o início do novo período de gestão 

estivesse estabilizado. Esperei, e no final do primeiro ano da nova gestão, 2009, 

pedi a minha dispensa do cargo. Depois de várias conversas em fevereiro de 

2010 deixei de ser Pró-Reitor e voltei ao ICB para assumir plenamente as 

minhas atividades docentes. 
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 PERÍODO PÓS PRÓ-REITORIA (2010-2015) 

Em março de 2010 volto às aulas da graduação, incluindo uma disciplina 

nova além das tradicionais em fisiologia animal. Em 2009 tinha iniciado o novo 

curso de graduação do ICB, Tecnólogo em Toxicologia Ambiental. No seu 

quadro de disciplinas, no 3º semestre, foi programado a disciplina de 

Metodologia Científica. Como o curso de tecnólogo é um curso rápido, a 

comissão acadêmica entendeu que seria melhor para os alunos se a disciplina 

fosse ministrada por algum professor que além de ter um conhecimento sobre 

filosofia da ciência tivesse também um conhecimento prático de pesquisa na 

área de toxicologia ambiental, principalmente nas pesquisas experimentais, 

ponto mais forte para os seus TCCs. Com o meu retorno fui convidado pela 

comissão acadêmica do curso a assumir a disciplina. Aceitei o novo desafio, e 

desde então a venho ministrando. 

Com a criação do curso de tecnólogo em Toxicologia Ambiental e com a 

separação do antigo curso de Biologia em dois cursos distintos, Biologia – 

Bacharelado e Biologia – Licenciatura, passamos a ter quatro disciplinas de 

graduação na área de fisiologia animal sob a responsabilidade  do ICB São elas: 

a disciplina de Fisiologia dos Animais Marinhos para o curso de oceanologia, a 

nova disciplina Sistemas Biológicos para o curso de Toxicologia Ambiental, e a 

disciplina de Fisiologia Animal Comparada ministrada separadamente para 

cada curso de biologia. Nesse período contamos com três professores que 

assumiram essas disciplinas. Fizemos um revezamento de tempo em tempo 

para que, se no caso de algum de nós precisar se afastar, os outros dois já 

estariam familiarizados com o curso. Na pós-graduação assumo, desde 2011, 

junto com a Profa. Camila Martins a disciplina de Aspectos Teóricos da 

Adaptação Fisiológica, passando então a atuar em quatro disciplinas do nosso 

curso. Nesse meu retorno, portanto, acabo por ter uma alta carga horária em 

sala de aula, maior do que aquela que tinha antes do meu período na Pró-

Reitoria. 
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Nesta época quis, além de continuar com as minhas atividades de 

pesquisa, desenvolver atividades de extensão. Era um desejo que vinha 

acalentando desde o desenvolvimento da monografia da Rosá, passando pelo 

desenvolvimento do programa de televisão junto a FURGTV. Logo no início de 

2010 surgiu esta oportunidade. A CAPES junto com a Secretaria de Ensino a 

Distância do MEC lançaram em março de 2010 um edital de chamada de 

projetos que favorecessem a institucionalização de métodos e práticas de 

ensino-aprendizagem inovadores, baseados no uso das tecnologias da 

comunicação e da informação, denominado de Edital 15. Neste momento 

alguns projetos com esta temática já estavam sendo desenvolvidos dentro do 

nosso Programa de Pós-Graduação devido às concessões de bolsas “ReUni” de 

pós-graduação pela CAPES. O ReUni tinha a prerrogativa de que os alunos de 

pós-graduação, para receberem a bolsa teriam que, além de desenvolver sua 

Dissertação ou Tese, também se envolver em projetos de extensão associados a 

melhoria do ensino. Um desses projetos idealizados pela hoje Profa. Dra. Camila 

Martins, na época aluna de doutorado do Programa sob orientação do Prof. 

Adalto, era a produção de vídeos de aulas práticas para que tanto pudesse 

servir para diminuir a necessidade de uso de muitos animais nas aulas, como 

servir de apoio aos alunos que poderiam rever as aulas quantas vezes fossem 

necessárias. Esse projeto estava na responsabilidade da Profa. Gilma, pois era na 

época a coordenadora do Programa de Pós-graduação. Com o meu retorno para 

o ICB ela pediu para que eu assumisse a responsabilidade desse projeto. Em 

abril daquele ano convidei os demais colegas (Profa. Carla Gonçalves e Prof. 

