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1.Desde meu nascimento até a FURG 

Eu, Pablo Elías Martínez, nasci o dia 9 de setembro de 1955 na cidade de Olavarría 

(Coronel José Valentín de Olavarría), localizada aproximadamente no centro da 

província de Buenos Aires, Argentina. Filho dos agropecuaristas Gregorio Elías 

Martínez e Catalina Barbieri de Martínez. Nasci, cresci, vivi e vivo me sentindo amado 

pela minha família e amigos. Após quase 61 anos sou professor Associado IV no 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Rio Grande (FURG), 

na cidade de Rio Grande, estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Escrevi e devo defender 

este memorial para ascender por promoção na carreira do magistério superior para o 

cargo de professor Titular (segundo Deliberação Nº 083/2014 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Administração da FURG, em 11 de Julho de 2014).   

Vou escrever e expor minha vida abrangendo os aspectos que acho que tiveram maior 

relevância nesta caminhada. Vou tentar expor os fatos de uma maneira simples e 

sincera. Acho minha vida uma amostra de como a paz, a confiança e o amor podem 

nutrir, inspirar e orientar uma viagem cheia de alegrias, de percalços e de desafios que 

foram percorridos, acolhidos e enfrentados implacavelmente.  

Para iniciar esta escrita, despendi algum tempo para me inspirar na tentativa de fazer 

deste memorial um capítulo importante e prazeroso na minha vida. A vida me brindou 

com a possibilidade de trabalhar numa universidade e abordar ensino, pesquisa e 

extensão. Fazer tudo isso, com muita dedicação, numa pequena universidade no sul de 

Brasil. Especificamente, na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), onde 

caminhei, construí uma família e colaborei para que muitas pessoas, principalmente 

jovens, atingissem seus sonhos, como pessoas e professionais. Devo a meus pais não 

somente porque me deram a vida, se não também porque eles me deram a mão 

carinhosa, forte e segura para iniciar esta caminhada. Devo a muitas pessoas que me 

ajudaram de maneiras diferentes, algumas delas participam presencialmente hoje nesta 

defesa de memorial e outras estão perto ou longe latejando no meu peito. A vida nos 

inunda com acontecimentos bons e ruins. Ultimamente foi testado com problemas de 

diferentes índoles, e tive algumas decepções, mas também ocorreram reconhecimentos 

que povoaram minha vida de felicidade.  

Tinha um pacote com abundancia de doces, balas e de outras guloseimas que 

avidamente consumi sem prestar a devida atenção. Agora o conteúdo do pacote está 

minguando e então cada palavra que redijo, cada amanhecer, cada entardecer, cada aula 

que ministro, cada conversa, tudo saboreio intensamente. Na Universidade participo nas 

atividades nas quais acho que estou efetivamente contribuindo, sinceramente não quero 

perder mais tempo. Agradeço aos professores Elton Pinto Colares e Luiz Eduardo Maia 

Nery por me estimular a encarar este desafio (após voltarei a lhes agradecer por outros 

motivos) e ao professor Daniel Loebmann por me questionar sobre o andamento do 

memorial. Eles e outras pessoas me fizeram refletir de que não posso decepcionar 
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familiares e amigos e não posso ser um exemplo ruim para a juventude que felizmente 

tem invadido o ICB nos últimos anos. 

Escrever um memorial dispensa tempo. Fiquei me debatendo até pensar em escrever ele 

de uma forma mais romanceada e compartilhando os sentimentos que motivaram minha 

vida. Existe uma vida de docente, de pesquisador, como profissional, etc., e existe uma 

vida pessoal, que se pode separar totalmente no papel, mas que sem duvida elas se 

permeiam, elas interagem em diferentes graus. Posso dizer que tenho duas ou mais 

vidas, mas elas refletem minha situação no manuscrito submetido, no andamento da tese 

de um orientado, na amizade de um amigo, o aspecto sentimental de uma filha, a saúde 

de meu cachorro, etc. Definitivamente as vidas de todos confluem a uma única vida, que 

objetiva como uma herança evolutiva, preservar a nossa vida e a de nossos seres 

queridos. Acho que assim, de alguma maneira surge o ponto inicial de qualquer 

caminhada. Gostei da minha caminhada e estou gostando cada dia mais da caminhada 

de hoje, e da que acontecerá amanhã. Gosto de minha vida, que decorreu sob múltiplas 

influências. Muitas mãos se ofereceram e me colheram desinteressadamente para erguer 

minha vida e atingir muitas metas. Por outro lado, acho que uma minúscula porção de 

mim se hasteia no coração de muitas vidas. Minha vida só esta sendo possível porque 

tive pais, avôs, bisavôs, tive uma família e formei uma família em todos os sentidos 

plausíveis, mas também porque por onde passei tive amigas e amigos. A muitos deles 

não agradeci devidamente e hoje vou aproveitar para abraçar os presentes e lembrar de 

alguma maneira dos que conscientemente e inconscientemente vivem em mim. Por onde 

passei também entreguei algo de mim e mesmo sendo anônimo sei que permaneço 

como um minúsculo utensílio ou uma grande ferramenta nas vidas edificadas no meu 

pequeno entorno familiar e na grande família erguida na universidade, a cada ano, com 

os servidores da universidade, os estudantes de graduação e de pós-graduação.  

Não sei quanto tem de virtude e quanto tem de defeito, mas na minha perspectiva 

perfeccionista, sempre tudo pode ser melhorado. Desde minha juventude lembro-me de 

uma canção “Cantares” ou também conhecida como “Caminante no hay caminos” do 

espanhol Joan Manuel Serrat (1969) baseado num poema de Antonio Machado 

(Antonio Cipriano José María Machado Ruiz) que diz “Caminante no hay caminos se 

hace camino al andar. Al andar se hace caminos y al volver la vista atrás se ve la 

senda que nunca se ha de volver a pisar”. A gente caminha e comete erros, e isso será 

o alicerce de nossos futuros sucessos. Podemos dizer “o passado pisado”, mas sempre 

há novas oportunidades e se pode melhorar aproveitando o aprendido, como diz Serrat 

nessa mesma canção “Todo pasa y todo queda” em definitiva é isso passa, mas 

também fica. Quem começou a ler meu memorial já deve estar pensando que gosto de 

escrever. Acho que percebeu certo. Gosto de escrever deste jeito, e realmente desde 

criança tinha uma grande vocação literária, pois então agora enxergo neste memorial 

uma grande oportunidade para surfar nas letras e para rememorar e rever o filme de 

minha vida.  
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Minha educação começou acho que mesmo antes de nascer, mais a frente vocês 

entenderão o porquê. Sempre me imaginei na barriga de minha mãe, claro que ela com 

muitas atividades, mas imersa nessa natureza da campanha, com o arvoredo imenso e as 

árvores frutais, especialmente as belas ameixas vermelhas e os primeiros deliciosos 

figos grandes nas figueiras. Num universo de paz só se pode ter paz. Nessa realidade 

quase idílica minha mãe me fez aprender a escrever as primeiras letras e algumas 

palavras que eu gostava muito. Quando tive que começar a ir para a escola, fui morar na 

casa de minha família na cidade de Olavarría. Morava com minha avó Rosário (Zara) 

Malfetano de Barbieri. Minha avó era muito paciente, tranquila e fazia o doce de figo 

mais saboroso do planeta. Passei a vida procurando e experimentei deliciosos doces de 

figo, mas como o de dona Zara ainda não encontrei. A escola “Nuestra señora de 

Fátima” ficava a 6 quarteirões e foi nesse âmbito que aos 7 anos de idade aprendi o 

significado das palavras do meu entorno (após soube que era o método pedagógico 

construtivista proposto por Jean Piaget). Olhava todos os cartazes nas ruas tentando 

decifrar suas mensagens, folhava jornais e revistas. Em agosto de 1962 estava de cama, 

por causa de um resfriado, e folheando uma revista fiz minha primeira leitura. Parecia 

que um monte de palavras soltas tinha se juntado montando um quebra-cabeça. O título 

da história era “Um tarro de pintura verde” (Uma lata de tinta verde), fiquei repetindo 

algumas vezes o título e me mergulhei na historia (não lembro detalhes), mas estava 

eufórico. Sabia ler. Gostava muito de ler e escrever, minha maior alegria era quando o 

professor(a) me solicitava escrever uma redação. Entre esses professores tive a 

professora Olga Santa Cruz, que me ensinou muitas coisas dentro do ensino 

convencional, mas também foi um exemplo de vida. Nos meus primeiros anos de vida 

tive muitas alegrias na fazenda da família, quase todos os feriados e durante as férias 

passava no campo, brincava com a bola sozinho ou com amigos, com meu pai e as 

vezes com minhas irmãs. Jogava bochas com meu pai e ajudava em todos os afazeres do 

campo. Cuidava dos animais. Aprendi a dirigir o trator, a arar a terra e semear.  

A vida é forjada pelas condições internas e externas. Sem dúvida a condição do genoma 

é importante, mas as condições ambientais que permitem sua expressão ou não 

(epigenéticas) são de expressiva relevância. Eu fui o primeiro filho de meus 

progenitores, na realidade fui o segundo filho. Meu primeiro irmão morreu ao nascer. 

Isso gerou a situação que meus pais tivessem um carinho especial por mim, minha mãe 

me dizia que falava comigo na sua barriga (eu valia por dois). Para meus pais eu era 

genial e isso gerou muita motivação em mim. Era o ambiente propício para me 

diferenciar. Minhas duas irmãs não tinham ciúmes de mim. Eu não tinha ideia e acho 

que meus pais também não, mas eles geraram nas minhas irmãs e em mim aspectos de 

uma filosofia Confuciana (relativo ao filósofo chinês Confúcio). Na vida deve ser feito 

o que gostamos fazer, trabalhar em aquilo que da satisfação. Quem trabalha fazendo o 

que gosta, não trabalha nunca. Riqueza, ambição, sucesso não devem ser uma obsessão, 

nas coisas simples estão os valores mais importantes da vida. Meu pai era muito calmo, 

mas extrovertido, divertido e sério. Seu tom de voz dificilmente aumentava. Minha mãe 

era alegre, de olhar doce e parecia que em todo momento e lugar sua preferência era 

cuidar e amar sua família. Minhas irmãs eram, e são, lindas, eram e são minhas 
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melhores amigas. Bom, na fazenda aprendi muito, trabalhei muito, me diverti muito e 

aproveite muito. Em 1965 morreu a mãe de meu pai “Dona Rosa Pierri de Martínez” ela 

estava em todos os lugares ao mesmo tempo e tinha os olhos azuis mais bonitos que 

tenha visto, ela tinha 7 anos a mais do que meu avô. Assim, após isso, passei a 

compartilhar o maior tempo possível com meu avô paterno. Eu tenho o mesmo nome 

dele. Ele era muito divertido. As piadas eram constantes. Eu tinha 10 anos (início do 

ano 1966) e ficamos a sós uma noite e ele não tinha a menor ideia de como cozinhar 

nada, então passou para mim um saco de pão, presunto cru (um pernil de porco do qual 

só tinham tirado algumas fatias), uma faca bem afiada e a recomendação de não me 

ferir. Comi muito, não tinha censura. O sabor desse presunto “Jamón” ainda preservo 

na minha boca e sinto a cumplicidade de meu avô me deixando a vontade. Meu avô 

morreu nesse ano, era feliz, mas uma parte dele tinha já viajado com Dona Rosa. 

Meu avô tinha deixado para mim uma escrivaninha imensa, muito linda. Tinha um 

frasco de tinta e uma pena. Para mim era o que faltava para me dedicar um bom tempo a 

escrever. Já tinha lido poesias de José Martí “Yo soy um hombre sincero” e de Gustavo 

Adolfo Bécquer “Volveran las oscuras golondrinas” e escrevia pequenas rimas, mas 

sempre achava que não estavam boas o suficiente e acho que estava certo.  

Estudar, brincar, escrever e trabalhar. Isso eu fazia nesses anos de infância e 

adolescência. Tinha tempo para tudo, mas nas minhas lembranças evoco minhas 

atividades nas férias de inverno, período de nascimento dos cordeiros. As ovelhas de 

raça Lincoln (duplo propósito - lã e carne) são grandes e no inverno com muita lã e 

prenhes, o ambiente úmido e o chão pouco firme propiciavam condições que 

dificultavam às ovelhas a ficar de pé. Além disso, as vezes tinham dificuldade no parto 

e ficavam deitadas, e após poucas horas ficavam sem forças para se levantar. Assim, 

que nessa época ajudá-las no parto muitas vezes era indispensável. O clima frio e muito 

nevoeiro faziam parte desse filme de luta pela sobrevivência. O vento estava sempre 

presente, mas quase sempre fraco, gerando um ambiente silencioso onde o balir de uma 

ovelha ou de um cordeiro, ou gritar esporádico de algum quero-quero eram a música de 

fundo. As ovelhas queriam ver seu(s) filho(s) vivos (no máximo 2 por parto), o 

fazendeiro desejava que mães e filhotes sobrevivessem e as raposas, tatús peludos e 

chimangos também estavam com fome, e tinham filhotes e nessas condições os 

cordeiros eram pressa fácil. Uma superfície de 20 a 30 hectares tinha que ser observada 

e a visibilidade por causa do nevoeiro era escassa, então tinha que ir e retornar montado 

a cavalo muitas vezes. A grama ficava branca e a água estava congelada, as geadas se 

sucediam dia após dia e o sol nessa época aparecia insuficientemente para poder 

descongelar a água. As vezes tinha que ajudar a ovelha no parto e minhas mãos sentiam 

o prazer de um líquido amniótico quente, mas que rapidamente ficava gelado no 

ambiente. Tinha que tirar essa umidade com urgência e colocar luvas de couro. Salvar 

uma vida nos fazia sentir que éramos um pouco Deus. Para alguns cordeiros o socorro 

era salvador, mas as vezes era tarde demais. A presença de chimangos indicava que 

alguém tinha morto. Um cordeiro tinha nascido na noite e rapidamente um “peludo” ou 

uma raposa tinha atacado. A ovelha mãe ainda fraca após do parto não tinha forças para 
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defender seu filho, e após os chimangos comiam o que restava. Outras vezes os 

chimangos comiam o olho de um animal debilitado, mas ainda vivo. Era a luta pela 

sobrevivência. Uma mãe combatia bravamente para manter seu filhote com vida. Era 

um dia de cada dia, eram vidas que nasciam e se entesouravam ou desperdiçavam, era 

um horizonte de luta e de paz, enfim parecia o mundo. Acho que as vezes em nosso 

interior as vozes que gritam mais forte são as que nascem no silêncio.  

A lã da ovelha, a deliciosa carne de cordeiro. Produzir era a palavra mágica. Já tinha 

algumas controvérsias nos meus pensamentos. O mundo parece um campo minado, não 

há direção certa. Assistir o sol nascer, ver a lua correr no céu, olhar as estrelas, ver um 

vegetal crescer, uma flor nascer, uma vaca beber água, um cordeiro amamentar, machos 

de elefantes marinhos do sul brigar, escrever um poema, tudo isso não deixarei de 

lembrar, de ver ou de fazer. Eu nasci e cresci no meio da natureza e enxergava a 

natureza por todos os lados, não se pode conceber vida sem natureza. 

Na vida parece que tudo nos direciona a algo. Algo que não está nos nossos 

pensamentos. São conceitos, critérios, desejos, prazeres, comportamentos que nos 

encaminham para nosso futuro. Desde muito pequeno me questionava tudo e tinha 

alegria em descobrir a “verdade”. Assim, o ensino fundamental acabou e tinha que 

iniciar o ensino básico, então com 14 anos e com o suporte da minha família decidi que 

frequentaria a Escola Agrotécnica de Olavarría. O regime era de internato total ou 

parcial, e eu utilizei a duas modalidades. Aprendi muito nessas salas de aulas teóricas e 

práticas. As aulas de genética eram viciantes. Também gostava muito de castelhano e 

matemática. Claro que as aulas que tinham relação com atividades práticas eram do meu 

maior interesse, como leiteria, horta, pomar, pastagem, inseminação artificial, produção 

de mel, criação de gado, frango, coelhos, indústria láctea, etc. Fazer um enxerto vegetal, 

fazer queijo, doce de leite, ricota, etc. Todo esse período durou seis anos, seis anos de 

muito aprendizado técnico e também de muito aprendizado de vida. Fiz muitas 

amizades femininas e masculinas. Muitas delas continuam até hoje. No início do ensino 

médio ensinei a meu pai a jogar xadrez, e ele aprendeu muito rapidamente. Era muito 

agradável olhar ele chegar ao final do dia após o árduo trabalho de campo, se higienizar 

rapidamente para caçar o tabuleiro de xadrez do armário e me propor jogar uma partida. 

Meu pai era um homem muito belo em todos os aspectos, era um pedaço de bondade, o 

loiro de sua família, seus olhos eram quase tão lindos como os de sua mãe. Quase um 

ano antes de sua morte jogamos a última partida. Porque não joguei, quando podia, mais 

partidas de xadrez com meu pai? 

No inicio dos 70, Chile era governado por um médico intelectual marxista, Salvador 

Allende. Naqueles tempos seus ideais comunistas se enfiavam na carne da juventude 

sul-americana. Seguindo os costumes, sempre que possível os jovens ou não tão jovens 

se sentavam num café e falavam horas a fio dos assuntos mais variados. Tinha um 

amigo com quem ia filosofar periodicamente em algum café. Ele era membro e um dos 

líderes de um partido político nomeado Juventude Socialista Argentina, então o assunto 

política começou a ser abordado frequentemente. O grupo recebia uma publicação 

direcionada à juventude socialista. O grande ídolo era Salvador Allende, quem de 
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alguma maneira aparentemente fornecia meios para o crescimento dessa ideologia. 

