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O Programa Antártico Brasileiro completa 35 anos em 2015. No 
âmbito do Setor de Ciências Biológicas, as pesquisas realizadas 
no continente gelado são coordenadas pela Professora Lucélia 
Donatti e contam com a participação de estudantes dos 
Programas de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular e 
em Ecologia e Conservação. 

Durante três meses (novembro/2014 a março/2015) três alunas 
foram para a Ilha Rei George na Península Antártica dar 
continuidade às pesquisas iniciadas aqui, no Laboratório de 
Biologia Adaptativa – Departamento de Biologia Celular.  Mariana 
Forgati e Tânia Zaleski já tinham ido outras vezes, porém Thaylise 
Przepiura fez sua primeira viagem: “Para mim, encarar o 
ambiente em que estudamos de forma prática foi impactante”. 

A proposta é monitorar o comportamento 
de peixes antárticos quando expostos ao 
aumento de temperatura. Para isto, as 
pesquisadoras produziram bioensaios* 
e fizeram coletas de materiais para 
serem analisadas em laboratório. A 
necessidade de ir até a Antártica se deu 
pelo fato de que os peixes estudados 
serem específicos daquela região. 

“É só pensar que em torno de 70% da 
água doce do planeta está concentrada 
nas geleiras da região, e quais seriam 
as conseqüências de um eventual 
aquecimento. Por isso é necessário 
pesquisar, estudar, entender a dinâmica 
daquele ambiente”.  

Elas contam que o ambiente chama a atenção pelas paisagens 
deslumbrantes e pela diversidade animal com a qual não 
estavam habituadas. No entanto, também há dificuldades. “Estar 
lá com outros pesquisadores é difícil, foi necessário conquistar 
nosso espaço. O segredo é ter jogo de cintura”, conta Mariana.

Além do trabalho da pesquisa, as estudantes dividiram tarefas 
rotineiras com outros pesquisadores do Módulo Antártico 
Emergencial**, como auxiliar na limpeza da estação, ajudar na 
cozinha, entre outras. Outro complicador é a instabilidade do 
tempo na região. Elas contam que um dia limpo pode mudar 
drasticamente de uma hora para a outra, trazendo muito vento e 
neve. “Por conta dessa mudança brusca do tempo, muitas vezes 
tínhamos que adiar a ida à campo, o que poderia atrasar nossas 
pesquisas. Outras vezes, tivemos que pegar o bote para coletar 
amostras após às 22h” relata Tânia.

Todas compartilham a opinião de que é essencial estudar o 
ambiente antártico. “Apesar das pesquisas continuarem em 
andamento, o que acontece lá nos faz prever o que pode 
acontecer aqui”, ressalta Tânia.  A Professora Lucélia completa: 

* Bioensaio ou ensaio biológico é um tipo de experimento 
científico que investiga os efeitos de uma substância em um 
órgão isolado ou em um organismo vivo.

** Os Módulos Antárticos Emergenciais (MAEs) substituem a 
infraestrutura destruída por um incêndio em fevereiro de 2012

No estado do Paraná, o projeto é coordenado pela Professora 
Márcia Marques, do Departamento de Botânica e conta com a 
colaboração de diversos outros docentes do Setor de Ciências 
Biológicas e estudantes de graduação e pós-graduação.

A reserva possui 8600 hectares e é de propriedade da ONG 
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação 
Ambiental (SPVS). Lá, os pesquisadores mapeiam e analisam 
a vegetação e o comportamento da fauna desta área. Nossos 
guias nesta missão são Gabriel De La Torre, bolsista 
colaborador do projeto, e os doutorandos em Ecologia e 
Conservação da UFPR Márcia Malanotte e Tiago Simões. 

Para as pesquisas é delimitada uma área de estudo, chamada 
de parcela, a qual mede um hectare. No total são 10 destas 
parcelas (o que equivale, aproximadamente, a 10 campos de 
futebol) onde toda a biodiversidade animal e vegetal é 
levantada. Cada parcela é dividida em segmentos menores, 
para facilitar o levantamento. Nós acompanhamos a 
delimitação de um destes segmentos junto com a equipe, 
após enfrentarmos uma trilha íngreme de aproximadamente 
1500m, passando por dentro da mata fechada.

As divisas são demarcadas por piquetes e marcadas com 
barbantes.  Cada 1,5 m de cada lado do barbante é a chamada 
“área sensível”, que terá pouca intervenção dos 
pesquisadores. Outro cuidado é em relação à inclinação do 
terreno, que é sempre anotada, utilizando  um aparelho 
chamado clinômetro. “É um trabalho árduo, mas os próximos 
pesquisadores que estiverem por aqui não terão o trabalho de 
demarcar e abrir as trilhas”, resume a estudante Márcia.