Elton Colares) que também estavam responsáveis por projetos de extensão 

associados com a melhoria de ensino de fisiologia no curso de biologia, para 

agruparmos tudo e submetermos a CAPES. Eles aceitaram, e então, em abril 

submeti o projeto intitulado “Métodos alternativos de ensino de fisiologia para 

o curso de biologia” ao Edital 15. O Projeto foi aprovado no meio do ano.   

Para desenvolver a parte desse projeto que estava sob minha 

responsabilidade convidei no final de 2010 a Profa. Marta Marques de Souza e 

agora a já Professora Camila Martins. Juntos formamos um grupo que se 
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mantem unido desenvolvendo projetos neste tema. Neste grupo além de nós 

três docentes, participam também vários alunos de doutorado e mestrado, 

nossos orientandos ou não, e doutores em estágio de pós-doutorado. Criamos o 

NUMEB – Núcleo de Produção de Material Educacional e de Divulgação 

Científica em Biologia. Para visualização dos materiais produzidos visitem a 

página http://www.numeb.furg.br/.  Desenvolvemos também além dos vídeos 

de aula prática, materiais de apoio para os alunos e professores. Uma outra 

atividade que desenvolvemos foi a produção de materiais de apoio para serem 

usados com filmes “comerciais”, isto é, filmes já disponíveis em DVD 

distribuídos comercialmente, que denominamos de Mídias Cinemáticas.  A 

Mídia Cinemática é uma metodologia alternativa que alia o cinema ao ensino 

da ciência. O fácil acesso aos recursos digitais pelos professores da educação 

superior ou básica, somado à descontração das mídias, tornam atrativos os 

conceitos abordados nas aulas de diferentes temas. Seja num drama ou numa 

comédia, a Mídia Cinemática facilita e reforça o aprendizado dos estudantes, 

além de contribuir para a formação da opinião crítica dos mesmos. 

Selecionamos filmes para diferentes temas e preparamos um guia para os 

professores que inclui um texto de apoio sobre o tema, localização de passagens 

específicas do filme que são mais convenientes a serem destacadas pelos 

professores com os seus alunos, sugestões de perguntas e atividades para serem 

realizadas com os alunos após assistirem os filmes. Essas atividades do grupo 

continuaram depois do encerramento do projeto do Edital 15 da CAPES. 

Submetemos em 2013 outro projeto, e fomos aprovados, ao edital da Secretaria 

de Ensino Básico do MEC. O projeto se intitulava “Utilizando o cinema como 

TIC”. Ele foi desenvolvido no final de 2013. O projeto era a realização de um 

curso para os professores do Ensino Médio capacitando-os a associar as TIC à 

problematização como estratégia motivacional de aprendizagem. Em 2013 

também submetemos, e aprovamos, um projeto ao edital do CNPq para difusão 

e popularização da ciência. O projeto é intitulado “Produção de Vídeos de 

Aulas Práticas: Ensinando e Divulgando as Ciências Fisiológicas”. Estamos 

atualmente em fase de desenvolvimento desses vídeos. 
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Dentro desta mesma linha de atuação em 2011 me integrei ao grupo de 

docentes ICB que desenvolvia um projeto de formação continuada para 

professores de ciências do ensino fundamental, baseada na demanda 

diagnosticada pelo Plano de Ações Articuladoras do Estado do Rio Grande do 

Sul, no período de 2008/2011. O curso de formação continuada se chamava 

“Ambientes Aquáticos do Rio Grande do Sul: Caracterização e Conservação” 

foi planejado em módulos teórico-práticos que apresentam primeiro os 

conceitos básicos de Ecologia Aquática Costeira, de diversidade vegetal e 

animal destes ambientes aquáticos costeiros e as suas adaptações e, por fim, 

aspectos ecotoxicológicos em regiões costeiras. Um texto com os conceitos 

básicos discutidos em cada um destes quatro módulos junto com os planos de 

aula elaborados pelos professores cursistas foi englobado em um livro com o 

intuito de servir como fonte de consulta para os professores de Ciências, 

apresentando a fundamentação teórica e sugestões de literatura específica para 

cada tema. Eu e a professora Carla Gonçalves juntos com os doutorandos que 

nos ajudaram no curso elaboramos o capítulo “Adaptações fisiológicas dos 

animais aquáticos” publicado em 2012 (In: Samantha Eslava Martins; Edélti 

Faria Albertoni; Carla Amorim Neves Gonçalves; Ioni Gonçalves Colares. 

(Org.). Ambientes Aquáticos do Rio Grande do Sul. 1ed. Rio Grande, p. 84-121). 