Assim comecei a ler a revista da juventude socialista e livros de Vladimir Lênin e Leon 

Trótsky. Meu amigo me fez o convite para participar de reuniões da juventude 

socialista. Teve autorização para me levar e participar dessas reuniões, que obviamente 

não eram públicas. Fui apresentado a uma dúzia de lideres, mas minha participação era 

a de um visitante, que se gostava ficava ou em caso contrário não falaria com ninguém 

do assunto. Participei de duas reuniões, no princípio eram aceitáveis, mas não achei 

razoável pensar que quem não compartilhava esses ideais eram inimigos. Continuei por 

muito tempo falando de política com meu amigo, mas nunca mais pensei em ser parte 

desse partido.  

Em 1973 Allende foi deposto e se instalou um governo militar, e uma insatisfação muito 

grande se apoderou do meu amigo, do partido e de muitos jovens de Argentina e de 

outros países. Naquela época Argentina e seus vizinhos Chile, Brasil, Paraguai e Bolívia 

eram governados por militares. Meses após meu amigo sumiu. Ninguém sabia dele, mas 

todos sabiam o que tinha acontecido.  

Naqueles dias, me abraçar na natureza era o escape. Ainda cuidava, entre outras coisas, 

quando era possível, o parto das ovelhas. Esse universo ovelhano tão forte e tão frágil, 

tão puro e tão cruel. Somos passageiros numa viagem com mistérios indecifráveis aonde 

o frenesi as vezes nos conduz a ermos de sofrimento.   

Tinha amigos que eram filhos de militares, visitava a casa deles e eles sofriam por 

serem filhos de Gorila (termo que identificava as pessoas de direita, e muitas vezes se 

entendia como alusão aos militares). Não era muito agradável. Com dois deles ainda 

continuo curtindo amizade. A formação profissional dos militares na Argentina, que 

teve início no final do século 19 e início do século 20, era fortemente influenciada pela 

escola militar alemã. Em definitivo éramos homens e mulheres iguais, mas que 

caminhávamos por calçadas diferentes. 

Tinha muitos amigos de baladas, mas especialmente um deles Oscar Barbosa. Oscar 

decidiu ir estudar medicina na Universidade de Buenos Aires e saiu da escola no quinto 

ano, porque o título do ensino médio era suficiente para ingressar na Universidade. Eu 

preferi ter o diploma de técnico para depois ir para a Universidade. Gostava de 

medicina, mas não tinha certeza de que isso seria o que faria da minha vida. Gostava 

também de agronomia e veterinária. Estive nessa dicotomia, nesse momento em que a 

estrada se divide e temos que decidir por qual delas prosseguir sem saber claramente o 

que encontraremos no final da caminhada. Nesse último ano na Escola Agrotécnica, eu 

e mais 3 colegas escolhemos estudar veterinária na cidade de Corrientes. A faculdade 

era uma das melhores de Argentina e ficava numa cidade pequena e com menos 

problemas de repressão. As cidades de Buenos Aires e La Plata ficavam muito mais 

perto e tinham boas faculdades, mas a repressão militar era feroz. Então a perspectiva de 

viver (com sorte) se jogando no chão para evitar ser baleado não me parecia uma boa 

opção. 
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Então, no início de 1975, os quatro amigos partiram rumo a Corrientes. Distante a quase 

1200 km de nossas casas começaríamos a carreira de medicina veterinária. O governo 

implantou um curso para ingresso na Universidade, chamado “tríptico”. As três 

disciplinas eram historia, geografia e espanhol. Como houve algum protesto com 

relação a perder um ano sem fazer nada de veterinária foi permitido cursar todas as 

matérias do primeiro ano sem considerar o tríptico. Então parecia que o tríptico era um 

simbolismo que não daria em nada. Eu fiz as provas finais do tríptico na metade do ano. 

Provas que eram escritas e orais, e fui bem sucedido em todas. Um membro do quarteto 

não foi aprovado em historia, mas mesmo assim continuou a carreira normalmente, e 

em definitivo, ele e eu fomos os únicos da Escola Agrotécnica a obter a formação de 

médico veterinário naqueles tempos. No primeiro ano as disciplinas eram anuais, pelo 

que o tríptico dispensou algum tempo, mas os exames finais só ocorreram a partir de 

novembro. Os exames finais eram orais. Fiz três exames nesse primeiro ano e fui 

aprovado nos três, anatomia (após seria monitor), histologia e biofísica. Então das 5 

disciplinas cursadas no primeiro ano, três delas, duas as mais difíceis, já as tinha 

ultrapassado nesse primeiro ano. Estava entre os melhores de uma turma que 

inicialmente era de mais de 350 estudantes. No terceiro ano passei a ser monitor de 

fisiologia animal. O maléfico nesse sistema era que a nota para aprovação era a partir de 

4 (quatro). Para tirar 4 tinha-se que remar muito, e essa nota seria equivalente a sete no 

Brasil e em quase o resto do mundo. Então após alguns anos percebi que essa nota 

prejudicava a media geral e que dificultava possibilidades de obter bolsa em outros 

países. No ano 1980 fizemos uma viagem de estudos de toda a turma de Veterinária, 

que se reduzira a 45 pessoas. Esse tipo de viagem no final do curso é comum e tem 

como objetivo, além de fazer festa, conhecer outras perspectivas de trabalhos, outros 

campos de atuação do profissional e outros locais (Universidades) onde acontece a 

formação desses profissionais. O lugar escolhido foi o Brasil, e percorremos, em pouco 

mais de um mês, desde o Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul. Naquela época, o 

governo no Brasil ainda era militar. Visitamos varias escolas de Veterinária de capitais e 

também do interior de São Paulo e do Paraná. Após de muita praia e festa voltamos a 

Argentina e encarei a reta final para minha formação. 

Gostei muito do curso de Medicina Veterinária de Corrientes, e realmente estudei muito 

e aprendi muito. Tínhamos excelentes professores. Então em 1981 finalizei a carreira e 

pouco tempo após voltei para minha casa em Olavarría. Passei uns meses fazendo de 

tudo, principalmente na fazenda, e pela primeira vez pensei em ser docente 

universitário. Visitei algumas faculdades de veterinária. Em todas era um desconhecido 

com escasso currículo, mas podia trabalhar em qualquer delas “ad honorem” sem 

receber salário. No inicio de 1982 recebi um convite de trabalho como pesquisador 

numa pequena cidade no interior da Província do Chaco. A cidade era Las Breñas, e o 

trabalho seria no Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA) e estava 

relacionada à produção suína. Chegando lá, o Diretor da Estação Experimental me falou 

que fora um mal-entendido. Tinha intenção de contratar alguém, mas não tinha vaga. 

Voltando passei pela cidade de Saenz Peña e visitei uma veterinária de amigos que me 

disseram que numa cooperativa algodoeira estavam na procura de um veterinário. No 
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dia seguinte fui à Cooperativa, conversei com o Diretor técnico da área que era um 

engenheiro agrônomo e no dia seguinte assinei o contrato. Há muitos devo um pedaço 

de toda essa sorte e fico muito agradecido, porque essa experiência foi uma fase muito 

linda de minha vida.  

Na cooperativa era responsável pelo cuidado de qualquer tipo de animal que um 

associado da cooperativa tivesse, e também do abastecimento de tudo o que os 

associados desejassem comprar ou que eu recomendasse na veterinária. Tinha uma 

secretária que fazia o atendimento ao público. Ela tinha o acompanhamento do estoque, 

nada podia faltar nem exceder e os preços tinham que ser razoáveis no mercado. De 

qualquer maneira isso não ocupava muito o meu tempo. Fazia ficha de cada produtor 

que frequentasse a veterinária, anotando que problema o tinha trazido à veterinária, que 

problemas anteriormente afetaram sua produção, que animais possuía, quantos animais 

tinha e o local certo onde ficava sua fazenda. Como tinha uma boa caminhonete com a 

gasolina que necessitasse, combinava ir à fazenda para resolver alguma coisa, mas 

também já conhecia as instalações disponíveis. Visitava as lavouras que eram 

principalmente algodão, tabaco e soja. Comecei a sugerir a plantação de pastagens. Tive 

boa assessoria do INTA Saenz Peña e muitas vezes algum engenheiro do INTA me 

acompanhava para recomendar a plantação e utilização das pastagens. Em poucos meses 

muitos associados estavam se sentindo muito bem atendidos. Atualizei-me muito, entre 

outros assuntos, sobre a criação de suínos. Rapidamente na cooperativa 

disponibilizaram tudo para fazer ração para suínos, cuja formulação eu elaborava. 

Também comecei a incentivar inseminação artificial para gado de corte e leiteiro. Um 

produtor de leite gostou muito da ideia e eu ia quase diariamente ensina-lo como fazer. 

Ele comprou na veterinária todo o necessário, encomendamos o sêmen e começou para 

valer. Após quase dez meses começaram a nascer os bezerros. Ele continuou 

inseminando já totalmente independente de mim. 

Fiz muitos atendimentos por questões pontuais ou específicas, mas já sentia que a 

veterinária tinha que acontecer enfrentando a fazenda de forma global. Devia focar 

prioritariamente na produção animal. Nessas intervenções tive uma que acho que jamais 

esquecerei. Um produtor além dos cultivos tradicionais produzia com muita eficiência 

gado de corte. Ele colocou 45 novilhos para engorde final numa pastagem. Apliquei 

implantes, atrás da orelha, de um anabolizante a base de zearalenona (após comentarei 

alguns aspectos com relação a esse químico) e recomendei dar um banho com 

carrapaticida. No dia seguinte passou pela veterinária e levou um carrapaticida, que 

naqueles tempos tinham como principal princípio ativo organofosforados. No dia 

seguinte o produtor entrou correndo, na veterinária, muito aflito, os novilhos após o 

banho, estavam caindo como moscas. Enchi minha maleta de atropina algumas seringas 

e saímos o mais rápido possível. Chegando ao local os animais no chão, tremiam, 

suavam e estavam com dificuldade respiratória. Passei uma seringa e vidros de atropina 

para o produtor e falei vai injectando, porque eu não vou conseguir colocar a tempo em 

todos. Foi assim, com desespero, que aplicamos abundantes doses de atropina em todos, 

e após naqueles que ainda tremiam. Foi assim por algumas horas. No final do dia mais 
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de trinta estavam de pé. Morreram 4 animais, mas todos tiveram grande prejuízo na sua 

engorda. A firma que produzia esse carrapaticida foi acionada. Solicitaram-me um 

relatório e indenizaram muito bem o proprietário do gado.   

Estava trabalhando a quase um ano e meio nessa cooperativa, e os produtores me faziam 

convite para passar nas suas fazendas quando ocorriam diferentes eventos. Estava muito 

feliz. Pouco tempo após de chegar a Saenz Peña, fiz na cidade de Corrientes uma prova 

para ingressar no INTA de qualquer local do nordeste argentino, isto é, nas províncias 

de Corrientes, Misiones, Chaco ou Formosa.   

Em julho de 1983 fui informado que tinha sido selecionado para assumir a função de 

pesquisador no INTA na província de Misiones. O ingresso era na condição de bolsista 

e numa região com escassa pecuária. O aspecto mais positivo no contexto foi a 

possibilidade de morar na capital da província, a cidade de Posadas. Sentia muita dor de 

deixar Saenz Peña. Despedir-me dos produtores foi triste. Aqueles que tinham maior 

amizade chegavam a compreender que minha melhor escolha era ingressar no INTA, 

mas mesmo assim a insatisfação deles era grande e entendiam que a questão não era 

econômica.  

Viajar para uma província que quase desconhecia e sem saber o que iria a fazer era um 

grande desafio. Tinha que me apresentar na Estação Experimental de Cerro Azul. Cerro 

Azul fica aproximadamente a 60 km da cidade de Posadas. Era um povoado muito 

pequeno onde não tinha nem lanchonete. Quem trabalhava na estação morava numa 

cidade perto chamada Leandro N. Alem. Era uma cidade pequena, mas muito bonita 

resultante de colonização alemã. Consegui alugar um quarto com o mínimo de conforto. 

Pegava muito cedo o ônibus do INTA. Passava na Estação Experimental de Cerro Azul 

o dia todo e retornava no final do dia. Era um treinamento intensivo recebendo 

informações sobre os pilares que sustentavam a economia da província. Assim 

aprendíamos sobre cultivo de erva mate, chá, cítricos, tabaco, pinheiros, eucalipto, etc. 

Era muita informação, e para mim totalmente fora de meu perfil. Todos eram 

engenheiros agrônomos ou florestais. Eu o único veterinário. O INTA em Cerro Azul 

tinha uma biblioteca muito ampla. Estudei muito e comecei a gostar da terra “colorada” 

vermelha. Fizemos um curso de degustação de chá com um professor indiano. Como 

resultado aprendi a degustar de um bom chá. Após dois meses terminou minha 

passagem por Cerro Azul, agora tinha que trabalhar no INTA Zaimán em Posadas. 

A agência de extensão Zaimán ficava na porta da cidade de Posadas, e muito perto da 

área de campo da província de Misiones e Corrientes. Na agência tinham duas vivendas 

muito lindas no meio de uma ampla área verde. Permitiram-me morar numa delas sem 

custo. Tinha um servidor da agência que mantinha a grama cortada e as arvores 

enfeitadas. Um engenheiro agrônomo estava no comando do INTA Zaimán. Tínhamos 

alguns hectares de campo em Zaimán, onde eram feitas algumas pesquisas. Também 

fazíamos assessoramentos e pesquisas em fazendas do sul de Misiones e norte de 

Corrientes. Possuíamos um campo experimental na localidade de Cuartel Victoria que 

distava uns 200 km de Zaimán. Meu colega e também chefe nasceu e morou boa parte 
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de sua vida na cidade de Buenos Aires. Ele tinha aprendido a dirigir em regiões 

montanhosas, mas as estradas de chão vermelhas após a chuva geravam nele um grande 

temor. Eu tinha acompanhado meu pai desde criança e tinha dirigido desde muito novo 

na lama preta da estrada para chegar à fazenda da família. Então a lama vermelha não 

era tão ruim, e sabia que para subir nessas condições por uma ladeira tinha que começar 

o mais acelerado possível. Então, meu colega com o pretexto de que eu tinha que 

aprender me deixou dirigir e ficou entusiasmado como eu transitava sem tanta 

dificuldade por essas estradas. Não foi desagradável, mas rapidamente os experimentos 

em Cuartel Victoria ficaram quase por minha conta. Eu estava maravilhado com as 

paisagens, seja da mata nativa, das florestações de Pinus elliottii ou P. taeda, de 

eucaliptus, de araucária, etc. Viajar no alto das montanhas passeando entre as nuvens 

era poético. Nessa região havia muita natureza a ser preservada, e nosso objetivo era 

produzir carne sem desmatar e sem gerar erosão. As pastagens eram feitas com curvas 

em nível, e uma leguminosa muito adaptada a condições de solo pobre, de escassa 

umidade e temperaturas oscilantes era o foco de nossa pesquisa. Essa leguminosa com 

mais de 25% de proteínas nas suas folhas era Leucaena leucocephala, comumente 

chamada leucena. Ela aparentemente tinha um defeito, um aminoácido modificado, a 

mimosina, que tinha atividade goitrogênica. Produzia hipotiroidismo, o que, 

dependendo do período onde ocorria a exposição causava retardo no crescimento, perda 

de pelos (alopecia), bócio, queda na produção e até a morte do animal.  

Quando ainda era estudante de veterinária, um sábado de tarde, estava ouvindo música e 

estudando quando uma mulher que quase não conhecia (Nani) bateu na minha porta e 

saímos a caminhar pela costaneira do Rio Paraná. Então falei para ela que iria ser a mãe 

de meus filhos. Ela achou que a ideia não era ruim e no início de 1984 nos casamos, e 

em 1984, 1986 e 1987 nasceram nossos filhos posadenhos, Ignacio Jorge, Pablo Nicolas 

e María Fernanda e no ano 2000 nasceu em Belo Horizonte, a mineira, María Renata. 

Assisti o nascimento de meus três primeiros filhos, os mineiros não me deixaram 

assistir o nascimento da Renata. Posso dizer que por ter esses maravilhosos 4 (quatro) 

filhos já valeu a minha passagem por esta vida. 

No ano de 1984, passei 2 meses na cidade de Mercedes, província de Corrientes. Fiz na 

Estação Experimental do INTA Mercedes um intensivo e fecundo estágio. Na 

histopatologia treinei desde a colheita de amostras no campo até o diagnóstico, 

passando por todos os procedimentos. Todo o grupo de pesquisadores era, em todos os 

aspectos, pessoas muito boas e um deles teve grande significância na minha vida. Ele 

tinha feito mestrado em histopatologia na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), e anos após me estimulou para tentar fazer minha pós-graduação na UFMG. 

Quando estava na UFMG fiquei sabendo que ele tinha falecido. Também aprendi muito 

sobre diagnóstico de doenças venéreas no gado bovino desde a coleta de amostras até o 

tratamento, com outro grande pesquisador que após seria meu colega em Zaimán. Outro 

ilustre pesquisador me ensinou muito sobre a doença “tristeza parasitária bovina” que é 

transmitida principalmente pelo carrapato. Aprendi a efetuar o diagnóstico e até a 
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minuciosa tarefa de realizar a pré-imunização (premunição). O ano 1984 foi muito lindo 

e culminou com o nascimento do meu primeiro filho. 

A participação em grupos de produtores que se reuniam mensalmente sob as normas do 

“Consorcio Regional de Experimentação Agrícola” (CREA) foi muito enriquecedora. 

Primeiramente participávamos no CREA Gobernador Virasoro (Corrientes) e após 

também no CREA Ita Ibaté (Corrientes) que colaboramos muito na sua formação. 

Inicialmente todas as análises de produção eram feitas a mão, grandes planilhas, muitos 

cálculos, mas posteriormente foi muito valiosa a ajuda da informática. A produção era 

calculada de todas as maneiras possíveis. Podíamos identificar o rebanho que tinha 

alguma doença reprodutiva olhando o resultado reprodutivo das novilhas ou calcular a 

relação custo benefício de uma determinada suplementação mineral. No mercado, o 

ganho econômico das fazendas estava relacionado à produção de carne por hectare. 