As árvores que estão dentro de cada segmento são 
identificadas com a espécie a que pertence, recebem uma 
plaqueta, são medidas em diâmetro e mapeadas no terreno.  
“Desta forma, saberemos quantas espécies estão em cada 
segmento e onde elas estão, facilitando as futuras análises”, 
explica Gabriel. Esta medição será refeita periodicamente, 
para verificar o quanto essas plantas cresceram e como a  
vegetação  mudou.

A UFPR criou em 2005 um sistema de cotas para estudantes vindos de escola pública ou negros, além de vagas suplementares para indígenas. Após dez anos, convidamos quatro ex-cotistas, que atuaram 
como bolsistas da antiga Unidade de Projetos Especiais e Vídeo (PROEV) do SCB, para contar como a vida mudou depois desta oportunidade.

O primeiro emprego de Liana foi como garçonete. Ali que 
percebeu que, para ampliar suas chances, precisava estudar. Foi 
aprovada no curso de Farmácia na UFPR após três tentativas.

Logo no primeiro ano do curso, vinculou-se a projetos de 
extensão da PROEV. “Sem o dinheiro da bolsa teria sido 
impossível continuar o curso, pois precisava para 
alimentação, transporte, fotocópias...”

Liana nunca pensou em desistir. “Perder o curso era 
inconcebível para mim e minhas colegas cotistas. Como 
quem não vai para a final não ganha campeonato, 
enfrentamos e avançamos decididamente (risos)”. Antes 
mesmo de se formar, Liana começou a prestar concursos 
públicos e hoje é farmacêutica da Prefeitura de Curitiba, além 
de ter concluído o mestrado no PPG-Farmacologia.

Michele foi a primeira da sua família a se graduar no ensino 
superior. Estudante de ensino público, tentou três vezes o 
vestibular para Farmácia e Bioquímica, sendo aprovada no 
segundo ano das cotas. Filha de militar, Michele enfrentou a 
resistência em casa por declinar da carreira na Polícia, na 
qual já tinha sido aprovada em concurso. Para conseguir dar 
conta do curso integral sem precisar do auxílio dos pais, 
trabalhou na CELEPAR no período noturno. “Minhas 
dificuldades vinham do fato de estudar de dia e trabalhar à 
noite e não por ser cotista racial”.

Tão logo se formou, Michele foi trabalhar como Bioquímica 
numa equipe de pesquisa junto ao Laboratório de 
Imunogenética do Hospital de Clínicas. Tratava-se de um 
estudo patrocinado por uma renomada indústria 
farmacêutica, destinada a testar medicamentos junto a 
pacientes com leucemia. Após dois anos e meio, foi 
convocada em concurso público do próprio HC e hoje atua 
como técnica farmacêutica. 

Raoni estudou Ciências Biológicas durante um ano e meio. 
Mas foi ao reoptar pelo curso de Gestão Ambiental, do Setor 
Litoral da UFPR, que ele se encontrou. “A Gestão Ambiental 
é mais próxima ao tipo de atuação que eu queria ter no 
mundo”.  

A luta sócio-ambiental dos povos indígenas, ribeirinhos e 
comunidades pesqueiras são a pauta de sua formação, que 
continuou com o mestrado em Agroecologia e 
Desenvolvimento Rural na Universidade de São Carlos, São 
Paulo. Hoje, Raoni é Doutorando em Agrossistemas pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. “Minha pesquisa vai 
ser no Alto Xingu, onde poderei colaborar para o 
etnodesenvolvimento e gestão do território”.

As dificuldades foram muitas: conciliar trabalho e estudo, a 
adaptação curricular e as diferenças culturais. Porém, sobre 
os seus estudos, Raoni é convicto: “A questão agrária é o elo 
entre a sociedade moderna e os povos tradicionais. Meus 
antepassados produziam sem insumos artificiais e 
químicos. Este manejo tradicional é o foco da Agroecologia”.

Liana sentiu uma grande diferença em relação a colegas que 
não eram cotistas. “Nós tínhamos muito mais interesse pela 
extensão, compartilhar com a sociedade aquilo que 
aprendemos. De alguma forma, devemos retribuir a 
oportunidade que tivemos”.

“Minha meta agora é fazer mestrado e na área que estou 
atuando”.

