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Prezados senhores daRioDocePiscicultura,

OPrograma dePós-Graduação emMeio Ambiente (pPG-MA), daUniversidade doEstado
doRio deJaneiro (UERJ) agradece pelo apoio eincentivo àpesquisa universitária, visando
um melhoramento e um aprimoramento de novas técnicas e na geração do conhecimento
científico e tecnológico, através da doação de formas juvenis de Tilápia da espécie de
Oreochromis niloticus para oprojeto de Doutorado do aluno André Luís de Sá Salomão,
sobaorientação daProfessora Marcia Marques, intitulado "Ocorrência eEcotoxicidade de
Disruptores Endócrinos comobioindicador Oreochromis niloticus (Tilápia)".
Cabe ressaltar que em todas as publicações referentes a este estudo constará os nossos
agradecimentos àempresa RioDoce Piscicultura pelo gesto louvável decolaboração coma
pesquisa eoensino superior.
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 Parceiros da Rio Doce Piscicultura, 

 

 É com grande alegria que informo que os estudos realizados com os peixes 

doados (O. niloticus) pela Rio doce Piscicultura foram bem sucedidos e os resultados 

estão presentes na minha Tese de Doutorado a qual foi defendida em junho deste ano 

assim como em artigos científicos em revistas internacionais e congressos da área. 

Conforme combinamos a Rio Doce está mencionada como parceira em todas as 

publicações relacionadas.  

 Aproveito o e-mail para expressar minha profunda gratidão e meu 

reconhecimento a todo suporte e apoio fundamentais e de incalculável valor de 

desenvolvimento científico, ímpar no mercado, de todos vocês da Rio Doce Piscicultura. 

 Aproveito para informar que estamos nos preparando para dar início a terceira 

etapa dos nossos estudos. Nesta etapa realizaremos novos experimentos com as Tilápias 

e gostaria de poder contar com vocês para o fornecimento dos peixes. Gostaria de uma 

confirmação de vocês para que possamos nos planejar. 

Me coloco desde já à disposição para maiores informações, 

 

André Luís de Sá Salomão 

Ph.D. in Environmental Science 

Laboratory of Bioremediation and phytotechnologies - LABIFI 

Address: Rua São Francisco Xavier, 524/ 5024E - UERJ, Maracanã,  

Rio de Janeiro, RJ, Brazil - CEP: 20550-900 

Phone: +55 21 98865-5111 / 21 2334-0959  

E-mail: mailto:gipponi@globo.com 
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