Então não se podia admitir que um produtor não tivesse uma balança para pesar o gado. 

Esse controle de peso permitia identificar se uma modalidade de pastagem resultava em 

melhor produção, os benefícios de uma suplementação, o sucesso de uma mudança no 

manejo, de um antiparasitário, etc.  

Em novilhos apliquei novamente zearalenona numa fazenda e acompanhamos a 

evolução do peso. Essa experiência deu origem a meu primeiro artigo científico 

publicado em 1986, que tinha também tabelas de uma breve revisão.  

LACORTE, Santiago M; MARTÍNEZ, Pablo E. Efecto del Zeranol en el engorde de 

novilho sobre pasto elefante. A A P A. v.6, 533 - 544, 1986. 

 

Naquela época já se discutia muito sobre os perigos para a saúde do uso de anabólicos 

que tinham atividade estrogênica. Muitos países europeus baniam carne bovina na qual 

detectassem presença de zearalenona. Já se tinha muita informação sobre 

xenoestrógenos. Faz mais de 15 anos que estudamos o xenoestrógeno bisfenol A. 

Recentemente elaboramos um projeto onde estudaremos os efeitos de três 

xenoestrógenos em peixes, incluindo a zearalenona. Na revisão fiquei surpreendido 

porque a Comunidade Econômica Europeia considera que não há suficiente informação 

para proibir a aplicação de zearalenona em animais. 

Com a Faculdade de Veterinária da Universidade de Buenos Aires (UBA) fizemos um 

trabalho em colaboração onde estudamos em novilhos alimentados com leucena um 

amplo perfil bioquímico. Além disso, analisamos os hormônios relacionados à função 

tireoideana e a incorporação de iodo radioativo na glândula tireoide. Durante todo o 

acompanhamento dos animais não tínhamos registrado nenhuma alteração que indicasse 

disfunção tireoideana, e isso foi confirmado pelos estudos conjuntos com a UBA. Estes 

resultados foram apresentados no vigésimo quarto Congresso Mundial de Veterinária 

que aconteceu na cidade de Rio de Janeiro em 1991. Nos não sabíamos por que essa 

falta de toxicidade. Sabíamos que na Austrália descobriram que a incorporação de 

alguns micro-organismos na flora ruminal dos animais pode eliminar a toxicidade da 

leucena, por causarem uma degradação precoce da mimosina. Então era possível que a 
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flora ruminal dos animais por nos estudados já tivessem naturalmente a presença desses 

micro-organismos. Os novilhos tinham excelente ganho de peso e a leucena crescia 

muito bem o que levantava um futuro promissor para a produção de carne, no mínimo 

para pequenos produtores. 

Tinha que fazer pós-graduação para enriquecer meus conhecimentos e poder ajudar com 

maior qualidade a tentativa de construir alternativas produtivas, tanto para os pequenos 

como para os grandes produtores. O importante era produzir respeitando a natureza e 

nesse aspecto a província de Misiones se assemelhava a um paraíso que devia ser 

preservado. O ideal seria estudar e trabalhar numa instituição que tivesse alguma 

semelhança com o INTA, e assim surgiu a possibilidade de fazer o mestrado na França 

no Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) em Jouy-em-Josas, pertinho 

de Paris. Gostava muito do foco da pesquisa, que era reprodutor masculino, mas não 

tanto da espécie que seria a ovina. Tudo estava certo, mas o INTA me outorgou somente 

um ano de bolsa. Isso inviabilizou a possibilidade de fazer minha pós-graduação na 

França. No ano seguinte a tentativa foi na Université Laval na província de Quebec, 

Canadá. Um pesquisador do INTA Balcarce auxiliou-me muito, e agora o foco era 

muito mais interessante porque o trabalho seria de reprodução em novilhas. Novamente 

o INTA liberou só um ano de bolsa, mas era possível que Canadá financiasse um ano, 

mas a média inferior a sete durante a graduação impossibilitou isso acontecer. 

Fiz um projeto no INTA para equipar um laboratório para diagnostico de doenças 

reprodutivas em bovinos, focando principalmente no diagnostico de campilobacteriose e 

trichomonose genital. O problema era que não tinha uma construção adequada para 

receber esses equipamentos. Portanto. falei com o diretor Regional do INTA Misiones. 

Ele me disse que podia fornecer todo o material e mão de obra para a construção, mas 

não tinha recurso para pagar pelo projeto arquitetônico da obra. Um amigo engenheiro 

civil fez o projeto e acompanhou o andamento da obra. Fiquei muito agradecido com 

meu diretor e meu grande amigo. 

Meu amigo do INTA Mercedes me orientou a fazer a pós-graduação no Brasil, na 

UFMG, e me disse que lá estava fazendo mestrado um colega da minha graduação. 

Então comecei a fazer contatos com Gustavo Angel Crudeli. Conhecia muito pouco ele, 

mas foi muito atencioso e me incentivou a tentar fazer a pós-graduação na UFMG. Me 

disse que iria conseguir o melhor orientador da pós em veterinária da UFMG. De fato, 

ele cumpriu e me apresentou ao professor Dr. Antônio Pinho Marques Junior. Comecei 

a me comunicar com o Dr. Pinho, que me assessorou em tudo. Desta vez o INTA 

aprovou financiar a bolsa por 2 anos. O Dr. Pinho, o grande Gustavo e outras pessoas 

me ajudaram muito porque, mesmo já tendo assinado previamente o contrato de aluguel 

de um apartamento, quando cheguei a Belo Horizonte com minha família, o proprietário 

desfez o contrato e ninguém tinha interesse em alugar uma casa. Naquele tempo (1989), 

o presidente de Brasil era José Sarney e a instabilidade econômica criava uma situação 

onde não havia perspectiva de estimação de valores de qualquer coisa para a próxima 

semana. Gustavo intermediou para conseguiremos alugar um apartamento (valor em 

dólares) no prédio onde ele morava. Com a família instalada num apartamento muito 
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lindo, perto da UFMG, o foco então foi a pós-graduação. Apesar das peripécias na 

procura de aluguel a primeira imagem do mineiro, que permanece até hoje na minha 

mente, foi a de um povo muito respeitoso, gentil e prestativo. Gostei muito da UFMG e 

enfrentei o desafio de estar numa pós-graduação de alto nível. Estudei muito e fui a 

Uberaba a fazer o trabalho de mestrado. Foi uma bela experiência. Um fazendeiro 

providenciou todas as condições para realizar o estudo. As novilhas de raça Nelore eram 

de sua cabanha de reprodutores, ou seja, animais muito valiosos e disponibilizou 

também mão de obra para me ajudarem a fazer o que eu achasse necessário. Além de 

fazer o trabalho foi uma importante experiência conhecer como se vivenciava a cultura 

numa região ganadeira no interior de Minas Gerais, e mais ainda na terra de Chico 

Xavier. 

Meu desempenho tinha sido bom, já tinha escrito um artigo. Desta forma, com apoio do 

Dr. Pinho, decidimos solicitar a transferência para o doutorado. Após cumprir com um 

relatório detalhado e fazer a apresentação do trabalho para uma banca, ingressei no 

doutorado em Ciência Animal com bolsa de pós-graduação do Brasil. O Dr. Pinho 

comprou as novilhas Girolando que necessitava para o projeto de doutorado e as trouxe 

para a UFMG. Mesmo trabalhando com bovinos não tinha que sair da Universidade 

para fazer o estudo para completar o doutorado. Tinha observado nas amostras do 

estudo em Uberaba, entre outras coisas, que a concentração de cortisol mudava durante 

o ciclo estral. Agora o interesse era observar se os receptores para glicocorticoides 

também mudavam. Os receptores eram nucleares, sua detecção não era fácil. Contei 

com a ajuda da Professora Dra. Miriam T. Lopes quem colaborou muito até que a 

metodologia ficasse pronta. O protocolo de estudo de ligação “binding” dos receptores 

de glicocorticoides em linfócitos e neutrófilos era minucioso e longo, e a analise dos 

resultados também requeria experiência. Contei também com a ajuda do professor Dr. 

Carlos Salas. Por muito tempo os dias começavam às 5 h e finalizavam quase a media 

noite. Trabalhei muito, mas foi muito proveitoso. Faria de novo se fosse necessário. As 

publicações que resultaram da minha pós-graduação (doutorado) foram as seguintes: 

MARTÍNEZ, Pablo E; MARQUES Jr., A P; SATURNINO, H M. Fatores que afetam a 

razão neutrófilos:linfócitos em novilhas Nelore. Arquivo Brasileiro de Medicina 

Veterinária e Zootecnia. , v.46, 607 - 621, 1994. 

 

MARTÍNEZ, Pablo E; MARQUES Jr., A P; SATURNINO, H M. Effect of estrous 

cycle and blood sampling order on the plasma cortisol concentration in Bos taurus 

indicus (Nelore) heifers. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. , v.46, 

65 - 70, 1994. 

 

MARTÍNEZ, Pablo E; MARQUES Jr., A P. Concentração de fosfatase alcalina em 

neutrófilos de novilhas Girholanda (Bos taurus indicus x Bos taurus taurus) durante o 

ciclo estral. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. , v.48, 501 - 503, 

1996. 
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MARTINEZ, Pablo E; LOPES, M T P; MARTINS, M S; MARQUES, A P; SALAS, C 

E. Changes in glucocorticoid receptor levels of bovine lymphocyte and neutrophil 

during estrous cycle. Reproduction in Domestic Animals, 33, 2, 61-66, 1998. 

 

Os trabalhos estiveram entre os primeiros a mostrarem o relacionamento de hormônios, 

células do sistema imune e reprodução de bovinos. Foi muito importante o auxilio e 

orientação do Dr. Pinho me incentivando a estudar tudo isso integradamente. Como 

consequência disso, estudei muito imunologia, receptores nucleares e hormônios 

esteroides. Estes últimos assuntos foram a base para as duas disciplinas que atualmente 

ministro na pós-graduação de Ciências Fisiológicas - Fisiologia Animal Comparada do 

ICB-FURG.  

No ICB da UFMG conheci o professor Elton Pinto Colares. Nossos filhos eram amigos 

na escola e isso fez com que compartilhássemos alguns churrascos e cervejas. Ele estava 

voltando para Rio Grande para tentar um concurso na Fisiologia. Entre piadas mineiras 

e assuntos sérios combinamos que caso eu ainda estivesse em BH e aparece alguma 

oportunidade para mim, que ele lembrasse de mim. 

Com o titulo de Doutor voltei para Argentina, tinha saudade de muitas pessoas e de 

trabalhar na terra colorada da província de Misiones. Também queria ver como estava o 

laboratório. Sabia que o veterinário do INTA Mercedes, que tinha se transferido a 

Zaimán pouco antes de sair para a UFMG, já não trabalhava mais em Zaimán. Ele teve 

problemas com o chefe de INTA Zaimán, não sabia o motivo, mas a situação não era 

muito agradável. Por outro lado, meu chefe agora era o Diretor Regional do INTA 

Misiones e como a relação com ele era boa tinha alguma esperança de que tudo fluiria 

bem.  

Quando cheguei a INTA Zaimán, fui ao laboratório e a menor sala era sala de 

permanência e a maior tinha uma mesa imensa com muitas cadeiras em torno. As 

bancadas tinham samambaias e outras plantas ornamentais que quase não deixavam 

visualizar a bancada. Não tinha nenhum equipamento à vista e não havia ninguém que 

me pudesse explicar alguma coisa. Pensei que os equipamentos poderiam estar no 

galpão. Achava essa ideia pouco razoável, mas igual fui ao galpão e realmente não 

enxerguei nenhum equipamento. Pouco após chegou o diretor da Regional que pareceu 

feliz de me ver e me explicou que a situação econômica estava complexa e que por isso 

não podia pagar o aluguel da sede da Regional que ficava em Posadas. Desta forma, ele 

decidiu ocupar os laboratórios. O que aconteceu com todo o material para instalar os 

laboratórios? Perguntei. Ele respondeu que a maior parte estava em Cerro Azul. Em 

Montecarlo precisaram de um microscópio de epifluorescência e envie para eles. De 

Puerto Rico me pediram uma centrífuga, enviei. Então observando meu 

descontentamento me disse que a ideia da administração em Misones era de que eu não 

ficaria fixo num lugar e que visitaria Cerro Azul e Cuartel Victoria todas as semanas. 

Além disso, para melhorar meu salário criariam uma divisão veterinária sob minha 

direção. Parecia surreal, a divisão veterinária era eu e eu, seria o trabalhador e também 

seria o diretor.  
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Finalmente decidi pedir licença sem salário para voltar a Brasil. Minha justificativa foi 

acompanhamento de conjugue, pois minha esposa estava fazendo o doutorado no Brasil. 

Pedi para meu superior que, por favor, recuperasse os equipamentos. Então ele falou 

que o laboratório não tinha mais jeito. Que os equipamentos já pertenciam a outras 

unidades e que não havia possibilidade de eu ganhar uma licença. 

Morávamos na casa do INTA Zaimán, mas quase todo o que tinha nela era nosso. Era 

muita coisa para deixar para trás para voltar a Brasil. Uma família com 4 crianças não 

era fácil, mas a pintura estava claramente desenhada. Argentina em crise e eu daqui a 

pouco desempregado. Quem iria querer na Argentina um Doutor em Ciência Animal? 

No Brasil seria bem-vindo em muitos locais. Temia que isto pudesse acontecer, mas a 

realidade estava agora batendo no meu peito e tinha quatro crianças nas quais pensar. 

Brasil é muito receptivo e existe pouca discriminação para os gringos, mas como dizia 

um professor da UFMG, fora de seu país você sempre é gringo. Meus filhos posadenhos 

já liam e escreviam português, mas minha decisão faria deles pessoas totalmente 

diferentes. 

Comecei a venda de tudo o que estava na casa e prontamente descobri que era difícil 

vender em pouco tempo e num país em difícil situação econômica. Quase deixando de 

presente consegui tirar muitas coisas da casa. Tínhamos um carro Gol e obviamente o 

porta-malas não foi modelado pensando em mudanças. Então livros de todos os tipos 

doamos a escolas, e também agasalhos (em BH não faz frio). Muitas coisas importantes 

acomodamos em grandes caixas de papelão e despachamos por ônibus como 

encomendas, e nós partimos quase acompanhando o ônibus. Ao chegar a Iguazú, 

pegamos as caixas, colocamos num taxi e partimos atrás do taxi rumo à rodoviária de 

Foz do Iguaçu. Na rodoviária constatei um problema. No Brasil todo material para ser 

enviado por encomenda deve ter nota fiscal para identificar sua procedência. Comprei 

cordas e lonas, montei o guarda malas acima do carro e todas as caixas foram lá encima. 

O volume era imenso, era quase outro carro acima do carro. Não eram coisas pesadas. 

Acomodei tão bem que nem se mexeram até BH. A policia me deteve duas vezes. 

Quiseram saber o que tinha lá acima, eu explicava para eles a situação e dizia podiam 

desmontar tudo e olhar, mas que era para deixar de novo como estava por que deu muito 

trabalho encaixar tudo. Nossa situação era tão de coitados que só ouvia dizer “podem 

seguir”. 

Em BH com a bolsa de doutorado de Nani poderíamos subsistir algum tempo, mas eu 

tinha que conseguir algo. Falei com o professor Carlos Salas para ver o que podia fazer 

por mim e ele me falou que achava que rapidamente conseguiria algo na Bioquímica. 

Nessa semana participei de uma entrevista e na semana seguinte assinei o contrato de 

professor substituto. Carlos Salas me fez o convite para trabalhar no laboratório dele em 

biologia molecular num projeto de diagnóstico de tuberculose bovina. Assim comecei a 

trabalhar intensamente no protocolo de extração de DNA do Micobacterium bovis e 

fazer PCR. A tarefa não era fácil, mas estava gostando muito. Mas três meses após do 

retorno recebi o recado do professor Elton de que na Fisiologia da FURG onde ele já era 

professor tinha uma vaga para professor visitante.  
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Já me tinham negado qualquer tipo de licença no INTA. Elton era uma pessoa séria e 

tinha me falado que o grupo era muito unido e esforçado. Então, tudo indicava que era 

uma grande porta que de alguma maneira Elton estava abrindo para mim. Na vida nada 

melhor que ter bons amigos. Rio Grande tinha uma praia Cassino, claro não seria 

Copacabana nem Camboriú, mas onde tem praia tem mar e o ar salgado me trazia 

lembranças de minha infância, visitando a praia com meus pais e irmãs. Ficava muito 

mais perto de Argentina, mas sem dúvida o que mais me forçava era a perspectiva 

futura. Em BH era professor substituto por dois anos e após? 

 

2.Na FURG: nascimento do Mestrado e 

Doutorado. Do DCF ao ICB 

No mês de julho de 1994 estávamos em Rio Grande. O vento gelado me trazia 

lembranças remotas de minha infância e lembranças recentes de abandonar agasalhos 

em Posadas, pois em BH não seriam necessários. A primeira diligência foi comprar 

agasalhos. Conseguimos alugar uma casa e eu comecei minha atividade docente. O 

Departamento de Ciências Fisiológicas (DCF) tinha muitas limitações estruturais, mais 

tinha em geral uma vocação de trabalho em equipe. Todos os equipamentos eram de uso 

conjunto. Minha principal atividade era ministrar aulas de fisiologia humana para o 

curso de medicina. A disciplina era em colegiado compartilhando com os professores 

Fernando Cardone e Maria Cristina Soares. As aulas do professor Cardone eram muito 

boas. Foi-me outorgado entre outros os conteúdos de fisiologia dos sistemas nervoso, 

digestório e renal. Com o professor Luiz Eduardo Maia Nery falamos sobre alguns 

aspectos de sinalização celular, mas pouco após ele se afastou para fazer o doutorado na 

Universidade de São Paulo (USP). Ao retornar montamos uma disciplina na pós-

graduação e uma grande amizade. No ano seguinte (1995) teve concurso na disciplina 

Bioquímica e eu fiz e fui aprovado. Fiquei muito feliz quando meses após, em 

novembro de 1995 passei a ser parte do corpo docente efetivo da FURG ingressando 

como professor do ensino superior. Nesses tempos estávamos no Campus Cidade e 

dividia sala com Cristina e filosofávamos muito sobre ensino e pesquisa. Após também 

a Cristina se afastou para realizar seu doutorado na França.  