Michele Alves, 31 Anos Raoni Kriegel, 34 Anos

Até o final do ensino médio, Marcelo viveu na cidade de 
Iretama, interior do Paraná.  Quando se mudou para 
Curitiba, em 2004, soube do sistema de cotas. Mesmo 
desaconselhado por alguns professores do cursinho 
pré-vestibular, optou por uma destas vagas. 

Marcelo foi aprovado no primeiro vestibular com este 
sistema no curso de Ciências Biológicas. Emendou o 
mestrado, doutorado e o pós-doutorado, em andamento, na 
área de Bioquímica, onde defendeu a primeira tese feita 
totalmente em Inglês. Fez dois estágios fora do país, um na 
Argentina e outro na Inglaterra. Em ambos, provocou o 
espanto dos colegas pela excelência do seu trabalho. 

Sobre a existência de cotas no Ensino Superior, Marcelo é 
enfático: “O que ninguém discute é quão falho é o vestibular 
tradicional, pois ele não avalia suas potencialidades, mas 
sim um conhecimento retrospectivo, o que não garante 
nada. Se não tivesse tido esta oportunidade, talvez ainda 
estivesse em Iretama, trabalhando num dos poucos tipos de 
emprego que lá existem”.

Liana de Oliveira 
Gomes Moro, 30 AnosMarcelo Bueno Batista, 29 Anos

O Karatê nasceu no Sul do Japão e era praticado por 
pessoas que eram proibidas de usar armas.  Aqui no 
Brasil, chegou junto com os imigrantes japoneses no 
início do século XX. Mais do que um esporte, o Karatê é 
uma filosofia de vida, composta de cinco regras: 
esforçar-se para formação do caráter, ter fidelidade com 
o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito do esforço, 
respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão.

Todos contam que a prática trouxe só benefícios, 
independente do momento da vida em que a atividade 
começou a ser praticada. Jardel Machado cursa Engenharia 
Química, e diz que o Karatê é um contraponto à 
concentração e tensão exigidas pela faculdade. “Depois dos 
treinamentos eu consigo relaxar, dormir melhor”, explica.  Já 
o estudante de Matemática Anderson Cardoso buscava a 
concentração e a calma. “Era muito explosivo e agora 
consigo controlar melhor as minhas emoções e respeitar 
mais os outros”.  Marcos Henrique Maresi, estudante de 
Química, diz que além da ajudar na concentração, a luta é 
um ótimo exercício físico. “Ajuda a manter um corpo legal”.

Muitos dos atletas começam com a prática devido a 
problemas de saúde. Foi o caso de Rafaela Assunção, 
mestranda em Engenharia Florestal que, aos 16 anos, teve 
diagnosticado um problema no coração. “O médico me 
recomendou que eu começasse os exercícios. Gostei tanto 
que não parei mais”, conta a estudante.  Já Gustavo Elias 
Zaniol, estudante de Educação Física, enfrentava outro 
inimigo: a timidez. “Hoje sou mais solto, consigo conversar 
mais com as pessoas, melhorei a minha expressão corporal”.

Os efeitos positivos na vida pessoal se refletiram também no 
rendimento da equipe no primeiro semestre deste ano. Dos 

Outra novidade será a abertura de turmas para iniciantes. 
Será uma oportunidade para técnicos, docentes e alunos 
aproveitarem os benefícios desta atividade que 
comprovadamente faz bem para o corpo e para a mente.

Aqui na UFPR, a Equipe de Karatê é composta de alunos das 
mais variadas áreas. Os treinamentos acontecem duas vezes 
por semana no Departamento de Educação Física e são 
conduzidos pelo treinador Marcelo Alberto de Oliveira, que 
também é acadêmico do curso.

Depois da área demarcada, cada equipe realiza o estudo de 
seu interesse. Márcia e Tiago, por exemplo, analisam a 
interação de várias espécies de Beija-Flor com as plantas da 
reserva. O acompanhamento das aves exige paciência e 
determinação.  Eles nos contam que às vezes passam até dez 
dias na reserva, contando o número de flores das plantas 
visitadas por estas aves, a quantidade de beija-flores avistados 
e o comportamento destas aves em relação ao território. “Têm 
espécies que são mais territorialistas, outras que apenas se 
alimentam e saem da área. É  bem variável”, explica Tiago.

Logicamente, um período longo num local isolado produz 
situações inusitadas. Márcia conta que já teve problemas no 
joelho por conta das diversas quedas, inevitáveis num terreno 
tão acidentado. Em geral, os pesquisadores encontram 
diversos animais durante o trabalho de campo, tais como 
pumas, tatus, muitas espécies de aves, lagartos e cobras.  “O 
maior medo é o da cobra, pois depois que você a vê, fica o 
caminho todo da volta só pensando se ela vai aparecer 
novamente”, diz Tiago. Outro desafio é enfrentar insetos como 
mosquitos, mutucas, ou mesmo o micuim, um carrapato 
minúsculo cujo efeito na pele só aparece horas depois. “Aí é 
uma coceira de dias”, diz Gabriel, que completa: “Não é só o 
conhecimento, precisamos de preparação física e psicológica”.