Também num esforço de elaborar materiais de apoio a professores e alunos da 

educação básica eu e o Prof. Elton Colares junto com outros doutorandos do 

nosso Programa de Pós-graduação elaboramos o capítulo “Os 15 anos de 

Mariana: Construindo entendimentos sobre o funcionamento dos corpos” que 

se insere no livro “Os 15 Anos de Mariana: Um Convite a Outras 

Aprendizagens Sobre os Corpos” organizado pela Paula Regina Costa Ribeiro e 

Deise Azevedo Longaray (1ed., Rio Grande: Editora da FURG) publicado em 

2013. 

Em relação às atividades de pesquisa, no início de 2010 havia dois 

orientandos de doutorado, o Bruno Cruz e o Marcio Geihs. O Bruno que tinha 

feito a sua Dissertação, como já detalhada anteriormente, sobre a identificação 

dos genes do PDH e sua expressão em diferentes tecidos do caranguejo N. 
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granulata, verificou que uma das isoformas do PDH estaria envolvida mais com 

o controle da ritmicidade desse animal do que com o controle da dispersão 

pigmentar.  Esses resultados aguçaram a curiosidade dele sobre ritmos 

biológicos. Inicialmente o seu projeto de Tese de doutorado era investigar este 

papel do PDH na ritmicidade através do uso da técnica de RNA de 

interferência. Entretanto, devido a dificuldades em implementar de forma 

completa e confiável esta técnica no prazo que tínhamos, nós dois juntamente 

com o Prof. Luis Fernando, seu co-orientador, resolvemos em 2012 mudar a 

pergunta da sua Tese, porém ainda dentro de ritmos biológicos. Como o 

principal modelo de estudo das pesquisas do Dr. Luis Fernando era o peixe 

Danio rerio transgênico para a superexpressão do Hormônio do Crescimento 

(GH), e este apresentava aparentemente uma atividade rítmica diferente dos 

espécimes selvagens, resolvemos investigar se esta transgenia alterava o ritmo 

locomotor dessa espécie e se os genes associados ao relógio biológico do 

músculo também estavam alterados. Verificamos que estes animais apresentam 

alterações, tanto em nível molecular quanto em nível comportamental, sendo 

mais ativos que os não transgênicos e apresentando uma baixa variabilidade de 

atividade entre o dia e a noite. Esta variação está associada a ação do GH sobre 

a expressão de genes do sistema circadiano. Sua Tese intitulada “Efeitos da 

Superexpressão do Hormônio de Crescimento (GH) e seu Receptor (GHR) 

Sobre as Respostas ao Ciclo Claro-Escuro em Zebrafish (Danio rerio)” foi 

defendida em 2014.    

O outro doutorando sob minha orientação no início de 2010 era o Marcio 

Geihs. No seu doutorado, que tinha começado em 2009, aprofundamos a 

investigação sobre o papel fisiológico da melatonina em crustáceos, 

especialmente a presente no tecido muscular. Como nos estudos anteriores do 

grupo tínhamos verificado que essa molécula poderia estar tendo um papel 

como antioxidante, semelhantemente ao que tem sido proposto para 

vertebrados, resolvemos analisar sua variação de concentração num contexto de 

uma situação que normalmente o caranguejo sofresse estresse oxidativo. A 

escolha foi investigarmos durante o evento de hipóxia e reoxigenação, situação 
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extremamente recorrente no ambiente doas marismas no qual este caranguejo 

vive. Como não tínhamos um quadro detalhado das alterações metabólicas que 

este animal sofre durante o processo de hipóxia e reoxigenação e nem o tipo e 

intensidade de danos que esta situação pró-oxidante induzia na musculatura, as 

duas primeiras partes da sua Tese foram investigar estes pontos. Os resultados 

dessas investigações foram publicados em 2013 na revista J. EXP. MAR. BIOL. 

ECOL., 445: 69-78, e em 2014 na revista COMP. BIOCHEM. PHYSIOL. A, (172): 

1-9. A terceira e última parte da Tese foi investigar a participação dos diferentes 

componentes do sistema de defesa antioxidante durante este processo e a 

correlação com as variações da melatonina citoplasmática e mitocondrial. Os 

resultados dessa parte estão atualmente em processo de análise pelos revisores 

da revista PLOS ONE. A Tese intitulada ”Efeito da hipóxia e reoxigenação no 

músculo locomotor do caranguejo Neohelice granulata (DECAPODA, 

VARUNIDAE)” foi defendida em 2013.  Em seguida Márcio assume a bolsa de 

pós-doutorado dentro do meu projeto do PNPD (Programa Nacional de Pós-

Doutoramento) financiado pela CAPES intitulado “Efeito da melatonina no 

sistema de defesa antioxidante durante processo de hipoxia-reperfusão no 

caranguejo Neohelice granulata (Decapoda, Brachyura)”. Este projeto foi 

submetido e aprovado em 2011. O primeiro bolsista deste projeto foi o Dr. Fabio 

Everton Maciel que tinha defendido sua Tese sob minha orientação, como já 

detalhado anteriormente, em 2010. Ele ficou pouco tempo como bolsista, pois 

no final daquele ano Fábio passou no concurso para professor de fisiologia do 

ICB na vaga aberta em função da aposentadoria do Prof. Euclydes.  