Ao mesmo tempo trabalhamos muito também na elaboração de uma proposta para 

iniciar um Programa de Pós-Graduação “stricto sensu” em Ciências Fisiológicas 

(mestrado). Sem dúvida os maiores geradores dessa ilusão foram dois profissionais 

admiráveis o Professor Fernando Amarante Silva e o Professor Dr. Euclydes dos Santos 

Filho. A experiência previa do DCF na realização de um curso de Especialização “lato 

sensu” em Ciências Fisiológicas gerava um suporte para nossas ideias. Assim, se 

iniciaram as tramitações para a formalização do mestrado. O Conselho Superior da 

Universidade aprovou a instalação de nosso mestrado em Ciências Fisiológicas, mas 

quando a CAPES analisou em 1998 a proposta, verificou as instalações, e até 
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entrevistou estudantes de nosso mestrado decidiu que ainda tinham que ocorrer 

importantes mudanças no curso para sua aprovação. As principais mudanças eram 

relacionadas aos docentes orientadores. Não sendo conveniente manter nesse quadro 

professores sem Doutorado. Outro importante aspecto foi a necessidade do curso ter 

como principal área de concentração a Fisiologia Animal Comparada, já que o CNPq 

anos antes tinha observado a carência de grupos de pesquisa nesta área. A nova proposta 

foi encaminhada para a CAPES tendo a participação do seguinte quadro docente: Adalto 

Bianchini, Ana Muscilo Baish, Daniela Martí Barros, Elton Pinto Colares, Euclydes dos 

Santos Filho, Gilma Santos Trindade, João Carlos Cousin, José Levy, José Maria 

Monserrat, Luiz Eduardo Maia Nery e eu. O mestrado em Ciências Fisiológicas - 

Fisiologia Animal Comparada, após nova visita da CAPES, foi reconhecido pela mesma 

no final de 1999, período onde o coordenador era o Dr. Euclydes e eu o coordenador 

adjunto. No início do ano 2000 o Dr. Euclydes por motivos pessoais se afastou da 

coordenação ficando eu por um período de pouco mais que um ano como coordenador. 

Após muitas tramitações sobre a coordenação do Dr. Adalto e a coordenação adjunta do 

Dr. Elton no final de 2005 foi aprovada a implementação do Doutorado no Programa de 

Pós-graduação em Ciências Fisiológicas - Fisiologia Animal Comparada. Ambos os 

cursos de Mestrado e Doutorado têm atualmente conceito 4 da CAPES.  

No ano 2003 houve uma grande mudança no DCF. Cedemos o Campus Cidade para a 

Escola Técnica Industrial e fomos para o Campus Carreiros. Mesmo que esta mudança 

tenha sido obtida após muito planejamento, após nove anos no Campus Cidade já tinha 

algumas raízes, mas as condições de espaço físico e a expansão conseguida entre outros 

aspectos fizeram desse câmbio um fato digno de comemoração. Tudo isso aconteceu 

sob comando geral e o esforço do Dr. Adalto Bianchini. Houve criação de novos 

laboratórios, sempre respeitando a filosofia de que tudo era de uso comum, permitindo a 

integração de todos os docentes nestes âmbitos. 

Foi esse desejo de continuar crescendo que fez que o Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Fisiológicas, e especialmente uma linha de pesquisa “Efeitos fisiológicos de 

poluentes e das radiações”, na qual se concentrava a maior parte da produção 

científica, fosse o alicerce para a criação de um novo curso de graduação em Tecnologia 

em Toxicologia. 

A oportunidade nasceu no ano 2007 com a elaboração do Projeto da FURG no âmbito 

do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI, o Departamento de Ciências Fisiológicas, em parceria com a 

Comissão de Curso de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas – Fisiologia Animal 

Comparada, elaborou uma proposta inicial de implantação de um CURSO SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA EM TOXICOLOGIA, a qual foi aprovada pelo CONSUN e pelo 

Ministério da Educação. 

Durante o ano de 2008 com a mudança da Estrutura da FURG, o Departamento de 

Ciências Fisiológicas e o Departamento de Ciências Morfobiológicas propuseram a 

criação do Instituto de Ciências Biológicas (ICB). Proposta aprovada pelo CONSUN 
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em 15 de agosto de 2008, que hoje é a Unidade responsável pelo oferecimento do curso 

de Tecnologia em Toxicologia. 

No ano 2007 e na maior parte de 2008 estive afastado da FURG fazendo meu Pós-

Doutorado na UFRJ. Pouco depois de retornar, me envolvi no curso de Tecnologia em 

Toxicologia como docente, sendo responsável da disciplina Toxicologia Sistémica e 

responsável dos aspectos fisiológicos da disciplina de Testes Toxicológicos. Nesta 

última abordando testes que envolviam respostas não específicas do sistema imune de 

vertebrados e invertebrados. Também colaborando na condução do andamento do curso, 

juntamente com a Coordenadora Professora Dra. Carla Amorin Neves Gonçalves, como 

Coordenador Adjunto do referido curso.  

Na proposta para criação do curso, que atualmente tem o nome de Tecnologia em 

Toxicologia Ambiental, estavam incluídas vagas para contratação de novos professores 

e a construção de Laboratórios, salas de aulas práticas e de permanência. As 

contratações aconteceram, e também a maior parte das construções aprovadas. 

 

3.Projetos de pesquisa formulados 

conjuntamente por pesquisadores do 

instituto (ICB) com ou sem 

colaboração de outras unidades da 

FURG ou de outras instituições. 

 

3.1. Saúde e estresse do elefante marinho do sul, Mirounga 

leonina, na Ilha Elefante (Antártica). 
 

Naquele tempo também ocorreu o nascimento do primeiro grande projeto do grupo, 

nomeado genericamente como “Projeto elefante”. Não eram elefantes de África. Era o 

elefante marinho do sul, Mirounga leonina. Muitas vezes durante a elaboração e 

execução do projeto me lembrei do belíssimo livro escrito pelo francês Michel Klein 

“Los animales que me hicieron hombre” história relacionada a um veterinário que luta 

por salvar animais e anestesia elefantes na África. Acho que o livro ficou em Zaimán. 

Eu teria a missão, entre outras, de anestesiar os elefantes marinhos na Antártica. O 

estudo seria efetuado na Ilha Elefante que é parte do Arquipélago Shetland do Sul, na 

Antártica. Assim no ano 1997, fomos para a Antártica, fato que se repetiu mais quatro 
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vezes. Nas nossas costas carregamos uma grande responsabilidade, mas aliviava um 

pouco o apoio da Marinha brasileira o qual era muito profissional. A pesar dos riscos, 

que eram abundantes, o planejamento e a execução se faziam com máxima segurança. 

A gestação de nossa pesquisa na Antártica iniciou-se em 1995, quando uma equipe 

formada pelos professores Adalto Bianchini, Elton Pinto Colares, a Dra. Monica 

Muelbert, o técnico Ricardo Berteaux Robaldo e eu, começou a elaborar o projeto de 

pesquisa, intitulado “Saúde e estresse do elefante marinho do sul, Mirounga leonina, na 

Ilha Elefante (Antártica)”. A proposta foi aprovada pelo CNPq em 1996. Este projeto 

tinha a intenção de verificar parâmetros fisiológicos do elefante marinho do sul e sua 

resposta ao estresse provocado pela presença do homem na Antártica e/ou por diferentes 

contaminantes.  

A preparação para a viagem começou com um treinamento efetuado na Ilha da 

Marambaia, RJ, sob a condução da Marinha. O Treinamento Pré-Antártico (TPA) era 

obrigatório e com validade limitada, o que nos forçou a faze-lo duas vezes. Foram duas 

semanas de treinamento intensivo (das 8 às 22 h) com muitas atividades teóricas e 

práticas. O intuito era nos confrontar com as possíveis ameaças e riscos da Antártica e 

como nos comportar nessas situações, sempre procedendo adequadamente para 

preservar nossa saúde e a de todos no entorno. Poderíamos ter doenças, acidentes de 

diferentes índoles. Ocorrer temporais com ventos intensos, nevascas, queda na água, 

fogo, etc. As atividades práticas eram intensas e envolviam mergulho, virar um bote, 

montar barracas, caminhadas utilizando material de localização por GPS, escaladas, 

utilização de cordas, fazer rapel, tirolesa, etc. Todas essas atividades eram realizadas 

com o apoio de alpinistas do Clube Alpino Paulista.   

 

Na Ilha Elefante ficaríamos isolados do mundo e qualquer elemento necessário para 

nosso estudo tinha que estar disponível, pois caso contrário essa atividade seria 

prejudicada. Então, tínhamos que fazer uma listagem mais que completa e todo esse 

material colocar em caixas de marfinite com adequada proteção para não prejudicar sua 

futura utilização. Cada caixa era identificada, assim como a listagem completa do 

conteúdo de cada caixa. As compras tinham que ser feitas com precedência para ter 

garantia de que chegassem com tempo para serem encaixotadas. Todo o grupo trabalhou 

nisso, mas sem dúvida o Robaldo era o mestre da orquestra e também tocava todos os 

instrumentos. Quais equipamentos levar e quantos? Foi uma tarefa que dispensou 

meses, mas necessária para que tudo desse certo. A preparação foi exaustiva e todos 

aportavam em algum aspecto do desenvolvimento. Como anestesiar os elefantes? A 

experiência da Dra. Monica foi muito importante, assim como a do Dr. Elton e após 

com informações retiradas de diferentes publicações definimos o anestésico a ser 

utilizado e fomos treinados em relação às diferentes possíveis alternativas de como 

imobilizar e/ou aplicar o anestésico. Como coletar sangue, como fazer pequenas 

cirurgias para retirar tecido adiposo. Fizemos as sarabatanas e as seringas-dardos. 

Também devo salientar que tudo foi possível pela capacidade do Dr. Adalto, que com 

seu empenho e visualizando as partes e o conjunto, colaborou para erigir uma rica 

experiência humana e científica. 
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Um número muito pequeno de humanos tem a oportunidade de visitar a Antártica. Ser 

parte dos seletos humanos que conhecem a Antártica me enche de orgulho e satisfação. 

Além disso, receber a dádiva de ser parte de um privilegiado grupo de pesquisadores 

que são conduzidos a Antártica para cumprir uma missão científica é gratificante. Nesse 

deslocamento existe o esforço da competente Marinha brasileira, mas não podemos 

esquecer que tudo isso só é possível pela contribuição anônima do povo brasileiro.  

Nossa permanência, numa pequena ilha sem alternativa de saída (ilha Elefante), no 

refugio Emilio Goeldi, isolados do mundo, quase sem comunicação, foi um teste sobre a 

capacidade do grupo de enfrentar as dificuldades e saber entender que em alguns 

momentos qualquer um de nós poderia ter alguma manifestação ou comportamento 

incomum. Nossa comunicação principalmente acontecia com o navio Oceanográfico 

Ary Rongel e a Estação Antártica Comandante Ferraz na ilha Rei George, eles nos 

forneciam as informações meteorológicas, o que nos permitia fazer um planejamento 

aproximado das atividades a serem realizadas. Ao grupo inicial foram se incorporando 

excelentes pesquisadores e pessoas, posso citar Guilherme Becker, Kleber Miranda 

Filho, Carlos Eduardo da Rosa, entre outros. 

A última viagem do grupo à Antártica foi no ano 2005. O trabalho com o elefante 

marinho foi árduo e em condições ambientais extremas. As mãos com luvas de cirurgia 

rapidamente ficavam com sensibilidade diminuída pelo frio. As pequenas cirurgias para 

retirar tecido adiposo dos animais deviam ser executadas rapidamente. Anestesiar, 

capturar, coletar material biológico, pesar, medir, etc. Retiramos leite das mães recém-

paridas. Um intenso trabalho coletivo, com o objetivo de ter informações científicas que 

poderiam ser úteis, para os elefantes marinhos, para os humanos e/ou para outras 

espécies. Para os elefantes marinhos, a espécie humana é quase desconhecida, e nós 

irrompemos o seu ambiente e os fazíamos alvos de nossa pesquisa. Todos os 

procedimentos eram executados tentando evitar qualquer sofrimento nos animais. De 

qualquer maneira, obviamente gerávamos algum tipo de estresse neles. Eles se 

adaptaram para habitar nessa inóspita geografia e nós éramos os invasores procurando 

conhecer se os químicos de nossa descontrolada industrialização já tinham atingido eles.  

 

Com material obtido nesse projeto, Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações e 

Teses foram realizadas e defendidas. A seguir, a lista de alguns desses trabalhos: 

 

SOARES, Dayane A. Efeito da Captura e recaptura na concentração de cortisol e 

glicose e no perfil hematológico no elefante-marinho do sul (Mirounga leonina). 2000. 

TCC (Ciências Biológicas) - Universidade Federal do Rio Grande. 

 

BECKER, Guilherme K; ROBALDO, Ricardo B; BIANCHINI, Adalto; COLARES 

Elton P; MARTÍNEZ, Pablo E; MUELBERT, Monica M C; BRUM, J G W. 

Lepidophthirus macrorhini (Anoplura: Echonopthiridae) em elefante-marinho do Sul 

(Mirounga leonina) na ilha Elefante (Shetland do Sul - Antártica). Arquivos do Instituto 

Biológico, 67, p.255 - 256, 2000. 

 

BARAJ, B; BIANCHINI, Adalto; NIENCHESKI, L F H; CAMPOS, C C R; 
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MARTÍNEZ, Pablo Elías, ROBALDO, Ricardo B, MUELBERT, Monica M C, 

COLARES, Elton P; ZARZUR, S. The performance of Zeiss GFAAS-5 instrument on 

determination of trace metals in whole blood samples of Southern Elephant Seals, 

Mirounga leonina, from Antartica.. Fresenius Environmental Bulletin, 10, 12, 859 - 

862, 2001. 

 

GUILHERME, C; BIANCHINI, Adalto; MARTÍNEZ, Pablo E; ROBALDO, Ricardo 

B; COLARES, Elton P. Serum leptin concentration during the terrestrial phase of the 

Southern elephant seal Mirounga leonina (Carnivora: Phocidae). General and 

Comparative Endocrinology,139, 137 - 142, 2004. 

 

MUELBERT, Monica M C; ROBALDO, Ricardo B; MARTÍNEZ, Pablo E; 

COLARES, Elton P; BIANCHINI, Adalto; SETZER, A W. Movement of Southern 

Elephant Seals, Mirounga leonina L., from Elephant Is. South Shetlands, Antarctica. 

Arquivos de Biologia e Tecnologia, 47, 461 - 467, 2004. 

 

FERREIRA, Ana P da Silva; MARTÍNEZ, Pablo E; COLARES, Elton P; ROBALDO, 

Ricardo B; BERNE, Maria E A; BIANCHINI, Adalto. Serum Immunoglobulin G 

Concentration in Southern Elephant Seal, Mirounga leonina (Linnaeus, 1758), from 

Elephant Island (Antarctica): Sexual and Adrenal Steroid Hormones Effects. Veterinary 

Immunology and Immunopathology, 106, 239 - 245, 2005. 

 

MIRANDA, Filho K C; METCALFE, Tracy; METCALFE, Chris; ROBALDO, Ricardo 

B; MUELBERT, Monica M C; COLARES, Elton P; MARTÍNEZ, Pablo E; 

BIANCHINI, Adalto. Residues of persistent organochlorine contaminants in southern 

elephant seals, Mirounga leonine, from Elephant Island, Antarctica. Environmental 

Science & Technology, 41, 3829 - 3835, 2007. 

 

MIRANDA, Filho K C; METCALFE, Chris; METCALFE, Tracy L; MUELBERT, 

Mônica M C; ROBALDO, Ricardo B., MARTINEZ, Pablo E; COLARES, Elton P; 

BIANCHINI, Adalto. Lactational transfer of PCBs and chlorinated pesticides in pups of 

southern elephant seals, Mirounga leonine, from Antarctica. Chemosphere (Oxford), 75, 

610 - 616, 2009. 

 

SILVEIRA, T; BIANCHINI, A; ROBALDO, R B; COLARES, Elton P; MUELBERT, 

M. M C; MARTÍNEZ, Pablo E; PEREIRA, E; VALENTE, A. L. S. Corynosoma spp. 

(Acanthocephala, Polymorphidae) in Mirounga leonina (Pinnipedia, Phocidae) of South 

Shetlands Islands: a new host for Corynosoma cetaceum. Panamjas, 9, 66-99 - 99, 2014. 

 

Sem dúvida nenhuma, houve importantes aportes científicos com estes trabalhos. 

Algum com relevância menos abrangente, mas outros são de transcendência mundial e 

todos os anos apresento na sala de aula. A presença de contaminantes é global e não é 

recente. Sun et al., 2006 Science of the Total Environment, 368(1), 236-247), 

observaram a presença oscilatória de mercúrio nos pelos de Elefantes Marinhos do Sul, 
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como um arquivo que relata a atividade humana, relacionando estas variações com a 

mineração de diferentes civilizações e a era industrial. Além da presença de muitos 

contaminantes observados em nossos estudos, outra informação se destaca. O 

imaculado leite materno é a inicial fonte de contaminação de seu filhote, mas para que 

isso gere mais preocupação temos que salientar que essa impiedosa realidade se aplica 

para todos os mamíferos, incluindo a espécie humana.  