Porém, todos sabem da importância que trabalhos como este 
terão na definição de políticas públicas na área de meio 
ambiente. “A gente sempre está investigando para levantar 
informação para conservação. Como se mantém este 
ecossistema? Qual o melhor jeito de restaurar? Nossas 
respostas são as ferramentas das futuras decisões nas 
políticas públicas na área”, explica o bolsista.

A importância da análise deste ambiente se reflete na dimensão 
que ele possui. A Reserva do Rio Cachoeira está inserida na maior 
faixa de Mata Atlântica ainda preservada no Brasil, o que torna 
crucial o estudo desta biodiversidade, para a preservação do que 
ainda resta e a regeneração do que já foi degradado. 
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Pesquisadoras do Setor de Ciências Biológicas 
relatam suas experiências no continente gelado

ANTARTICA

 De volta ao Brasil, Thaylise,Tania, A Professora Lucélia e Mariana
 dão prosseguimento aos estudos. Foto ASPEC

Os Modulos Antarticos Emergenciais (MAEs) abrigam 
os pesquisadores após o incêndio ocorrido 

em 2012 na Estação Antártica Comandante Ferraz

Fotos: Tânia Zaleski

 Punta Arenas, no Chile é a última 
parada antes de chegar ao continente gelado    A pinguim Adelia é uma atração à parte

 A equipe da qual as estudantes faziam parte em uma saída para coleta

A Igreja Ortodoxa da Trindade, na Estação 
Bellingshausen, é considerada é o único templo 
religioso que opera durante todo o ano na Antártica As placas mostram a distâncias dos MAEs às terras dos pesquisadores

O Navio Ary Rongel presta apoio logístico à Estação Antártica Comandante Ferraz 
e aos refúgios e acampamento antárticos utilizados pelo Programa Antártico Brasileiro

KARATÊ
Equipe da UFPR mostra os resultados e os benefícios da 

Histórias de sucesso

prática do 

Saiba como estão hoje alunos cotistas formados pela UFPR

seis atletas que participaram do Campeonato Brasileiro de 
Lutas Universitárias, quatro voltaram com medalhas: Rafaela 
Assunção e Bárbara Salomão no feminino e  Lucas Praça e 
Marcos Maresi na categoria masculina. No próximo ano, os 
melhores deste campeonato serão selecionados para 
compor a equipe brasileira que participará das Universíades 
(o campeonato mundial universitário), em Portugal. “Isso 
aumenta nossa responsabilidade. Por isso, a proposta agora 
é aumentar a carga horária dos treinos para os atletas”, 
relata o técnico Marcelo.

O resultado de tanto empenho veio nas quatro medalhas conquistadas 
no Campeonato Brasileiro de Lutas UniversitáriasBarbara Salomão participou do Campeonato conquistando a medalha de

 bronze na luta por equipe junto com Rafaela  Assunçã

o

A prática se mostra bastante benéfica para os atletas tanto em 
aspectos físicos, quanto os mentais e emocionaisA Equipe de Karatê da UFPR após mais um dia de treinamento

Quer saber mais?  Esta é só uma parte da história! O texto de Francine Rocha com o depoimento completo dos entrevistados à nossa equipe está disponível em http://goo.gl/Z6GhPb

Gabriel de La Torre, Marcia Malanotte e 
Tiago Simões na saída para a pesquisa de campo

Marcia e Tiago durante o minucioso trabalho de observação das aves

Nem sempre é fácil encontrar e identificar as espécies 
escondidas na mata, como é o caso das aves 
estudadas pelos pesquisadores. Fotos: ASPEC

A demarcação de cada segmento se dá pelos piquetes colocados no chão

O Marco Geodésico é a referência das
 parcelas para rastreamento por GPS, por exemplo

Além da medida do diâmetro, 
as árvores recebem uma plaqueta de identificação

Muitas vezes, nós já divulgamos nos nossos informativos resultados dos estudos realizados pelos nossos 
pesquisadores, mas nunca acompanhamos um dia de atividade em ambiente externo. Por isso, aceitamos o desafio 
e fomos com os pesquisadores do Projeto PPBio Mata Atlântica até a Reserva Natural do Rio Cachoeira, em Antonina.  
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