Ainda nesta linha de regulação metabólica de crustáceos, em 2012 

comecei a orientar a Dissertação de mestrado da Tábata Martins de Lima e em 

2013 a Tese da Danusa Leidens. Baseado nos resultados que vínhamos obtendo 

com a Tese do Márcio Geihs e, com os resultados mais antigos do grupo sobre a 

capacidade desse caranguejo em se expor temporariamente ao ar sugerindo 

uma estratégia de fugir de momentos de hipóxia intensa na água. A pergunta 

que tínhamos naquela ocasião para a Dissertação da Tábata era se esta 

exposição ao ar voluntária durante hipóxia ambiental funcionava como uma 
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sequência de hipóxia-reoxigenação e portanto também causava danos teciduais. 

A sua Dissertação intitulada “Exposição ao ambiente aéreo como estratégia 

contra danos causados pela hipóxia severa em Neohelice granulata” foi defendida 

em agosto de 2014. O resultado dessa Dissertação está em processo de análise 

pela revista Physiology and Behaviour. Agora a Tábata foi recentemente 

aprovada no processo de seleção para o doutorado, começando em março de 

2015. Na sua Tese pretendemos investigar o controle nervoso da emersão de 

Neohelice granulata e possíveis estímulos que modulam esse comportamento em 

situações hipóxicas. Na Tese da Danusa estamos investigando quais são os 

ajustes que estes caranguejos realizam que os permitem rapidamente se 

aclimatarem à hipóxia moderada, possibilitando que em um dia dobrem o 

tempo de tolerância a hipóxia severa. O título provisório de sua Tese é 

“Respostas do caranguejo Neohelice granulata à hipóxia severa durante 

aclimatação a hipóxia moderada”. A previsão para sua defesa é para início de 

2017. 

Na linha de pesquisa dos efeitos da radiação ultravioleta, continuei 

atuando através da Tese de doutorado da Gabriela Hollmann. Ela defendeu sua 

Dissertação de mestrado no início de 2010 sob minha orientação, e começou 

neste mesmo ano seu doutorado no curso de Fisiologia da UFRJ sob a 

orientação da Profa. Silvana Allodi.  Nesta Tese, em que colaborei, foi 

investigado com mais detalhes o que já tínhamos investigado na Tese do 

Marcelo Vargas sobre o efeito da radiação ultravioleta no sistema nervoso de 

crustáceos. Agora usando como modelo o caranguejo Ucides cordatus. Ela 

defendeu sua Tese intitulada “Respostas à radiação ultravioleta no cérebro do 

caranguejo Ucides cordatus” em 2014. Os resultados dessa Tese foram publicados 

na revista AQUAT. TOXICOL., 160: 151-162. 

Ainda no final de 2009 o nosso grupo foi procurado pelos Prof. Dr. Ednei 

Primel e Prof. Dr. Gilberto Fillmann para colaborarmos na estruturação de um 

projeto a ser submetido ao Edital FAPERGS/CNPq n. 008/2009 - Programa de 

apoio a núcleos de excelência – PRONEX. O objetivo era investigar e avaliar a 
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qualidade da água para consumo humano (desde o manancial até o tratamento 

final) com enfoque nos contaminantes emergentes, avaliando sua atividade 

endócrina em organismos modelo (mamífero e peixe) e, propor novas 

tecnologias para o abate de contaminantes emergentes detectados nas águas 

para consumo humano. Do nosso grupo do ICB fizeram parte, além de mim, o 

Prof. Dr. Pablo Martinez, a Profa. Dra. Samantha Eslava Martins e a Profa. Dra. 