 

3.2. Proteínas de Choque térmico como Bioindicadores de 

Alterações Climáticas (PROBAC). 
 

No ano 2004 elaboramos um projeto “Proteínas de Choque térmico como 

Bioindicadores de Alterações Climáticas (PROBAC)”. Participei na elaboração, 

execução e preparação dos relatórios para o órgão financiador (Ministério do Meio 

Ambiente e da Amazonia Legal-MMA). Participaram da proposta Adalto Bianchini 

(Responsável), Ana Maria Barral de Martínez, Elton Pinto Colares, Daniela M Barros, 

José Maria Monserrat, Luiz Eduardo Maia Nery e eu. Colaboraram na execução as 

bolsistas: MSc. Indianara Fernanda Barcarolli (DTI-PROBIO), MSc. Isabel S. Chaves 

(DCF-FURG), MSc. Lílian L. Amado (DTI-PROBIO) e MSc. Maristela Azevedo (DTI-

PROBIO). 

A proposta se sustentou na hipótese de que as mudanças climáticas globais afetam a 

biodiversidade dos ecossistemas atingidos. No sentido de obter ferramentas que 

permitam verificar o grau de alteração suportado pelos diferentes organismos foi 

proposta a utilização da proteína de choque térmico 70 (Hsp70), como bioindicadora do 

aumento da temperatura. O estudo foi realizado em células do sangue ou da hemolinfa 

de espécies chaves do ecossistema costeiro da Região Sul do Brasil, como o caranguejo 

Neohelice granulata, o marisco branco Mesodesma mactroides, a corvina 

Micropogonias furnieri, o lagarto de dunas Liolemus occipitalis e o camundongo de 

dunas Calomys laucha. As determinações da Hsp70 foram efetuadas por citometría de 

fluxo nas diferentes espécies em condições naturais e sob condições de laboratório com 

temperaturas progressivamente aumentadas com a finalidade de detectar a factibilidade 

de utilizar a proteína Hsp70 como um bioindicador molecular para a ocorrência de 

danos celulares provocados pelo aumento da temperatura, antes que perturbações 

maiores na população e no ecossistema aconteçam. Os resultados mostraram a presença 

de Hsp70 em todas as espécies estudadas (na figura 1, são apresentados os valores 

registrados nos animais em condições de campo). Foram verificadas importantes 

diferenças na capacidade de respostas nos animais estudados, sendo observada 

significativa resposta nos animais pecilotérmicos. A resposta foi bem caracterizada 

quando se fez comparação nas condições de campo, exposição aguda (24 horas) e 

exposição crônica (28 dias). A seguir são apresentados os resultados registrados no 

caranguejo Neohelice granulata (Fig. 2). 
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Figura 1. Níveis médios anuais de expressão da Hsp70 em células hemolinfáticas ou 

sanguíneas do marisco branco Mesodesma mactroides, do caranguejo estuarino 

Neohelice granulata, do peixe Micropogonias furnieri, do lagarto de dunas Liolemus 

occipitalis e o camundongo de dunas Calomys laucha. 

 

 

Figura 2. Níveis médios de expressão da Hsp70 em células da hemolinfa do 

caranguejo estuarino Neohelice granulatus no campo, após choque térmico agudo 

por 24 h e após choque térmico crônico por 28 dias. 

 

Resultados desta pesquisa foram apresentados em congressos: 
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BIANCHINI, A.; BARCAROLLI, I. F.; AMADO, L. L.; CHAVES, I. S.; 

MONSERRAT, J. M.; BARROS, D. M.; NERY, L. E. M.; MARTÍNEZ, A M B.; 

COLARES, E. P.; MARTINEZ, P.E. HSP70 as a biomarker of thermal stress in key 

species from the Atlantic southern coast of Brazil. In: Pollutant Responses in Marine 

Organisms (PRIMO 14), 2007, Florianópolis, SC. Marine Environmental Research 

Special Issue. Amsterdam: Elsevier, v. 66. p. 173-174, 2007. 

 

3.3. Proteínas de choque térmico como biomarcadores de 

aquecimento global em animais antárticos. 
 

No ano 2005, efetuamos outra proposta envolvendo Hsp70 na Antártica. O projeto foi 

intitulado “Proteínas de choque térmico como biomarcadores de aquecimento 

global em animais antárticos” Participaram da proposta os pesquisadores: Bianchini, 

Adalto (Coordenador), Colares, Elton P., Marins, Luis, F., Miranda Filho, K., Robaldo, 

Ricardo B., da Rosa, Carlos E., e eu. A pesquisa foi financiada pelo Programa Antártico 

Brasileiro. A proposta objetivou estudar a expressão gênica da proteína de choque 

térmico (Hsp70) em leucócitos de duas espécies antárticas relacionadas na cadeia 

trófica. Estas espécies foram o peixe antártico Nothotenia coriiceps e o elefante marinho 

do Sul Mirounga leonina. Este projeto contemplou pesquisas em campo (Mirounga 

leonina) em duas estações do ano (outubro/2006 e fevereiro/2007), bem como em 

laboratório (Nothotenia coriiceps). O objetivo central da pesquisa foi determinar o grau 

de adaptação térmica de cada uma das espécies em estudo, através da expressão das 

proteínas de choque térmico, visando a utilização destas como biomarcadores de 

aquecimento global. 

A pesquisa deu origem aos resumos e dissertação, listados a seguir: 

 

ROSA, C. E.; FIGUEIREDO, M. A.; MARINS, Luis Fernando; ROBALDO, R. B.; 

PINTO, L. S.; DELLAGOSTIN, O. A.; COLARES, E. P.; MARTINEZ, P. E.; 

BIANCHINI, A. HSP70 mRNA expression in the Antarctic fish Notothenia coriiceps as 

a biomarker of possible global warming. Marine Environmental Research, v. 66, p. 174-

174, 2008. 

 

ROSA, C. E.; FIGUEIREDO, M C; MARINS, L F F; ROBALDO, R. B.; Pinto, L.S.; 

DELLAGOSTIN, O. A.; COLARES, E. P.; MARTINEZ, P. E.; BIANCHINI, A. 

Expressão do mRNA da HSP70 no peixe antártico Notothenia coriiceps após exposição 

aguda e crônica à diferentes temperaturas: implicações do aquecimento global. In: X 

Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, 2008, Bento Gonçalves, RS. Resumos. São 

Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia, v. 1. p. 242-242, 2008. 

 

Dissertação de Mestrado em Ciências Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada da 

Bióloga Roberta Daniele Klein, orientada pelo Professor Dr. Adalto Bianchini, 

Intitulada: “Ausência de indução da expressão das proteínas de choque térmico 
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(Hsp70) em eritrócitos do peixe antártico Notothenia coriiceps”. A defesa aconteceu 

no ano 2010.  

 

3.4. Biomarcadores Imunológicos 
 

Um grupo de professores (Drs. Elton, Euclydes, José Monserrat, Luiz Eduardo e eu) 

liderados no Instituto pelo Dr. Adalto participamos do projeto “RECOS - Uso e 

apropriação de recursos costeiros renováveis”, no subprojeto que envolvia 

biomarcadores. A proposta foi coordenada pelo Dr. Pablo Castello da FURG. O projeto 

foi aprovado em 2001 no edital do Programa “Institutos do Milênio - RECOS”. Nossa 

participação aconteceu obedecendo ao conceito de que a exposição do ambiente 

aquático a contaminantes de origem natural ou antropogênico cria a necessidade do 

desenvolvimento de ferramentas que permitam precocemente detectar as alterações no 

meio ambiente. Com este intuito a avaliação da habilidade fagocitária e a explosão 

respiratória em fagócitos de peixes tem se mostrado ferramentas sensíveis. Com a 

finalidade de confirmar a utilidade destes parâmetros imunológicos foi utilizada a 

corvina, Micropogonias furnieri verificando em fagócitos do rim cefálico e do baço a 

atividade fagocitária (fluorometria) e a explosão respiratória (espectrofotometria, 

redução do nitroazul de tetrazólio).  Esta atividade justificou a compra de nosso 

primeiro fluorímetro. Como resultado foi publicado um capítulo de livro. Referencia 

apresentada a continuação: 

  

MARTÍNEZ, Pablo Elías, BIANCHINI, Adalto. Biomarcadores Imunológicos In: 

Avaliação ambiental de estuários brasileiros: aspectos metodológicos. ed. Rio de 

Janeiro : Museu Nacional, 2006, 1, 122-123. 

 

3.5. Efeitos de agentes bióticos e abióticos sobre diferentes níveis 

da organização biológica de vertebrados e invertebrados. 
 

PROCAD/CAPES - Efeitos de agentes bióticos e abióticos sobre diferentes níveis da 

organização biológica de vertebrados e invertebrados. 

Descrição: Edital PROCAD 01/2007. Projeto entre o Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Morfológicas, UFRJ e o Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada, FURG. 

Coordenação geral: Silvana Allodi, UFRJ. 

Coordenação FURG: Pablo Elías Martínez. Integrantes FURG: Dr. Luiz Eduardo Maia 

Nery - Dr. Luiz Fernando Marins; Dr. Duane Barros da Fonseca; Doutorando Luciano 

de Mello Silva; Doutorando Fabio Everton Maciel; Doutorando Daza de Moraes Vaz 

Batista Filgueira; Doutorando Márcio de Azevedo Figueiredo; Mestranda Carjone Rosa 

Gonçalves; Mestranda Bianca Padovani Ramos Maciel; Mestrando Marcio Alberto 

Geihs; Mestrando Bruno Pinto Cruz; Mestrando Rafael Yutaka Kuradomi; Aluna de 

Iniciação Científica Raquel Wigg Cunha. 
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Descrição: Tradicionalmente no Brasil, as áreas morfológica e fisiológica utilizam 

como modelos os vertebrados. No entanto, mesmo vertebrados como peixes e 

invertebrados têm se mostrado úteis em estudos que integram conhecimentos da estrutura 

celular e tecidual com os mecanismos de expressão gênica no processo de diferenciação 

celular, bem como com as características da funcionalidade dos sistemas orgânicos em 

resposta a fatores ambientais. Em particular, o estudo dos sistemas nervoso, endócrino e 

muscular de vertebrados e invertebrados pode servir como ferramenta para o entendimento 

dos processos morfo-funcionais de recepção de estímulos e emissão de respostas. Esta 

necessidade de integração entre as áreas fundamenta-se no fato de estes organismos 

apresentarem uma forte dependência das variações ambientais, de tal modo que o padrão de 

funcionalidade dos sistemas seja modulado pelos estímulos ambientais. A qualidade da 

água dos ambientes naturais, a influência de fatores naturais, como UV, temperatura e 

fotoperíodo, e a ação antrópica, como a ablação do pedúnculo óptico de crustáceos para 

estímulo da maturação sexual em sistemas de cultivo, são exemplos de fatores exógenos 

que podem influenciar diretamente a estrutura e o funcionamento destes sistemas, bem 

como determinar os padrões comportamentais dos animais. Sendo assim, era essencial um 

estudo integrado que associasse as competências de diferentes grupos de pesquisa no 

Brasil, de modo a gerar conhecimentos mais abrangentes sobre a biologia destes animais. 

Desta forma, propôs-se a criação de um grupo de pesquisa interinstitucional de estudo da 

biologia de mamíferos, Ratus norvegicus, peixes, Danio rerio, moluscos e crustáceos 

decápodes no país. Neste grupo pode-se contar com as contribuições metodológicas de 

laboratórios de pesquisa para responder questões relacionadas: 1) à organização estrutural 

dos gânglios cerebrais e a localização imunohistoquímica das monoaminas em crustáceos 

decápodes submetidos a diferentes condições experimentais (temperatura, fotoperíodo, 

radiações ultravioletas, ablação do pedúnculo óptico e de poluentes); 2) às respostas 

bioquímicas relacionadas ao estresse oxidativo e a expressão de proteínas envolvidas na 

apoptose das células dos tecidos de exemplares submetidos às condições experimentais 

acima relacionadas; 3) à inter-relação entre a organização morfo-funcional do sistema 

neuro-endócrino com os fatores ambientais e influência sobre os processos reprodutivos, de 

desenvolvimento embrionário e comportamentais; 4) aos mecanismos envolvidos na 

neurogênese do complexo olfatório e no estabelecimento dos tratos neurais em crustáceos 

decápodes adultos e sua modulação por fatores ambientais e antrópicos; 5) ao papel 

fisiológico e mecanismos de sinalização na regulação de diferentes processos biológicos; 6) 

aos padrões de resposta celulares em condições de estresse fisiológico, quando os animais 

são expostos a radiações e a poluentes; 7) ao estudo do desenvolvimento morfo-funcional e 

gênico do sistema muscular. Esta proposta resultou na geração de novas linhas de pesquisa 

que foram desenvolvidas por este grupo de pesquisadores. A proposta viabilizou ainda a 

capacitação de docentes em programas de doutorado e em atividades de pós-doutorado, o 

que sem dúvida, reforçou os grupos de pesquisa e os programas de pós-graduação, bem 

como incrementou a produção científica das Instituições associadas. Complementarmente, 

essa proposta permitiu em particular, a integração de grupos de pesquisa ligados aos dois 

programas de Pós-graduação envolvidos, consolidando estudos integrados e colaborativos, 

bem como a orientação e co-orientação de dissertações, teses, e estágios de pós-
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doutoramento, otimizando assim a estrutura física e as competências profissionais na 

FURG e na UFRJ. A seguir artigos e resumos publicados pela equipe: 

 

MACIEL, F. E.; RAMOS, B.; GEIHS, M. A.; VARGAS, M. A.; CRUZ, B. P.; 

MEYER-ROCHOW, V. B.; VAKKURI, O.; ALLODI, S.; MONSERRAT, J.M.; 

NERY, L. E. M. Effects of melatonin in connection with the antioxidant defense system 

in the gills of the estuarine crab Neohelice granulata. General and Comparative 

Endocrinology, v. 00, p. 01-001, 2009.  

 

HOLLMAN, G., FONSECA D.B., ALLODI, S, MARTINEZ, P.E., NERY, L.E.M. 

Effects of seasonality and moult cycle on the proliferation of nerve cells and ecdysone 

receptors in an estuarine crab. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 197: 

293-300, 2011. Doi: 10.1007/s00359-010-0611-8 

VARGAS, M.A., GEIHS, M.A., MACIEL, F.E., CRUZ, B.P., NERY, L.E.M., 

ALLODI. S. The effects of UV radiation on the visual system of the crab Neohelice 

granulata: A protective role of melatonin. Comparative Biochemistry and Physiology, 

Part C, 154: 427-434, 2011. Doi:10.1016/j.cbpc.2011.08.002. 

 

HOLLMANN, G., ALLODI, S, NERY, L.E.M., FONSECA, D.B., MARTÍNEZ, P.E. 

Metodologia imunohistoquímica para o estudo da neurogênese no sistema olfatório 

central do caranguejo Neohelice granulata. Resumo 02.129, FESBE 2009 

 

SILVA, LM, MARTÍNEZ, PE “Efeitos in vitro do composto químico bisfenol a sobre 

as taxas de fagocitose de hemócitos do caranguejo estuarino Neohelice granulata 

(DECAPODA; BRACHYURA).” Resumo 23.044, FESBE 2009.  

 

Silva, LM, Martínez, PE “Efeitos in vivo do composto químico bisfenol a em larvas do 

caranguejo estuarino Neohelice granulata (DECAPODA; BRACHYURA).Resumo 

35.112, FESBE 2009. 

 

Tese de Doutorado de Luciano de Mello Silva. 

 

3.6. Diagnóstico da contaminação, efeitos endócrinos e tecnologia 

de abate de compostos emergentes em mananciais e água de 

abastecimento público. 
 

Programa de apoio a núcleos de excelência – PRONEX 2010-2014. Descrição: A 

qualidade da água é um importante indicativo da habilidade de uma nação alcançar o 

desenvolvimento sustentável. Há alguns anos a água abrangia apenas duas formas de 

contaminação: a microbiológica e os dejetos industriais. Atualmente as nações 

industrializadas se deparam com um grave problema, a contaminação das águas por 

contaminantes emergentes, como por exemplo produtos farmacêuticos, cosméticos, de 
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higiene pessoal (PPCPs, do inglês - Pharmaceuticals and Personal Care Products), 

pesticidas, retardantes de chama bromados (PBDEs, PBBs) e outros compostos 

orgânicos sintéticos (perfluorados, Bisfenol A, etc.). Estas são substâncias bioativas que 

vem sendo utilizadas há décadas e seus efeitos sobre a biota são agora reconhecidos 

gerando preocupação e estimulando pesquisas que abordem o efeito biológico destes 

contaminantes . Sendo assim, o presente trabalho envolve pesquisa em diversas áreas do 

conhecimento como Ciências da Vida e Ciências Exatas e da Terra com atuação de três 

IFES Gaúchas (FURG, UFSM e UFRGS), visando traçar um panorama da atual 

situação regional em termos da contaminação ambiental por compostos emergentes. 

Como não existem estudos com relação à ocorrência da maioria desses contaminantes 

em águas do Rio Grande do Sul, o projeto implementará um protocolo englobando a 

investigação da situação atual da contaminação, a avaliação a potencial capacidade 

destes químicos como disruptores endócrinos, desenvolvendo tecnologias de abate in 

situ dos contaminantes. Esse protocolo poderá ser adotado por estações de tratamento de 

água, tanto do Rio Grande do Sul quanto do restante do Brasil, caracterizando uma 

transferência de tecnologia que garantirá a melhoria no tratamento de água de 

abastecimento público, representando um avanço significativo na qualidade de vida e da 

saúde da população. Outro aspecto importante do desenvolvimento da pesquisa será a 

capacitação de pesquisadores e a formação de profissionais qualificados em nível de 

graduação e pós-graduação. Esse aspecto atingirá diretamente quatro Programas de Pós-

Graduação da FURG. Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (6) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (4) .  

