
  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
1 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
VANIA LUCIA LORO 

1.2 CPF / Passaporte 
67786120025 

1.3 Instituição  
UFSM 
 

1.4 Programa CAPES/ nº do Processo  
88881.310287/2018-01 

1.5 Projeto: Estratégias farmacológicas e nutricionais para a 
promoção da saúde 
 

1.6 Coordenador Projeto 
Maria Rosa Chitolina 

1.7 Programa de Pós-Graduação:  
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Bioquímica Toxicológica 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade (DSE ou PDEE) 
 
Missão de trabalho 
 
2.2 Instituição de Destino: 

University of British Columbia   Department of Zoology 
Vancouver Canada 
6270 University Boulevard 
Vancouver, BC Canada V6T 1Z4 
 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

03/12/2021 

2.3.2 Término 

22/12/2021 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento Pasagens aéreas ida e volta: valor: 7.187,88 

3.2 Auxílio-instalação  

3.3 Seguro-saúde U$ 90 

3.4 Adicional-localidade  

3.5 Mensalidade  

3.6 Auxílio-diário U$ 310 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos:  
 

O objetivo da missão foi analisar dados ambientais e de experimentos realizados previamente entre a professora e o  
Professor Canadense sobre toxicidade do zinco em peixes e como fatores ambientais alteram a toxicidade deste 
metal; 

Outro aspecto importante da visita está relacionado a possibilidade de colaborações futuras entre as duas instituições;  
Professor UBC: Christopher M. Wood:  
Chris M. Wood, Ph.D., Fellow of the Royal Society of Canada, Foreign Member, Brazilian Academy of Sciences; 
Adjunct Professor, Dept. of Zoology, University of British Columbia, Vancouver 

 
 
 
4.2 Atividades Realizadas:  

 
1) Visita aos laboratórios de pesquisa: 06/12/21 (fotos em anexo); 

2) Participação em seminários do grupo de pesquisa: 7- 8/12/2021 

3) Discussão de resultados referentes à colaboração em 2011 (apresentação dos gráficos, tabelas e resumo do 

manuscrito): 9-11/12/2021. Neste período todos os resultados do manuscrito foram discutidos, revisão 

bibliográfica atualizada, elaboração de tabelas e figuras para demonstrar todos os resultados utilizados no 

manuscrito; 

4)  Visita à administração da UBC para uma conversa sobre convênio futuro a ser formalizado até o ano de 2023, 

com possibilidades de alunos e professores do Canadá visitarem o Brasil (PPGBTox). Também foi aberta a 

possibilidade da visita de alunos e professores do Brasil á UBC para realização de atividades científicas. Visita 

realizada em 14/12/2021. 

5) Elaboração do manuscrito: descrição completa dos resultados, material e métodos, introdução, discussão e 

resumo. 15-18/12/2021 

6) Finalização do manuscrito, com referências completas, tabelas e figuras: 18-22/12/2021 

Nesta fase de finalização o esboço geral do manuscrito foi entregue ao professor anfitrião para suas 

correções. A missão resultou em um manuscrito com 7 figuras, 2 tabelas e aproximadamente 25 

páginas de texto, com o tema versando sobre efeitos da salinidade (sea water) em combinação com 

níveis altos e baixos de cálcio sobre a toxicidade do zinco em killifish (Fundulus heteroclitus). 
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4.3 Resultados e/ou Impactos: 
 

Título e resumo do manuscrito, o qual será enviado para publicação no periódico: Comparative Biochemistry and 

Physiology Part C – Toxicology. 

Increased salinity in association with calcium reduce waterborne zinc toxicity in killifish (Fundulus heteroclitus) 

Vania L. Loro2 and Christopher M. Wood1 

1. Dept. of Zoology, University of British Columbia, 6270 Boulevard, BC Vancouver, Canada, V6T1Z4 
2. Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas – Bioquímica 
Toxicológica, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Av. Roraima 1000, 97105-900, Santa Maria, RS, Brazil  
 

Abstract 

The metal toxicity in general is a problem to aquatic organisms as fish. Zinc besides are an essential metal to cells could 

be toxic depending on doses and water conditions. In the present study adult killifish were exposed to zinc (500 µg/L-1) 

during 96h in different experimental models varying calcium (1 or 10 mmol/L-1) or salinity (0 or 100%). Killifish exposed 

to zinc at zero% salinity and low calcium exhibited negative response for all parameters studies. In a general way the 

effects were: reactive oxygen species (ROs) increased in liver, gill, intestine and muscle, and in these same tissues loss 

of antioxidant capacity against peroxides were recorded. Other effects include the reduction of blood calcium, reduction 

of total calcium influx, Inhibition of gill and intestine Na+K+ATPase. The zinc levels also increased after zinc exposure at 

0% salinity plus low calcium. Positive affects for all parameters studied were showed when fish were exposed to zinc in 

water containing 100% salinity or high calcium. The results confirm the role of salinity and reinforce the crucial 

importance of increased levels of calcium against zinc toxicity 

 
A versão final do manuscrito que conta com 30 páginas, 25 de texto e 5 com as figuras e tabelas; 
 
Atualmente o manuscrito está sendo revisado pelo professor Christopher, provavelmente em março – abril de 2022 
iremos enviar para publicação; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Santa Maria, 14 Março de 2022.  
 
 

____________________________________ 
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ANEXOS 
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