Juliana Zomer Sandrini. Participaram do projeto também pesquisadores da 

UFSM e a coordenação geral ficou sob a responsabilidade do Prof. Gilberto. O 

Projeto foi intitulado “Diagnóstico da contaminação, efeitos endócrinos e 

tecnologia de abate de compostos emergentes em mananciais e água de 

abastecimento público” foi aprovado em 2010. No contexto desse projeto em 

2011 comecei orientar a Tese de doutorado de Ana Laura Venquiaruti Escarrone 

que tem o seguinte título provisório “Avaliação da toxicidade aguda e crônica 

de Triclosan em Poecilia vivipara (Ciprinodontiformes, Poeciliidae)”. O Triclosan 

é um agente antimicrobiano de amplo espectro, utilizado em inúmeros 

produtos farmacêuticos, de higiene pessoal e cosméticos, os PPCPs (do inglês 

Pharmaceuticals and Personal Care Products). Esta classe de contaminantes é 

formada por substância bioativas que estão no entorno há décadas e seus efeitos 

sobre o ambiente são reconhecidos atualmente como uma importante área de 

pesquisa, pois mesmo sendo encontrados no ambiente em concentrações baixas, 

ainda pouco se sabe sobre os riscos a longo prazo que esta grande variedade de 

produtos pode causar em organismos vivos. A Tese conta ainda como co-

orientadores, o Prof. Ednei e a Prof. Samantha. A primeira parte dessa Tese já 

foi publicada em 2014 na revista ANAL. METHODS, 6 (20): 8306-8313. Neste 

estudo descrevemos um método analítico rápido e sensível que desenvolvemos 

para detecção de triclosan em diferentes tecidos de peixe. A previsão de defesa 

da sua Tese é para julho de 2015. 

Uma linha de pesquisa nova que comecei a desenvolver neste período foi 

a investigação do mecanismo de ação de possíveis moduladores da proliferação 

celular. Em 2012 a estudante do nosso curso de mestrado, Priscila Antiqueira, 

que estava inicialmente sob orientação do Prof. Dr. Luis Fernando, passa a ser 
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orientada pela Profa. Dra. Ana Paula de Souza Votto. A Profa. Ana Paula 

sabendo que eu já havia trabalhado com mecanismo de sinalização me convida 

para colaborar na Dissertação, atuando como co-orientador. A ideia que 

trabalhamos na sua Dissertação surgiu do fato dos canabinoides serem, dentre 

os quimioterápicos em estudo atualmente, os que mais tem mostrado potencial 

de uso. Entretanto, apesar dos resultados prévios da literatura em melanoma 

tem reforçado que ele atue como um inibidor da sua proliferação, seu 

mecanismo e ação ainda é controverso. Aliado a isso tem sido verificado que 

várias substâncias terapêuticas têm sua ação intensificada quando são 

modificadas estruturalmente pela adição de um radical pirazonílico. Dessa 

forma investigamos o efeito e o mecanismo de sinalização de um derivado 

sintético do canabinoide oleiletanolamida em células de melanoma. Ela 

defendeu sua Dissertação em 2013. Os resultados obtidos mostraram 

diminuição na viabilidade celular, com indução de apoptose e necrose, e 

aumento da geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) com a utilização do 

canabinoide. Já ele modificado com a adição do radical pirazolínico causou 

aumento na proliferação celular e diminuição de ROS. No ano seguinte a 

Priscila entrou no doutorado ainda sob orientação da Profa. Dra. Ana Paula 

Votto e com minha co-orientação. Nesta sua Tese estamos aprofundando o 

estudo sobre o mecanismo de ação dessas substâncias canabinoides. 

Outra área de pesquisa que comecei atuar também neste período foi 

junto à Dissertação da Eduarda Santa Helena. Na sua graduação em Biologia 

ela desenvolveu e defendeu em 2012 seu TCC intitulado “Ação cadioprotetora 

do extrato bruto de Ilex paraguariensis (erva mate) e da quercitina durante a 

isquemia e reperfusão em miocardios de ratos” sob a orientação da Profa. Dra. 

Carla Amorim Neves Gonçalves.  Como no início do seu mestrado em 2013 a 

Profa. Carla não podia abrir uma vaga de orientação no curso, as duas me 

solicitaram que eu fosse seu orientador, mas a Eduarda tinha muita vontade de 

continuar na mesma linha de pesquisa do seu TCC. Como naquele momento já 

estava co-orientando a Priscila numa Dissertação com cultura de células e 

estava também interessado nas respostas celulares ao sistema de hipóxia e 
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reperfusão aceitei o convite e passei a orienta-la, com co-orientação da Profa. 

Carla, na Dissertação onde investigamos o efeito dos canabinoides sobre a 

modulação da resposta dos cardioblastos, em cultura, a um processo de hipóxia 

e reoxigenação. A previsão de defesa da sua Dissertação é para agosto de 2015.  