 

Integrantes: Gilberto Fillmann – Coordenador; Adalto Bianchini; Pablo Martinez; Elton 

Pinto Colares; Ednei Gilberto Primel; Samantha Eslava Gonçalves Martins; Luiz 

Eduardo Maia Nery; Ana Laura Venquiaruti Escarrone; Luis Fernando Fernandes 

Marins; Juliana Zomer Sandrini; Luis Felipe Hax Niencheski, entre outros. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

Auxílio financeiro. 

 

Tese de Doutorado de Ana Cristina Kalb. 

Tese de Doutorado de Michele Regina Worst 

 

3.7. Análise comparativa dos efeitos da exposição à 

desreguladores endócrinos sobre a diferenciação sexual de 

Danio rerio e Poecilia vivipara. 
 

Análise comparativa dos efeitos da exposição à disruptores endócrinos sobre a 

diferenciação sexual de Danio rerio e Poecilia vivípara. CNPq 2012- Atual. 

Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa 

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (2); Doutorado (1);  

Integrantes: Pablo Elías Martínez (Responsável); Luis Fernando Fernandes Marins; 

Juliano Zanette; Ana Cristina Kalb;  Sandra Isabel Moreno Abril;  Cássia Rodrigues da 

Silveira. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico-CNPq 

 

Dissertação de Sandra Isabel Moreno Abril. 
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ABRIL Sandra Isabel Moreno; ZANETTI, Juliano, MARINS Luis Fernando, 

SILVEIRA Cássia Rodrigues da, MARTINEZ, Pablo Elías. Effect of estrogenic 

contaminants Atrazine and Bisphenol-A on the transcription of StAR and 

CYP19A2, and the reproductive behavior in the guppy Poecilia vivípara. Manuscrito 

sendo reescrito. 

 

 

Figura 3. Comportamento reprodutivo de Poecilia vivípara. Frequencia de A) 

Estocada Gonopodial e B) Movimentos de cortejo, em peixes machos expostos a 

BPA (2, 10 and 100 μg/L), * mostra diferença significativa (Krustal Wallis Anova 

não paramétrico, teste a posteriori de Dunn p ≤ 0,05). 

  

SILVEIRA Cássia Rodrigues da; ZANETTI, Juliano, MARTINEZ, Pablo Elías; 

MARINS Luis Fernando. Dissertação 2012. Identificação e expressão de genes 

relacionados à via esteroidogênica e resposta antioxidante após a exposição à 

Atrazina em Poecilia vivipara (Poeciliidae, Cyprinodontiformes). Manuscrito em 

redação. 

 

Tese da Doutoranda Cássia da Silveira Rodriques. Defesa prevista para abril de 2016. 

 

3.8. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Toxicologia 

Aquática 
 Este projeto trata da implantação do Instituto Nacional de Toxicologia Aquática 

(INCT-TA) e foi elaborada em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Edital 

15/2008 - MCT/CNPq/FNDCT/CAPES/FAPEMIG/FAPERJ/FAPESP - Institutos 
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Nacionais de Ciência e Tecnologia. O INCT-TA foi um programa bem definido, com 

metas quantitativas e qualitativas, compreendendo quatro missões: pesquisa, formação 

de recursos humanos, transferência de conhecimentos à sociedade e 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 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e contou com as parcerias da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A Instituição sede 

se caracteriza pela excelência de sua produção científica e tecnológica, alta qualificação 

de recursos humanos, capacidade de atração de recursos de diversas agências 

financiadoras e infraestrutura de vanguarda para atuação na área de conservação de 

recursos hídricos, tanto dulcícolas quanto costeiros e marinhos. Por sua vez, os grupos 

de pesquisa associados também possuem perfil semelhante ao apresentado acima, tendo 

suas atividades acadêmicas focadas em áreas que convergem para o tema central 

abordado pelo Instituto. Desta forma, a consolidação do Instituto trouxe um benefício 

inestimável à comunidade científica e à sociedade brasileira em geral, tendo em vista 

que as atividades desenvolvidas pelos diferentes grupos parceiros se complementavam 

de forma harmônica e espontânea, potencializando assim a geração e difusão de 

conhecimentos de vanguarda e formação de recursos humanos altamente capacitados na 

área tema do Instituto. O Instituto teve como tema central a Toxicologia Aquática. 

Atualmente a sua renovação esta sob análise do CNPq. 

Situação: Concluido Natureza: Projetos de pesquisa. 

Adalto Bianchini Coordenador. Integrantes: P E Martinez; A C D Bainy; G L L Pinho; 

E P COLARES; C B R Martinez; L F F Marins; C A O Freire; H C S Assis; M M 

Souza; M N Fernades; J R B Souza; C.S. Carvalho; P.C. Meletti; M.M. Sakuragui; G. 

Fillmann; M.M. Cestari; D.B. Fonseca; M.R.F. Marques; P.S.M. Carvalho; M.A.F. 

Randi; M.N. Fernandes; L.E.M. Nery; Isabel Soares Chaves; Kalb, Ana Cristina;  

Antonio Sergio Varela Junior;  Juliano Zanette; Sandra Isabel Moreno Abril. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Bolsa Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

 

Tese da Doutoranda Cássia da Silveira Rodriques. Defesa prevista para abril de 2016. 

 

3.9. Ontogênese do sistema neural olfativo no caranguejo 

Neohelice granulata (Dana, 1851): efeito do Bisfenol A. 
 

Ontogênese do sistema neural olfativo no caranguejo Neohelice granulata (Dana, 

1851): efeito do Bisfenol A – 2008  2013. CNPq. Descrição: O aumento na produção de 

resíduos químicos procedentes da crescente população humana e a atividade agro-

industrial resultou no aumento de contaminantes nos diferentes ambientes com 

expressiva deterioração da qualidade da água em nosso planeta. Assim, a água fonte 
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essencial de vida se transforma em veículo de substâncias que podem comprometer a 

biodiversidade. Muitos poluentes atuam alterando a função endócrina por isso 

denominados desreguladores endócrinos, e muitos deles apresentam atividade 

estrogênica (xenoestrógenos) e afetam diferentes funções de vertebrados e 

invertebrados. Os invertebrados constituem 95% das espécies animais e na sua maioria 

habitam ambientes aquáticos e principalmente costeiros. A conservação desta fauna 

independentemente de seu valor econômico preocupa a comunidade científica. Neste 

sentido, nas últimas décadas muitas pesquisas foram desenvolvidas no intuito de 

verificar quais alterações em vertebrados e invertebrados são produzidas por 

xenoestrógenos em especial pelo bisfenol A. A preocupação com bisfenol A, baseia-se 

na sua alta produção e ubiqüidade, por estar presente em plásticos e resinas de grande 

utilidade cotidiana. Os xenoestrógenos atuando principalmente de forma direta no 

genoma através de diferentes membros da superfamília de receptores nucleares podem 

afetar múltiplas funções dos organismos, tais como desenvolvimento, diferenciação, 

crescimento, reprodução e comportamento, entre outras, podendo assim gerar pequenas 

mudanças estruturais e funcionais até significativas alterações como neoplasias. Para a 

identificação destes processos e predição das possíveis mudanças oriundas da exposição 

a estas substâncias, são utilizadas espécies sentinelas e diferentes tipos de 

biomarcadores. Desta forma, o projeto pretendeu examinar a potencialidade de 

utilização do crustáceo Neohelice granulata (Dana, 1851), como biomarcador da 

presença de xenoestrógenos, através da exposição artificial a Bisfenol A. Foi avaliando 

usando as suas formas larvais, Zoeas e Megalopa. 

Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa 

Alunos envolvidos: Graduação (1); Doutorado (1);  

Integrantes: Pablo Elías Martínez (Responsável); Duane Barros Fonseca;  Silvana 

Allodi;  Lohengrin Dias de Almeida Fernandes; Geny Afonso; Luciano de Mello Silva. 

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-

CNPq. 

 

Geny Biatriz Afonso. Avaliação da fototaxia e do crescimento de zoea I do 

caranguejo Neohelice granulata (Dana, 1851) como bio marcador de 

xenoestrógenos. 2011. Trabalho de Concusão de Curso (Tecnologia em Toxicologia 

Ambiental) - Universidade Federal do Rio Grande. 

 

Tese de Doutorado de Luciano de Mello Silva. 

 

 

 

4.Orientações: Mestrado, Doutorado e 

supervisão de Pós-Doutorado    
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4.1. Orientações de Mestrado 

4.1.1. Dissertação de Maria Betânia Cassarin Pereira 

 

O primeiro projeto, relacionado a receptores nucleares, foi aprovado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS) onde obtive financiamento para 

compras básicas para atividades no laboratório, desde micropipetas graduadas até 

material radioativo. Isso permitiu orientar os primeiros estudantes do curso de medicina 

na sua iniciação científica e a publicação de resumos em diversos congressos. 

Posteriormente estes recursos permitiram-me orientar a primeira dissertação de 

mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas - Fisiologia Animal 

Comparada. Sob minha orientação Maria Betânia Cassarin Pereira defendeu no ano 

2002 a sua dissertação intitulada “Resposta 'in vivo' à dexametasona e concentração 

de receptores para glicocorticoides em cães jovens e idosos”. O manuscrito foi 

publicado em 2003. As leituras de radioatividade foram feitas em Porto Alegre, com a 

inestimável colaboração da Dra. Daniela Martí Barros. Também foi muito importante a 

colaboração do professor Adalto Bianchini para a elaboração deste manuscrito. 

PEREIRA, Maria B Cassarin; TRAVERSE, M C Faria; BARROS, Daniela M; 

BIANCHINI, Adalto; MARTÍNEZ, Pablo E. The effects of aging on leukocyte 

glucocorticoid receptor concentration and response to dexamethasone in dogs. 

Experimental Gerontology, 38, 989 - 995, 2003. 

 

Neste trabalho pude rememorar um pouco a caminhada na UFMG. Foi com muito 

esforço e dedicação que obtivemos estes interessantes resultados. A concentração de 

receptores e a resposta a glicocorticoides de neutrófilos e linfócitos em cães diminui 

com a idade.   

 

4.1.2. Dissertação de Isabel Soares Chaves 

 

As condições criadas durante o cultivo de peixes são muito diferentes daquelas nas 

quais os peixes estão expostos no ambiente natural. Infecções com ectoparasitas são 

responsáveis por causar morte ou um declínio na saúde e qualidade gerais em peixes de 

cultivo, e como consequência disto, ocorrem severas perdas econômicas. Tendo em 

vista o crescente interesse mundial da aquicultura extensiva ou intensiva, o estudo da 

fisiologia relacionada à interação peixe-parasito torna-se cada vez mais importante, pois 

esta é uma ferramenta indispensável no contexto de estudos em cultivo. Entretanto, 

poucos trabalhos gerais têm sido publicados sobre este tema, e a maioria deles é 

referente às doenças de peixes da América do Norte ou da Europa. Teleósteos exibem 

uma larga extensão de respostas imuno-adaptativas. Em alguns casos, a resposta 

tecidual aos parasitas podem variar com a espécie hospedeira como com a relação 

felogênica hospedeiro-parasita. Assim, a possibilidade de detectar e quantificar o efeito 

do estresse induzido pela parasitose de Bicotylophora trachinoti em Trachinotus 
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marginatus, deve ser considerado como um fator crítico no monitoramento do estado 

sanitário deste peixe, sendo a interpretação do parâmetro estresse uma valiosa 

ferramenta para o sucesso na produção animal. Neste sentido a bióloga Isabel Soares 

Chaves, a qual tinha muita experiência em parasitos de peixe se interessou em realizar 

uma pesquisa, abordando em peixes sob condições de parasitose a resposta imune não 

específica. A dissertação intitulada “Resposta adaptativa ao estresse em Trachinotus 

marginatus (Perciformes: Carangidae) parasitados com Bicotylophora trachinoti 

(Monogenea:Diclidophoridae)” foi defendida em 2003.  

 

O resultado final foi um interessante manuscrito publicado em 2006. 

 

CHAVES, Isabel Soares, LUVIZZOTTO, Ricardo S, SAMPAIO, Luiz A N, 

BIANCHINI, Adalto, MARTÍNEZ, Pablo E. Immune adaptive response induced by 

Bicotylophora trachinoti (Monogenea: Diclidophoridae) infestation in pompano 

Trachinotus marginatus (Perciformes: Carangidae). Fish & Shellfish Immunology, 21, 

242 - 250, 2006. 

 

4.1.3. Dissertação de Ana Paula da Silva Ferreira 

 

A segunda dissertação, no ano 2003, sob minha orientação foi da Veterinária Ana Paula 

da Silva Ferreira. O trabalho foi feito utilizando material colhido no Elefante Marinho 

do Sul. Teve como título “Determinação da concentração de Imunoglobulina G total 

no elefante-marinho do Sul (Mirounga leonina)”.  O correspondente manuscrito foi 

publicado no ano 2005 e já foi relacionado na produção do “Projeto elefante”. 

 

4.1.4. Dissertação de Alice Meirelles Leite 

 

 Posteriormente foi a orientação da dissertação da veterinária Alice Meirelles Leite. Seu 

trabalho foi intitulado “Avaliação da Imunidade Não Específica em Micropogonias 

furnieri Desmarest, 1823 (Pisces, Sciaenidae) no Monitoramento dos Efeitos de 

Contaminantes no Estuário da Lagoa dos Patos (RS - Brasil)”  e foi defendido no 

ano 2005.  

Parte de sua dissertação foi incluída numa interessante revisão publicada em 2006. A 

referencia do manuscrito é apresentada a seguir: 

 

AMADO, Lílian Lund, da ROSA, Carlos Eduardo, LEITE, Alice Meirelles, MORAES, 

Loraine, PIRES, VAZ Wagner, PINHO, Grasiela L. Leães, MARTINS, Camila 

Martinez Gaspar, ROBALDO, Ricardo Berteaux, NERY, Luiz Eduardo Maia, 

MONSERRAT, José Maria, BIANCHINI, Adalto, MARTÍNEZ, Pablo Elías, 

GERACITANO, Laura Alicia. Biomarkers in croakers Micropogonias furnieri 

(Teleostei: Sciaenidae) from polluted and non-polluted areas from the Patos Lagoon 



40 

estuary (Southern Brazil): evidences of genotoxic and immunological effects. Marine 

Pollution Bulletin, 52, 199 - 206, 2006. 

 

4.1.5. Dissertação de Rosiane Borba de Aguiar 

 

No ano 2006 aconteceu a 5a defesa de dissertação sob minha orientação. Nesta 

oportunidade a orientada foi Rosiane Borba de Aguiar e a dissertação intitulada “Efeito 

de hormônios esteróides gonadais sobre o estresse oxidativo, o comportamento e 

parâmetros sanguíneos em fêmeas jovens, adultas e idosas da espécie Rattus 

norvegicus – Wistar (Berkenhout, 1769) (Mammalia: Rodentia)”. O trabalho 

mostrou alguns benefícios produzidos pela reposição hormonal em ratos fêmeas Wistar 

ovariectomizadas. Estas informações deram lugar a dois manuscritos relacionados a 

continuação: 

 

AGUIAR, Rosiane Borba de, DICKEL, Odila e, CUNHA, Raquel Wigg, 

MONSERRAT, José Maria, BARROS, Daniela M, MARTÍNEZ, Pablo Elías. Effects of 

Estradiol and Tibolone: effects on memory. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 

85, 689 - 696, 2006. 

 

AGUIAR, R. B., DICKEL, O. E., CUNHA, R. W., MONSERRAT, J. M., BARROS, D. 

M., MARTINEZ, P. E. Estradiol valerate and tibolone: effects upon brain oxidative 

stress and blood biochemistry during aging in female rats. Biogerontology (Dordrecht), 

9, 285 - 298, 2008. 

 

4.1.6.  Dissertação de Fani Mattone 

 

A Bióloga Fani Mattone foi orientada na sua dissertação intitulada “Efeito da dieta 

hipercolesterolêmica e da reposição hormonal sobre o perfil lipídico, mudanças 

histológicas na artéria aorta e o comportamento em fêmeas adultas de Rattus 

norvegicus - Wistar (Berkenhout, 1769) (Mammalia: Rodentia)” que foi defendida 

em 2007. Foi elaborado um manuscrito que ainda não foi publicado. 

 

MATTONE Fani, DICKEL Odila Eli, AGUIAR Rosiane Borba de, ESPÍNDOLA 

Wendel Aculha, RODRIGUES Obirajara, CUNHA Raquel Wigg, BARROS Daniela 

Marti , MARTÍNEZ Pablo Elías. Effects of hypercholesterolemic diet and hormonal 

replacement on serum lipids, aorta histomorphometry and behavior in middle-

aged females of Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (Mammalia: Rodentia). 

 

4.1.7. Dissertação de Carjone Rosa Gonçalves 

 

No ano 2009 aconteceu a sétima defesa de dissertação sob minha orientação e a mesma 
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foi responsabilidade da Bióloga Carjone Rosa Gonçalves. O trabalho foi intitulado: 

“Efeitos da exposição perinatal ao Bisfenol A sobre o comportamento, perfil 

bioquímico e hormonal em Rattus norvegicus - Wistar (Berkenhout, 1769) 

(Mammalia: Rodentia)”. Esta dissertação deu origem a dois manuscritos, um em fase 

de redação e outro publicado como apresentado a seguir: 

 

GONÇALVES, Carjone Rosa, CUNHA, Raquel Wigg, BARROS, Daniela Marti, 

MARTÍNEZ, Pablo Elías. Effects of prenatal and postnatal exposure to a low dose of 

bisphenol A on behavior and memory in rats. Environmental Toxicology and 

Pharmacology, 30, 195 - 201, 2010. 

 

4.1.8. Dissertação de Sandra Isabel Moreno Abril 

 

No ano 2012 aconteceu a defesa de dissertação da Bióloga, Sandra Isabel Moreno Abril. 

O estudo foi intitulado: ”Efeito da exposição à atrazina e bisfenol-a em Poecilia 

vivipara sobre a expressão dos genes StAR e CYP19a2 e o comportamento 

reprodutivo”. Com resultados muito interessantes. A expressão de alguns genes foi 

refeita e um manuscrito esta em fase final de redação.  

 

4.1.9. Dissertação de Alzira Xavier Garcês 

 

No ano 2013 defendeu sua dissertação a Bióloga Alzira Xavier Garcês. O trabalho foi 

intitulado: “Estresse oxidativo e marcação immunohistoquímica de aromatase e do 

receptor relacionado ao estrógeno gama na placenta humana”. Parâmetros 

adicionais estão sendo pesquisados.  

 

4.1.10. Dissertação de Marcelo Moraes Simas 

 

A defesa de dissertação do Tecnólogo em Toxicologia Ambiental, Marcelo Moraes 

Simas ocorreu em outubro de 2013 e foi intitulada: “Efeitos interativos e isolados do 

Bisfenol A e do cobre sobre o comportamento, estado redox e na 

imunocompetência de hemócitos no Mesodesma mactroides Desahyes 1854”. Artigo 

em fase de nova redação. 

 

4.1.11. Dissertação de Geny Biatriz Afonso 

 

A continuação foi a orientação da formada no nosso curso de Tecnologia em 

Toxicologia Ambiental, Geny Biatriz Afonso. A dissertação foi defendida em 2014 e foi 

intitulada: “Transferência de bisfenol A de matrizes, Mus musculus, para os filhotes 

durante a amamentação: efeito a longo prazo sobre o estresse oxidativo e 

histopatologia do fígado e rim”. Parâmetros adicionais estão sendo avaliados. 
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4.1.12. Colaboração na orientação na Dissertação de Gabriela Hollmann 

 

No seu trabalho de dissertação Gabriela Hollmann, sob a orientação do Dr. Luiz 

Eduardo Maia Nery e com o assessoramento do Dr. Duane Fonseca e minha, fez um 

excelente trabalho, mas teve muita dificuldade na realização de imuno-marcação de 

alvos nucleares. O trabalho foi publicado posteriormente.  

HOLLMANN, Gabriela, FONSECA, Duane Barros, ALLODI, Silvana, MARTÍNEZ, 

Pablo Elías, NERY, Luiz Eduardo Maia. Effects of seasonality and moult cycle on the 

proliferation of nerve cells and on the labelling of ecdysone receptors in an estuarine 

crab. Journal of Comparative Physiology. A, Sensory, Neural, and Behavioral 

Physiology, 197, p.293 – 300, 2011. 

 

4.1.13. Co-orientação na Dissertação de Cássia Rodrigues da Silveira 

 

A bióloga Cássia Rodrigues da Silveira, sob a orientação de Luis Fernando Marins e 

meu auxílio, efetuou no ano 2012 a defesa da sua dissertação intitulada: “Identificação 

e expressão de genes relacionados à via esteroidogênica e resposta antioxidante 

após a exposição `Atrazina em Poecilia vivipara (Poeciliidae, Cyprinodontiformes). 

 

4.1.14. Co-orientação na Dissertação de Joaquin de Paula Ribeiro 

 

Joaquim de Paula Ribeiro, sob a orientação da Dra. Carolina Rosa Gioda efetuo a defesa 

de dissertação no ano 2013. O trabalho foi intitulado: “Efeitos do PM2.5 sobre o 

coração de ratos”. Dissertação (Mestrado em Ciências Fisiológicas - Fisiologia Animal 

Comparada) - Universidade Federal do Rio Grande. 

 

4.2. Orientações de Doutorado 
 

4.2.1. Tese de Luciano de Mello Silva 

 

Em outubro de 2011 aconteceu a defesa de Doutorado de Luciano de Mello Silva. A 

tese foi intitulada: “Desenvolvimento do sistema nervoso de larvas (Zoea I) do 

caranguejo estuarino Neohelice granulata: resposta comportamental e 

imunohistoquímica à exposição ao Bisfenol A.”, Foram elaborados dois manuscritos 

que ainda não foram publicados.  
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Figura 4: Imagem de microscopia confocal de larvas Zoea I do caranguejo 

Neohelice granulata com imunomarcação do sistema nervoso com anticorpos anti-

sinapsina (SYNORF 1). (TCNP) Neurópilo tritocerebral. A) Cefalotórax/abdomen 

neuropilos imunoreativos: (CoG) gânglios comissural; (CEC) comissura 

circumesofageal; (OG) gânglios esofageal. B) Neuropilos Abdominais 

imunoreativos: (V AG) 5to gânglio abdominal; (VNC) Corda nervosa ventral e 

estrutura da papilla caudal (CP). 
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Figura 5. A exposição a Bisfenol A aumenta a presença da enzima tirosina 

hidroxilase (TH) no cordão nervoso do gânglio abdominal em larvas Zoea I do 

caranguejo N. granulata. A: larvas controle, n = 3; B: larvas expostas a BPA (0,64 

mg.L
-1

; 48 h), n =4 e C: larvas expostas a BPA (1,07 mg.L
-1

; 48 h), n =4. A1, B1 e C1: 

últimos somitos abdominais, uropodos e telson marcados com DAPI (azul), um 

marcador nuclear. A2, B2 e C2: TH (verde) é uma enzima taxa limitante e um marcador 

específico de neurônios catecolaminérgicos. A3, B3 e C3: fusão de ambas as imagens 

para cada marcador e tratamento. Células positivas a TH foram achadas no cordão 

nervoso de gânglios terminais abdominais. C: a magnitude de células positivas para TH 

foram verificadas e comparadas entre os tratamentos (média ± SEM; * p<0,05).   

 

4.2.2. Tese de Ana Cristina Kalb 

 

Em novembro de 2012 ocorreu a defesa de tese da Ana Cristina Kalb. A tese foi 

intitulada: “Efeitos do desregulador endócrino bisfenol A em parâmetros 

reprodutivos e sistema nervoso central em camundongos, Mus musculus.” A tese 

deu origem a dois artigos científicos, um deles já foi publicado: 

 

KALB, A. C., KALB, A. L., CARDOSO, T. F., FERNANDES, C. G., CORCINI, C. D., 

Junior, A. S. V., e MARTÍNEZ, P. E. Maternal Transfer of Bisphenol A During 

Nursing Causes Sperm Impairment in Male Offspring. Archives of Environmental 

Contamination and Toxicology, 1-9, 2015. 

 

4.2.3. Tese de Michele Worst 

 

Em setembro de 2015 Michele Regina Worst defendeu sua tese de doutorado. O 

trabalho foi intitulado: “Efeitos da transferência materna de Bisfenol A em órgãos 

reprodutivos de machos adultos de camundongos Mus musculus (mammalia: 

rodentia)”. Foram elaborados dois manuscritos ainda não publicados. 
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4.2.4.  Co-orientação da Tese de Isabel Soares Chaves 

  

No ano 2004 Isabel Soares Chaves defendeu sua tese de Doutorado no Curso de Pós-

Graduação em Oceanografia Biológica, sob a orientação do Prof. Dr. Adalto Bianchini e 

minha co-orientação. O trabalho foi intitulado ”Avaliação da condição de saúde do 

estoque de corvina Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823), do estuário da Lagoa 

dos Patos através de análises imunológicas”.  

 

4.3. Supervisão de pós-doutorado 

4.3.1. Pós-doutoranda Isabel Soares Chaves  

Entre os anos de 2010 e 2012 supervisionei o estágio de pós-doutoramento da Isabel 

Soares Chaves no projeto intitulado “Imunotoxicologia da exposição a contaminantes 

orgânico e inorgânico no caranguejo Neohelice granulata (Dana, 1851)”.  

4.3.2. Pós-doutorando Ramatis Birnfeld de Oliveira 

 

No ano 2013 supervisionei o pós-doutoramento de Ramatis Birnfeld de Oliveira, no 

projeto “Imunotoxicologia da exposição a contaminantes orgânico e inorgânico no 

caranguejo Neohelice granulata (Dana, 1851)”. 

4.3.3. Pós-doutoranda Camila Dalmolin 

 

Entre os anos de 2013 e 2014 supervisionei o estágio de pós-doutoramento da Camila 

Dalmolin. no projeto “Imunotoxicologia da exposição a contaminantes orgânico e 

inorgânico no caranguejo Neohelice granulata (Dana, 1851)”.  

4.3.4. Pós-doutoranda Indianara Fernanda Barcarolli 

 

Em 2013 também supervisionei o estágio de Pós-doutoramento da Indianara Fernanda 

Barcarolli no projeto que se intitulava “Análise comparativa dos efeitos da exposição 

a disruptores endócrinos sobre a diferenciação sexual de Danio rerio e Poecilia 

vivipara”. 

 

4.3.5. Pós-doutoranda Ana Cristina Kalb 

 

Desde 2014 venho supervisionando também o estágio de pós-doutoramento da Ana 

Cristina Kalb no projeto “Análise comparativa dos efeitos da exposição a disruptores 

endócrinos sobre a diferenciação sexual de Danio rerio e Poecilia vivipara” 
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4.3.6. Resumo Geral Orientações 

 

Orientação concluída (dissertação de mestrado - orientador principal) 11 

Orientação concluída (dissertação de mestrado – co-orientador) 1 

Orientação concluída (tese de doutorado - co-orientador) 1 

Orientação concluída (tese de doutorado - orientador principal) 2 

Orientação concluída (trabalho de conclusão de curso de graduação) 3 

Orientação concluída (trabalho de conclusão de curso de graduação) 5 

Orientação concluída (iniciação científica) 20 

Orientação concluída (supervisão de pós-doutorado) 2 

Orientação concluída (orientação de outra natureza) 2 

Orientação em andamento (tese de doutorado - orientador principal) 1 

Orientação em andamento (supervisão de pós-doutorado) 1 

 

4.3.7. Resumo Geral Produção Bibliográfica 

 

Artigos completos publicados em periódico 28 

Capítulos de livros publicados 1 

Trabalhos publicados em anais de eventos 87 
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5.Pós-Doutorado na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Praticamente desde o nascimento da pesquisa no DCF foi utilizado o caranguejo 

Neohelice granulata como modelo experimental e alguns trabalhos seja na iniciação 

científica ou como colaborador em algumas pesquisas me levaram a querer apreender 

mais sobre este caranguejo. Então, contando com a colaboração da Professora Dra. 

Silvana Allodi e a oportunidade que me brindou com o oferecimento de seu laboratório, 

fiz o pedido de bolsa ao CNPq para realizar um Pós-Doutorado Sênior (PDS). O projeto 

foi intitulado “Efeitos da exposição do caranguejo Chasmagnathus granulatus 

(Dana, 1851) ao bisfenol A” e foi executado no Laboratório de Neurohistologia e 

Ultraestrutura do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. A bolsa foi liberada pelo CNPq processo Nº 150888/2007-4.  

Pelas dificuldades impostas pela imuno-marcação de alvos nucleares meu alvo inicial 

foi citoplasmático. Meu principal objetivo era conseguir imuno-marcação no sistema 

nervoso de N. granulata. O sistema nervoso central é caracterizado pela presença de 

zonas especializadas de contato ou sinapses, onde neurônios se comunicam entre si. As 

informações são propagadas através de estímulos elétricos ou mais frequentemente via 

liberação de substâncias químicas. A formação dessas conexões é a base normal do 

funcionamento do sistema nervoso e é o resultado de sucessivos eventos de crescimento 

e diferenciação de neuritos e o reconhecimentos de alvos específicos culminando na 

organização das membranas pré e pós-sinápticas. Muito é questionado em relação a 

como estes contatos sinápticos são estabelecidos. Nesta direção a identificação de uma 

família de fosfoproteínas, denominadas sinapsinas, nas sinapses podem auxiliar no 

entendimento deste processo de desenvolvimento. 

As sinapsinas compreendem uma família de 5 fosfoproteínas altamente 

relacionadas. Elas foram descobertas como o maior substrato neuronal para proteínas 

kinases dependentes de AMPc e Ca
++

/camodulina.  A expressão destas fosfoproteínas 

está altamente relacionada à sinaptogênese. Nos neurônios maduros as sinapsinas estão 

concentradas no terminal sináptico independentemente do neurotransmissor secretado.  

Nesses locais as sinapsinas estão associadas com a superfície citoplasmática das 

pequenas vesículas sinápticas. Nos neurônios imaturos as sinapsinas são distribuídas em 

torno da região distal do axônio em desenvolvimento e no cone de crescimento, 

entretanto após a formação do contato sináptico as sinapsinas se concentram 

especificamente no terminal axônico. 

Muitas evidências indicam que as sinapsinas estão envolvidas na regulação da 

liberação do neurotransmissor no terminal sináptico. Além do envolvimento na 

regulação dos neurotransmissores a sinapsina parece ter importante papel na 

reorganização funcional e do citoesqueleto que ocorre durante a maturação e o 

desenvolvimento das sinapses. 
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As sinapsinas representam a mais abundante proteína sináptica compreendendo 

aproximadamente 1% do total de proteínas do cérebro. Elas são expressas somente nos 

neurônios e são especificamente localizadas no compartimento pré-sináptico das 

sinapses. 

As sinapsinas são codificadas por três distintos genes localizados em três diferentes 

cromossomos. O gene da sinapsina I é localizado na banda Xp11 do cromossomo X em 

humanos e na banda XA1-A4 no camundongo. Em humanos o gene da sinapsina II é 

achado no cromossomo 3 e o gene da sinapsina III é localizado no cromossomo 

22q12.3. Excisões alternativas do transcrito primário codificados por estes genes 

produzem a cinco formas conhecidas de sinapsinas: Ia, Ib, IIa, IIb e III. 

A estrutura das sinapsinas apresenta domínios conservados e variáveis e unidos em 

diferentes arranjos ou combinações conformam os diferentes membros desta família. 

Estas proteínas apresentam oito domínios (A-H). Os domínios mais conservados são o 

A e C, os quais estão presentes em todas as sinapsinas. Também relativamente 

conservado é o domínio E, o mesmo é constituinte das isoformas Ia, IIa e III. 

O domínio A esta relacionado com o controle da interação da sinapsina com as 

vesículas sinápticas. Este contém sítios de fosforilação para proteína kinase A (PKA) e 

kinase I Ca
2+

/calmodulina dependente. A fosforilação no domínio A resulta na 

dissociação da sinapsina com a vesícula sináptica.  

O domínio C é altamente conservado e é muito semelhante estruturalmente às 

sintetases ATP-dependentes de origem bateriano sugerindo um possível efeito 

enzimático. Esta idéia é sustentada pela observação de que o domínio C é o local de 

ligação do ATP em todas as sinapsinas. 

A microscopia confocal permite o estudo morfológico de espécimes de algumas 

centenas de espessura e por isso tem se convertido numa importante ferramenta para o 

estudo da neuroanatomia de invertebrados. Por exemplo, o cérebro ou a larva intacta de 

Neohelice granulata pode ser fixado e moléculas de diferentes dimensões podem ser 

identificadas por imunofluorescência através de microscopia confocal. Entretanto, 

existem dificuldades para atingir estes objetivos. A maior dificuldade é a de obter uma 

adequada penetração do anticorpo primário, principalmente em compactos neurópilos 

do sistema nervoso de crustáceos, sendo agravada esta dificuldade quanto maior o 

tamanho do espécime. Provavelmente, sem relação da peça um fator que 

significativamente pode afetar este processo é o método de fixação que pode induzir o 

mascaramento dos epítopos de interesse. Os epítopos podem ser inacessíveis ou 

quimicamente modificados pela ação do formaldeído. Este fenômeno causa 

interferências mesmo em preparados que não são incluídos em parafina. Além disso, nas 

preparações totais uma dificuldade adicional esta relacionada à falta de transparência 

dos preparados, não permitindo uma correta visualização ou distorcendo a mesma.  
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Segundo Swidbert (JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS 172, 2:220-30, 

2008) o fixador ZnFA, o qual adiciona cloreto de Zinco ao paraformaldeído permite 

evitar as dificuldades anteriormente apresentadas. 

Experimento de exposição crônica a BPA em caranguejos Neohelice granulata 

Foram utilizados 36 animais machos jovens coletados no ambiente. Os animais 

foram aclimatados no laboratório por sete dias, em tanques com água com salinidade 

20, temperatura de 20ºC e fotoperíodo 12:12. O Bisfenol A foi preparado em DMSO à 

concentração de 10μg/ml e colocado diariamente nos aquários (12 animais por 

tratamento) numa concentração de 0, 10 e 100 μg/L. Semanalmente os caranguejos 

foram pesados. Metade dos animais de cada grupo foi utilizado para estudo de 

neurogênese por microscopia confocal e a outra metade foi estudado por microscopia 

convencional a morfologia do lobo olfativo. 

 

Cultura de larvas de Neohelice granulata 

Fêmeas ovígeras de N. granulata foram mantidas em aquários com água com 

salinidade 30, temperatura de 20ºC, fotoperíodo invertido 12h claro/ 12h escuro e 

alimentadas com ração vegetal para peixes. Os aquários foram examinados, repetidas 

vezes durante o dia, com o intuito de verificar a eclosão das larvas.  

 

Experimento de exposição aguda a Bisfenol A em larvas de N granulata 

Larvas de Neohelice granulata no estágio de Zoea I constituíram o grupo controle 

(não expostas a Bisfenol A) ou foram expostas a BPA durante 48h a diferentes 

concentrações (2, 4, 8, 16, 24, 32 e 64 µM) de Bisfenol A. Para cada tratamento, 

efetuado em triplicata, foram colocadas 20 larvas por Baker com 0,8L de água com 

salinidade 25 e mantidas em estufa a 20º C, fotoperíodo 12h claro/ 12h escuro.  