Após a minha saída da Pró-Reitoria no início de 2010 não queria me 

envolver tão cedo de novo com administração acadêmica, entretanto já no meio 

do ano de 2010 sou convidado pelo Pró-Reitor de Planejamento e 

Administração para fazer parte do Comitê Assessor do Planejamento 

Institucional para ajudar a elaborar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

2011/2022 e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011/2014. Como 

era uma atividade que não me comprometeria muitas horas por dia ou por 

semana e, por entender que o avanço da Universidade dependia entre vários 

fatores de um planejamento efetivo e comprometido com a melhoria da 

qualidade de todas as atividades universitárias, acabei aceitando o convite. O 

PPI e o PDI foram elaborados com intensa participação da comunidade e 

posteriormente começamos a trabalhar na elaboração do PDI 2015/2018. Em 

2013 sou convidado pela Pró-Reitora de Extensão e Cultura Profa. Dra. Angélica 

Miranda a fazer parte do Comitê Editorial da Editora da FURG.  Entendendo 

que a Editora da FURG precisa passar por uma reformulação na sua política 

editorial aceito convite e no final de 2013 sou nomeado membro do Comitê 

Editorial. Durante o ano 2014 passamos, além das tarefas normais de análise e 

aprovação dos livros a serem publicados, a discutir uma proposta de mudança 

no regimento da Editora a ser encaminhado aos Conselhos Superiores da 

FURG.  

Além disso, quando em 2011, o novo Secretário de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Rio Grande do Sul, Dr. Cleber Prodanov, é empossado pelo 

Governador, ele me convida para assumir uma vaga no Conselho Superior da 

FAPERGS. Ele, junto com os membros do Conselho Técnico-Administrativo da 

FAPERGS tem como meta a reestruturação dessa Fundação com a revisão do 

seu estatuto e com a recuperação do seu quadro de servidores e do seu prestígio 
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junto à comunidade científica. Para alcançar essa meta ele convida a mim e 

outros pesquisadores para assumirmos o conselho da FAPERGS. No final de 

2011 sou empossado como membro do Conselho Superior da FAPERGS para 

um mandado de seis anos. Neste período conseguimos definir um novo plano 

de empregos, funções e salários para a Fundação, o que permitiu que o governo 

do estado liberasse a realização de concursos para o novo quadro de 

funcionários da FAPERSGS. Redefinimos os novos comitês assessores com a 

posse de 148 membros de várias áreas do conhecimento e com uma 

representatividade regional e obviamente com mérito científico para conduzir 

uma análise dos projetos submetidos a Fundação. E, como última grande ação 

realizada pelo Conselho Superior, o encaminhamento para a Assembleia 

Legislativa o projeto de Lei que altera o estatuto da FAPERGS modernizando-o 

em vários aspectos. Este projeto de Lei foi sancionado pelo governador em 

setembro de 2014. As mudanças do estatuto flexibilizam o ordenamento 

jurídico da instituição, aumentando a agilidade administrativa e melhorando o 

atendimento à comunidade científica, onde destaco o fato dela ganhar 

independência administrativa de recursos próprios, podendo receber verbas 

para gerir convênios de interesse da comunidade científica do estado. 

Em 2012, com a aposentadoria da Profa. Gilma que estava como 

coordenadora do nosso Programa de Pós-Graduação, o Prof. José Monserrat, 

que era seu coordenador adjunto, passa a ser o novo coordenador do Programa 

e eu assumo como coordenador adjunto. Neste período conduzimos a 

finalização da análise e discussão junto ao corpo docente do novo regimento do 

Programa, que é aprovado pelo Conselho do ICB no início de 2013, e 

começamos a definir estratégias de atuação para melhorar os indicadores de 

avaliação do Programa junto a CAPES. Em 2013 sou eleito pelos estudantes e 

professores como o novo coordenador do Programa para o biênio 2013/2014. 

Como coordenadora adjunta é eleita a Profa. Dra. Marta Marques de Souza. 