 

Experimento de exposição crônica a Bisfenol A em larvas de N granulata 

Larvas de Neohelice granulata no estágio de Zoea I foram não expostas Bisfenol A 

(Controle) ou expostas a diferentes concentrações de Bisfenol A. O planejamento 

https://www.researchgate.net/journal/0165-0270_Journal_of_Neuroscience_Methods
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experimental, semelhante ao efetuado no tratamento agudo é apresentado na figura 6. O 

bisfenol A foi preparado numa concentração de 10mg/ml em etanol absoluto. O volume 

máximo aplicado no controle ou tratamentos foi de 10µl por dia. Foi avaliado o 

desenvolvimento das larvas efetuando mensuração do comprimento da carapaça, do 

abdômen e do telson, com auxílio de um microscópio óptico equipado com câmara 

clara. 

 

Figura 6. Planejamento experimental da exposição crônica a Bisfenol A em larvas 

Zoea I de N. granulata.  

 

RESULTADOS 

 

 

Experimento de exposição crônica a BPA em caranguejos Neohelice granulata 

A evolução do peso dos animais nos diferentes tratamentos: Controle (sem BPA), 10 

μg/L (BPA 0,04 μM) e 100 μg/L (0,4 μg/L) foi registrado durante 90 dias. O ganho de 

peso dos animais em cada tratamento (n=12) é apresentado na figura 7. 
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Figura 7. Ganho de peso (média e erro padrão) em caranguejos N.. granulata 

expostos em aquários a Bisfenol A (BPA). Controle (sem BPA); BPA 0,04 µM (10 

µg/L), BPA 0,4 µM (100 µg/L). (P>0,05 entre os diferentes tratamentos). 

 

O protocolo descrito para marcação de sinapsina permitiu identificar estas estruturas, 

não sendo registradas diferenças estruturais nos diferentes tratamentos. Os cortes 

histológicos do gânglio supraesofageal (40 μm) foram realizados com vibrátomo. Na 

figura 8 é mostrada uma imagem representativa dos diferentes tratamentos obtida por 

microscopia confocal do lobo olfativo de um caranguejo adulto do tratamento controle.  

 

 

Figura 8. Lobo olfativo (OL) do caranguejo Neohélice granulata adulto. A marcaão 

imunohistoquímica com sinapsina (anti-synorf 1). mF: Foramem medial. 
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Experimento de exposição aguda a Bisfenol A em larvas de N granulata 

 

Figura 9. Concentração Letal 50% em Larvas de Neohélice granulata (Zoea I)  

expostas a diferentes concentrações de BPA. LC 50 de Bisfenol A = 16 µM ou 3,65 

mg/L ou 3,65 ppm. EPA (Environmental Protection Agency) considera segura, a 

dose oral de referencia de 50 µg/kg. 

 

Experimento de exposição crônica a Bisfenol A em larvas de N granulata 

 

Imediatamente após a eclosão as larvas foram alocadas em cada tratamento. As 

larvas Zoea I inicialmete forma alimentadas com algas (Tetracelmis sp) e rotíferos 

(Brachionus plicatilis). As Zoeas II foram adicionalmente alimentadas com nauplios 

recém-eclodidos de artemia (Artemia sp). O desenvolvimento das larvas foi 

acompanhado e ocorreu dentro dos prazos relatados por outros autores.  

Representativas espécimenes nas diferentes fases do desenvolvimento larvário de N 

granulata são mostradas nas figuras. 10, 11, 12, 13 e 14. Na figura 15 é ilustrada os 

limites da avaliação do comprimento da carapaça, abdômen e telson, e na figura 16 são 

apresentados os resultados dessas avaliações nos diferentes estágios de N. granulata. 
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Figura 10. Larvas de três (3) dias no estagio de Zoea I. Segmento distal do 

exopodito com quatro (4) cerdas plumosas identificam este estágio larvário. 

 

 

Figura 11. Larvas de 11 dias no estágio de Zoea II. Segmento distal do exopodito 

com seis (6) cerdas plumosas identificam este estágio larvário. 
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Figura 12. Larvas de 18 dias no estágio de Zoea III. Segmento distal do exopodito 

com oito (8) cerdas plumosas identificam este estágio larvários. 

 

 

Figura 13. Larvas de 28 dias, no estágio de megalopa (olhos pedunculados). 
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Figura 14. Caranguejos juvenis de N. granulata, na fase I com 30 dias de 

desenvolvimento. 

 

Figura 15. As setas indicam os limites das mensurações do comprimento da 

carapaça (C), abdômen (A) e do telson (T). 
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Figura 16. Medições (média e erro padrão) do comprimento da carapaça (CL), 

abdômen (AL) e do telson (TL) de larvas de N. granulata expostas a Bisfenol A 

(BPA). Controle (sem BPA); BPA 0,04 µM (10 µ/L), BPA 0,4 µM (100 µg/L). 

(P>0,05 entre os diferentes tratamentos). 

As diferentes técnicas de fixação não tiveram diferenças na qualidade de marcação da 

sinapsina no sistema nervoso de larvas de N. granulata. O tratamento durante o 

desenvolvimento embrionário com BPA nas concentrações estudadas (0,04, 0,2 e 0,4 

μM) não mostrou afetar o desenvolvimento do sistema nervoso. Na figura 17 se 

apresenta uma imagem representativa de uma larva do grupo controle de dois (2) dias 

no estágio de Zoea I. Na figura 18 se apresenta uma larva no mesmo estagio do 

tratamento com a maior concentração de BPA (0,4 μM). 
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Figura 17. Imagem de microscopia confocal da marcação imuno-histoquímica de 

sinapsina (Anti-Synorf 1) no gânglio supre-esofágico de larvas Zoea I de N. 

granulata. 

 
Figura 18. Imagem de microscopia confocal da marcação imuno-histoquímica de 

sinapsina (Anti-Synorf 1) no gânglio supre-esofágico de larvas Zoea I de N. 

granulata tratada com bisfenol A 0,4µM . 
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No estagio de Zoea I o lobo olfativo ainda não se apresenta bem definido (Fig. 17). 

Na figura 19 é apresentada a marcação de sinapsina no sistema nervoso de uma larva de 

18 dias no estagio de Zoea IV, do grupo controle. 

Na figura 20 se observa o lobo olfativo bem definido em larva Zoea IV. 

 

Figura 19. Imagem de microscopia confocal da marcação imuno-histoquímica de 

sinapsina (Anti-Synorf 1) no sistema nervoso de larvas de N. granulata (Zoea IV). 

 

Figura 20. Imagem de microscopia confocal da marcação imuno-histoquimica de 

sinapsina (Anti-Synorf 1) no lobo olfatório de larvas de N. granulata (Zoea IV). 
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Discussão 

 

Nos Estados Unidos da América e na União Européia ainda é considerada segura a 

exposição a bisfenol A (BPA) nos alimentos na concentração de 50µg/kg. Neste estudo 

foram utilizadas doses inferiores e ligeiramente superiores de BPA na exposição crônica 

de adultos e larvas de Neohelice granulata. Também foi determinada a concentração 

que produz o 50% de letalidade (LC50). Alguns estudos demonstram que o BPA em 

mamíferos produz alterações metabólicas com alterações no perfil lipídico, na 

concentração de glicose e no perfil hormonal. Estas alterações resultam em sobrepeso 

ou obesidade. Neste estudo foi verificado que o BPA em caranguejos adultos não 

resultaram em mudanças significativas no peso corporal destes crustáceos (Fig. 7). 

Também estudamos nas larvas o efeito da exposição a BPA durante todo o 

desenvolvimento larvário sobre o crescimento (Fig. 16). Estas observações nos 

permitiram  concluir que nas concentrações de BPA utilizadas e em nossas condições 

experimentais não houve mudanças aparente no desenvolvimento larvário. Outra 

alteração relatada em roedores expostos a baixas doses de BPA estão relacionadas a 

mudanças no desenvolvimento do sistema nervoso. Observamos em adultos que não 

houve alterações aparentes no lobo olfativo (Fig. 8), de forma semelhante nas larvas não 

houve alterações no desenvolvimento do sistema nervoso das larvas (Fig. 17-19). A 

LC50 foi estabelecida em 16μM.  
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6. Atividade docente, administrativa, 

participação em comissões e 

homenagens 

 

6.1. Atividade de docência 
 

- Desde 1995 até a atualidade ministro a disciplina Fisiologia Humana para o Curso de 

Medicina. 

- Desde 1998 a 2001 ministrei a disciplina Fisiologia da Reprodução para o Curso de 

Ciências Biológicas. 

- Desde 1999 até a atualidade ministro a disciplina Endocrinologia Comparada dos 

Vertebrados para o Curso de Ciências Biológicas. 

- Desde 1999 até a atualidade ministro a disciplina Hormônios Esteróides no Programa 

de Pós-Graduação em Fisiologia Animal Comparada (Mestrado e Doutorado). 

- Desde 1999 até a atualidade ministro em colegiado com o professor Luiz Eduardo 

Maia Nery a disciplina Receptores e Sinalização Intracelular no Programa de Pós-

Graduação em Fisiologia Animal Comparada (Mestrado e Doutorado). 

- De 2005 até 2007 ministrei a disciplina Fisiopatologia do Estresse no programa de 

pós-graduação em Ciências da Saúde (Mestrado). 

-De 2010 até 2013 ministrei em colegiado a disciplina Testes Toxicológicos no curso 

de graduação Tecnologia em Toxicologia ambiental. 

- De 2010 até a atualidade ministro em colegiado a disciplina Toxicologia Sistémica no 

curso de graduação Tecnologia em Toxicologia ambiental. 

 

6.2. Atividade administrativa 
 

 - Desde 1999 até 2001 fui vice-coordenador (1999) e coordenador (2000-2001) no 

Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Animal Comparada, período em que o Curso 

de Mestrado funcionou já com o reconhecimento da CAPES. 

- Desde 2003 a 2007 fui chefe substituto do Departamento de Ciências Fisiológicas. 
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- Desde 2009 a 2010 fui coordenador adjunto do Curso de Tecnologia em Toxicologia 

Ambiental. 

6.3. Participação em comissões 
 

- Desde 1998 a 2001 fui membro da comissão de curso em Ciências Biológicas. 

- Desde 1998 a 2003 fui membro da Comissão Interna de Biossegurança. 

- Desde 2003 a 2005 fui presidente da Comissão Interna de Biossegurança.  

- Desde 2004 a 2006 fui membro do Comité Científico 

- Desde 2014 sou membro do Centro de Microscopia Eletrônica do Sul – FURG 

(CEME-SUL). 

- Desde 2015 sou membro da Comissão Interna de Avaliação e Planejamento do 

Instituto de Ciências Biológicas. 

- Desde 2015 sou membro do Comitê de Ética na Utilização de Animais na 

Experimentação. 

 

6.4. Homenagens 
 

- Professor homenageado pela turma de 1998 do curso de Ciências Biológicas. 

- Professor paraninfo pela turma de 2011 do curso de Tecnologia em Toxicologia Ambiental. 

- Professor patrono pela turma de 2013 do curso de Tecnologia em Toxicologia Ambiental. 

- Professor homenageado pela turma de 2015 do curso de Tecnologia em Toxicologia 

Ambiental. 

 

7. Atividade de extensão 

 

7.1. BISFENOL A: uma Ameaça Invisível para Você e sua Família 
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Título: BISFENOL A: uma Ameaça Invisível para Você e sua Família 

(http://sigproj1.mec.gov.br/projetos/imprimir.php?modalidade=0&projeto_id=171991&

local=home&modo=1&original=1)  

Participantes envolvidos: Pablo Elías Martínez, Michele Regina Worst, Ana Cristina 

Kalb, Cássia Rodrigues, Isabel Soares Chaves, Camila Dalmolin, Erika Ferreira 

Sanchez, Marcelo Moraes Simas, Gizielen Gonçalves, Marcos Schmitz, Carolina 

Ramires. 

Situação: Em andamento Natureza: Projetos de extensão Edital PROEXC/FURG 

02/2013. 

 

A equipe envolvida nesta proposta participa na investigação de desreguladores 

endócrinos com ênfase no Bisfenol A. Os conhecimentos obtidos por estas pesquisas e 

informações obtidas a través de publicações específicas estimularam a percepção da 

importância da transferência destas informações para jovens que serão futuros 

propagadores deste conhecimento. Especificamente o grupo é ciente das alterações 

fisiológicas que podem ser geradas pela exposição em fases precoce do 

desenvolvimento a certos contaminantes, entre eles o Bisfenol A. A presença deste 

composto em mamadeiras foi banida pela ANVISA a partir de janeiro de 2012. 

Entretanto, a população em geral desconhece esta informação podendo desta maneira se 

expor a este contaminante e ter sua saúde e de seus filhos comprometida. 

O objetivo do presente projeto é popularizar as informações substanciais da literatura 

científica, que já vem apontando o BPA como um composto gerador de alterações em 

crianças que posteriormente se manifestarão na vida adulta em forma de doenças do 

sistema nervoso, doenças metabólicas, câncer, etc. Este composto além de estar presente 

nas mamadeiras é utilizado como recipiente de alimentos e bebidas e para a fabricação 

de diversos produtos utilizados no cotidiano. Embora os danos relacionados ao BPA 

estejam difundidos em artigos especializados, é preciso o trabalho de transferência 

destas informações para a sociedade em geral, a qual não tem acesso a estes 

conhecimentos. 

 

Resultados: 

 

O grupo de pesquisa em desreguladores endócrinos 

http://endocrinedisruptor.blogspot.com.br/ decidiu contribuir com a sociedade através 

da execução deste projeto de extensão.  Foram visitadas mais de 22 escolas de ensino 

fundamental e médio, municipais e estaduais. Foi aplicado um questionário na primeira 

visita antes de oferecer uma breve palestra e distribuir material informativo. Após 

aproximadamente 30 dias foi aplicado um segundo questionário. Os dados estão sendo 

analisados e será utilizada esta informação para a elaboração de novos questionários 

para obter maior informação. Sem dúvida é muito enriquecedora a execução deste 

projeto, tanto para nosso grupo como para a comunidade das escolas. Conseguimos ter 

contato direto com importantes membros da sociedade, os quais serão responsáveis pela 

http://sigproj1.mec.gov.br/projetos/imprimir.php?modalidade=0&projeto_id=171991&local=home&modo=1&original=1
http://sigproj1.mec.gov.br/projetos/imprimir.php?modalidade=0&projeto_id=171991&local=home&modo=1&original=1
http://endocrinedisruptor.blogspot.com.br/
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construção do futuro e eles (professores e estudantes) mostraram-se muito interessados 

e agradecidos pela nossa visita. Isto nos motivou a continuar e ampliar nossa 

contribuição (atividade em elaboração) ministrando palestras para os professores das 

escolas com o intuito de implementar atividades de educação continuada. 

 

8.COMENTÁRIOS FINAIS 

Após analisar alguns aspetos de minha caminhada só posso agradecer por estar viajando 

por este milagre chamado vida. Ao agradecer à vida, vem na minha cabeça uma linda 

canção escrita pela chilena Violeta Parra e muito bem interpretada por Mercedes Sosa 

“Gracias a la vida” (www.youtube.com/watch?v=DPLUSH9xwzA).  

Acredito que meus pais sabiam o que Khalil Gibran escreveu no seu livro “O profeta”. 

Khalil Gibran quando escreve o papel dos pais para os filhos, entre outras coisas, ele diz 

“Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O 

Arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que 

suas flechas se projetem rápidas para longe. Que vosso encurvamento na mão do 

Arqueiro seja vossa alegria: pois assim como Ele ama a flecha que voa, ama também o 

arco que permanece estável”.  

Agradeço a meus pais de como eles me arremessaram na vida. Eu tentei fazer isso na 

minha vida, para meus filhos e para muitos estudantes. Recentemente assisti um filme 

do qual gostei muito. Ele se baseia em fatos da vida real. O filme trata do neurocirurgião 

Bemjamin Carson (que recentemente desistiu de sua candidatura a presidente dos 

Estados Unidos de América pelo partido republicano). O filme de 2009 “Gifted hands” 

(mãos talentosas) é muito lindo. Aborda aspectos de discriminação, mas o mais 

interessante é como a motivação pode fazer que uma criança se transformasse numa 

pessoa exemplar, humana e bem sucedida. 

A motivação é o motor que impulsiona a vida, é o gerador que instiga a formação das 

pessoas. A motivação é a chave da educação, do posicionamento frente à vida, seja na 

rua, na residência, na sala de aulas, no laboratório, na saída de campo, etc. Todos os 

seres humanos somos seres com alta complexidade e únicos, e merecem todo o respeito 

da humanidade e temos que veementemente acreditar nos seus potenciais. 

Em Minas Gerais tinha que fazer relatórios de minha bolsa ou de atividades e as vezes 

esses relatórios se extraviavam, mas em muitas oportunidades esquecia ou tinha pouco 

tempo para elabora-os. Então recebia a solicitação da elaboração desse relatório e ficava 

perplexo, admirado do jeito como era cobrado “você tinha que encaminhar tal 

documentação até a tal data e ainda não recebemos, você possivelmente já o tenha feito, 

nos desculpe pelo incomodo, mas solicitamos, por favor, de enviar ou reenviar essa 

documentação”. É tão simples ser educado e as vezes a gente não faz isso. Foram coisas 

desse gênero que me fizeram adorar Belo Horizonte. Agradeço muito ao Gustavo, ao 

professor Pinho, ao professor Elton, e a todo o antigo Departamento de Ciências 

Fisiológicas, ao ICB, à Universidade Federal do Rio Grande. Obviamente houve muita 

http://www.youtube.com/watch?v=DPLUSH9xwzA
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gente antes e haverá ainda após a apresentação deste memorial, que me ajudaram, 

ajudam e ajudarão.  

Agradeço à FURG pela oportunidade de enxergar a vida por meio dos olhos do 

enriquecimento humano. Desenvolvimento obtido pela ciência através dos pilares da 

Universidade: Ensino, Pesquisa e Extensão. Agradeço à Universidade Federal do Rio 

Grande por me permitir ser parte de sua história. 