Neste período desenvolvemos várias ações no qual destaco a elaboração de 

várias normas complementares ao regimento, a reestruturação da página na 

internet do Programa, a realização do curso de verão para estimular os alunos 
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dos anos iniciais de graduação a procurarem estágios na área de fisiologia 

animal comparada, o estímulo aos doutorandos para realizarem estágios de 

doutoramento sanduiche no exterior, realizações semestrais de todo o corpo 

docentes para discutir assuntos relevantes ao Programa. 
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CONCLUSÃO 

Tendo relatado minha trajetória profissional, nestes 26 anos como 

docente efetivo da FURG, o ponto que quero comentar é sobre se sentir 

realizado. Se durante a minha graduação comecei a sonhar em seguir a carreira 

acadêmica, hoje sei que consegui realizar este sonho. Mas a pergunta que ainda 

pode ser feita é, isto me fez feliz? Ou, faria de novo? A resposta a primeira 

pergunta é simples. Sim. O prazer em ver um aluno aprendendo, construindo 

seu conhecimento e obtendo conquistas com isso, e saber que você ajudou neste 

processo é muito bom. São momentos de pura satisfação. O mesmo pode ser 

dito de quando analiso os resultados de um experimento, termino um texto ou 

vídeo ou tenho um artigo aceito para publicação. Sim, sem dúvida nenhuma 

essa carreira acadêmica me faz feliz. Não me vejo em outra atividade, e, 

portanto, faria tudo de novo sem pestanejar. Obviamente que nesta atividade 

não há somente momentos de felicidade e satisfação. Como em qualquer outra 

atividade temos momentos de tristeza, indignação, cansaço e saturação. Não 

somos renumerados pelo governo federal como deveríamos pela importante e 

estratégica atuação que temos na sociedade. Porém, os problemas são em muito 

superados pelos bons momentos. Alguns desses momentos estão ilustrados na 

Figura 3. 

Como podem observar pelo meu relato, tentei ao longo da minha carreira 

acadêmica realizar todas as atividades esperadas para um docente de uma 

Universidade Pública: ensino, pesquisa, extensão e administração. Obviamente 

que não foram todas igualmente realizadas igualitariamente ao longo desse 

tempo. Se no início apenas lecionava e pesquisava, gradativamente comecei a 

me envolver com a administração acadêmica e mais tardiamente com a 

extensão. Hoje tento manter estas atividades em equilíbrio. Entendo que o 

envolvimento do docente em todas essas funções é vital para o 

desenvolvimento da Universidade brasileira e desta forma do nosso país. 

Somos os catalizadores da sustentabilidade da sociedade brasileira, pois ela 

depende basicamente das pessoas.  É essa a nossa função primeira. Atuar no 

desenvolvimento das pessoas que nos procuram e nos cercam. Mas o 
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desenvolvimento ideal não ocorre apenas em sala de aula. Está associado com 

um aprendizado científico, no entendimento sobre a importância do 

questionamento, da crítica do status quo, e também na busca da compreensão 

dos problemas, das soluções e do conhecimento sobre o desconhecido. A 

Universidade, para realizar este processo precisa que seus docentes se 

envolvam no ensino, pesquisa e extensão. Se para gerir as Universidades e as 

Instituições associadas à pesquisa entendo que é cada vez mais fundamental a 

participação de profissionais especializados nessa atividade, os envolvidos 

diretamente na atividade acadêmica precisam também participar ativamente 

para que a finalidade da academia não se perca na busca da produtividade. 

Portanto, neste momento de reflexão e, como disse no começo deste texto, 

analisando o filme da minha vida profissional, encontro subsídios para 

acreditar que estou fazendo a minha parte. 
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Figura 3 – Imagens ilustrativas de algumas passagens da minha vida 
acadêmica. Começando do canto superior esquerdo. Parte da minha turma de 
graduação em oceanologia num torneio esportivo entre as turmas (1986). 
Euclydes e seus orientandos e ex-orientando durante o II Encontro de Fisiologia 
Comparativa em São Sebastião/SP (1989). Eu e Euclydes em frente ao nosso 
painel na reunião da FeSBE (1990). Eu, Alex Gonçalves e Adalto na reunião da 
FeSBE (1993). Confraternização do grupo da Ana Castrucci após a minha defesa 
de Tese (1999). Eu e Silvana Allodi (2013). Marcelo Silva e eu durante a coleta de 
Ligia exótica em Rio Grande (2001). Eu e o vice-reitor Ernesto numa reunião com 
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o prefeito de Rio Grande (2006). Fazendo a apresentação das atividades de 
pesquisa da FURG durante a reunião Brasil/Noruega (2009). Fazendo o 
discurso paranínfico na formatura da turma de oceanologia (2013). 
Confraternização do grupo do NUMEB (2012). Banca da defesa de Tese do 
Marcio Geihs (2013). Banca de defesa do Bruno Cruz (2014). Duane, eu, Carlos 
Eduardo e Elton durante confraternização de fim de ano do ICB (2011). Fabio, 
Euclydes, Marcio e Bruno durante a coleta de caranguejos (2012). 
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Tabela 1 – Lista da minha produção científica. As produções estão listadas em 
uma ordem cronológica informando o tipo de produção, o título, os autores e 
sua referência. A numeração da ordem da produção é a mesma utilizada na 
figura 1. O tipo de produção apresentada na lista inclui artigo científico (A), 
artigo de revisão (AR) e capítulo de livro (CL). 

Ordem Tipo Título da Publicação Autores Referência 

1 A 

Blood glucose regulation in an 
estuarine crab, Chasmagnathus 
granulata (Dana, 1851) exposed to 
different salinities 

Santos, EA; Nery, 
LEM 

COMP. BIOCHEM. 
PHYSIOL. A, 87 (4): 
1033-1035, 1987  

2 A 

Respiratory mechanisms and 
metabolic adaptations of an 
intertidal crab, Chasmagnathus 
granulata (Dana, 1851) 

Santos, EA; 
Baldisseroto, B; 
Bianchini, A; 
Colares, EP; Nery, 
LEM; Manzoni, 
GC 

COMP. BIOCHEM. 
PHYSIOL. A, 88 (1): 
21-25, 1987  

3 A 

Action of the Crustacean 
Hyperglycemic Hormone of 
Chasmagnathus granulata (Dana, 
1851) (Decapoda, Grapsidae) 

Santos, EA; Nery, 
LEM; Manzoni, 
GC 

COMP. BIOCHEM. 
PHYSIOL. A, 89 (3): 
329-332, 1988  

4 A 

Carbohydrate metabolism during 
osmoregulation in Chasmagnathus 
granulata Dana, 1851 (Crustacea, 
Decapoda) 

Nery, LEM; 
Santos, EA 

COMP. BIOCHEM. 
PHYSIOL. B, 106 (3): 
747-753, 1993  

5 A 

Effects of Crustacean 
Hyperglycemic Hormones from 
Carcinus maenas and Orconectes 
limosus on blood and muscle 
glucose and glycogen 
concentration of Chasmagnathus 
granulata 

Nery, LEM; 
Santos, EA; 
Bianchini, A; 
Gonçalves, AA 

BRAZ. J. MED. 
BIOL. RES., 26 (12): 
1291-1296, 1993  

6 A 

Evidence for the involvement of 
the Crustacean Hyperglycemic 
Hormone in the regulation of 
lipid metabolism 

Santos, EA; Nery, 
LEM; Keller, R; 
Gonçalves, AA 

PHYSIOL. ZOOL., 
70 (4): 415-420, 1997 

7 AR 
Pigment cell signalling for 
physiological color change 

Nery, LEM; 
Castrucci, AML 

COMP. BIOCHEM. 
PHYSIOL. A, 118 (4): 
1135-1144, 1997  

8 A 

Cellular signalling of PCH-
induced pigment aggregation in 
the crustacean Macrobrachium 
potiuna erythrophores 

Nery, LEM; Silva, 
MA; Josefsson, L; 
Castrucci, AML 

J. COMP. PHYSIOL. 
B, 167 (8): 570-575, 
1997  

9 A 

Role of cyclic nucleotides in 
pigment translocation within the 
freshwater shrimp, Macrobrachium 
potiuna, erythrophore 

Nery, LEM; Silva, 
MA; Castrucci, 
AML 

J. COMP. PHYSIOL. 
B, 168 (8): 624-630, 
1998 

10 A 

Possible role of non-classical 
chromatophorotropins on the 
regulation of the crustacean 
erythrophore 

Nery, LEM; Silva, 
MA; Castrucci, 
AML 

J. EXP. ZOOL., 284 
(6): 711-716, 1999  

11 CL 

Crustacean chromatophore: 
Endocrine regulation and 
intracellular signalling systems. 

Nery, LEM; 
Castrucci, AML 

In: Wiese, K (Org.). 
The Crustacean 
Nervous System. 
Berlin: Spring-
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Verlag, p. 98-112. 
2002 

12 A 

Lipids as energy source during 
salinity acclimation in the 
euryhaline crab Chasmagnathus 
granulata Dana, 1851 (Crustacea-
Grapsidae) 

Luvizotto-Santos, 
R; Lee, JT; Branco, 
ZP; Bianchini, A; 
Nery, LEM 

J. EXP. ZOOL., 295A 
(2): 200-205, 2003 

13 A 

Effects of the parasite Probopyrus 
ringueleti (Isopoda) on glucose, 
glycogen and lipid concentration 
in starved Palaemonetes argentinus 
(Decapoda) 

Neves, CA; 
Pastor, MPS; 
Nery, LEM; 
Santos, EA 

DIS. AQUAT. ORG., 
58 (2-3): 209-213, 
2004 

14 A 
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