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PREFACIO 

Este memorial está sendo apresentado para atender um dos pré-requisitos para a 

promoção a carreira de Professor Titular conforme a deliberação nº 124/2014 do 

COEPEA - FURG. Serão desenvolvidos aqui aspectos da minha formação e também o 

meu crescimento didático-científico.  

O começo da escrita deste memorial foi de muita busca do significado do que é um 

memorial. Encontrei várias descrições de memorial e também vários tipos de memoriais 

escritos. Desde aquele que somente coloca uma lista do que foi realizado, até aquele que 

conta a história com todos os detalhes tanto da vida profissional como da vida pessoal. 

Antes de começar a escrita do meu memorial, várias ideias foram surgindo, uma delas 

era descrever minha vida profissional por grupos de atividades e dentro de cada 

atividade fazer a descrição cronológica. Quando comecei a pensar na proposta como um 

todo, percebi que iria ficar muito repetitivo por que várias atividades são relacionadas. 

A outra maneira que pensei foi de fazer a descrição cronológica. Aqui também 

ocorreriam alguns problemas como, por exemplo, artigos publicados muito depois do 

projeto de ter sido desenvolvido, o que daria uma sensação de ida e volta no tempo. 

Entre estas duas maneiras, optei pelo memorial cronológico com a citação dos trabalhos 

publicados junto com os projetos. Acredito que será mais fácil para a escrita e também 

muito mais agradável à leitura.  

A escrita do memorial fez com que eu fizesse um exercício de memória, que eu voltasse 

a sentir as emoções que senti quando as atividades ocorreram, fez com que eu lembrasse 

situações que há muito tempo não vinha na minha cabeça. Em alguns momentos a 

lembrança de uma atividade fazia com que eu precisasse recorrer ao currículo de outra 

pessoa que trabalhei naquela atividade e acabava verificando a existência de outra 

atividade que não lembrava mais.  

Durante este período tive de voltar a minha infância quando vi pela primeira vez o mar e 

o quanto isso me levou a fazer a minha graduação. Lembrei-me de momentos não muito 

agradáveis, mas que serviram para o meu crescimento e me ensinaram a compreender a 

vida e as pessoas. Lembrei-me de quando tive de tomar decisões que poderiam interferir 

na vida de outras pessoas e o quanto isso me deixava preocupado tentando não errar. 
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Mas, hoje escrever este memorial foi prazeroso, porque me mostrou que tive mais 

momentos bons do que ruins e acertei mais do que errei, ao longo desses anos.  

A escrita deste memorial me fez enxergar que tive muita sorte na vida. Nasci em uma 

família maravilhosa: José Carlos (pai), Nair (mãe), José Carlos (Cacaio), Nelson (Nelsinho), 

Luiz Carlos (Luizinho), Cleuma (Miminha), Cleurian (Nhanhan), Francisco Antônio (Xikuta), 

Magno (Maguinho). Tivemos uma vida difícil, mas acho que ela nos aproximou e nos 

tornou cúmplices na vida, em que todos lutavam para a melhoria da família. Eu, o 

oitavo filho, o caçula, tendo irmãos com 18 anos quando nasci e o irmão logo acima de 

mim, com quatro anos a mais do que eu, tinha que ficar esperto para não ficar para trás. 

Meus pais sempre incentivaram o estudo. Minha mãe, a pessoa mais tranquila que vi na 

minha vida, era o contraste do meu pai que era muito nervoso. Este contraste me fez 

ponderar as situações, apesar de ter sido muito enérgico com meus filhos. Como meus 

pais não tinham como me sustentar em Rio Grande para fazer o curso que pretendia, 

foram meus irmãos que me deram todo o apoio e me sustentaram durante minha 

graduação. Também tive sorte em encontrar a Ioni, a pessoa que foi o meu suporte em 

Rio Grande. Os pais dela me adotaram como filho e minha vida ficou mais tranquila. 

Também tive sorte em encontrar os meus orientadores na graduação (Prof. Dr. Joaber 

Pereira Junior e Prof. Dr. Euclydes Antônio dos Santos Filho) e também ao encontrar os 

colegas de estágios, que a maioria ainda está me ajudando na minha caminhada 

profissional como poderão ver durante a leitura desse memorial. 
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INTRODUÇÃO 

Minha formação acadêmica começa em 1965 quando entro para o primeiro ano do 

“grupo” (hoje ensino fundamental) no Grupo Escolar Afonso Pena na cidade de Belo 

Horizonte. Nesta escola fiz os primeiros quatro anos escolares. Neste período, estava 

ocorrendo no Brasil o movimento estudantil, que lutavam contra o regime militar. Com 

isso, alguns dias eu ficava preso na escola por causa dos combates dos estudantes com a 

polícia na frente da minha escola. Após fui para o ginásio na escola particular Afonso 

Celso onde fiz os três primeiros anos do ginásio. Em 1972, passei a estudar na Escola 

Estadual Milton Campos. Nesta escola terminei o ensino fundamental e o médio. Como 

fui transferido de uma escola onde o ensino não era muito bom, para a melhor escola de 

Belo Horizonte, não consegui passar na oitava série, tendo que repetir o ano. Quando 

falei para meus pais, a única coisa que me disseram foi “temos pressa”. Isso marcou em 

minha memória, já que entendi que eles queriam todos os filhos formados, por achar 

que só os estudos poderiam dar uma vida financeiramente melhor para nós, o que eles 

não conseguiram. Em 1973, comecei a trabalhar no laboratório de análises clínicas 

(Hemoclínica) no setor de endocrinologia. Durante cinco anos trabalhei na Hemoclínica 

onde tive pela primeira vez o contato com metodologia científica. Meu chefe e meu 

irmão mais velho, José Carlos, responsável pelo setor de endocrinologia estava 

desenvolvendo uma nova metodologia para a dosagem de estriol em urina de mulheres 

grávidas. No início era usada coluna de Sephadex de tamanho grande, o que despendia 

muito tempo para a separação da fração que continha o estriol (4 horas), além de um 

gasto grande com reagentes e vidraria. A intenção dele era fazer uma coluna pequena 

que fizesse a separação da fração de estriol em um tempo menor, aproximadamente 1 

hora o que diminuiria os gastos com reagentes. Neste experimento fui incumbido de 

testar colunas de tamanhos diferentes e verificar o tempo de passagem para a coleta da 

fração estriol.  O desenvolvimento desta atividade despertou em mim a vontade de 

trabalhar com pesquisa. Outro fator importante para a minha formação foi o uso de kits 

de radioimunoensaio produzidos no Brasil pela firma TRILAB. Eu fiz vários testes 

comparativos entre os kits importados e os produzidos pela TRILAB. Esses testes foram 

desenvolvidos e discutidos com os técnicos da TRILAB, onde vários ajustes foram 

realizados. 
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Durante os três anos do ensino médio, em conversa com colegas entre eles o Antônio 

Carlos Beaumord (TU), fiquei sabendo que na cidade de Rio Grande – RS existia um 

curso de Oceanologia. A vontade de estudar o mar aumentou. Em 1977, com a ajuda 

dos meus irmãos e do TU, que já cursava Oceanologia, pude conhecer as estruturas do 

curso de Oceanologia na cidade de Rio Grande, o que me entusiasmou mais ainda a vir 

a Rio Grande fazer vestibular para Oceanologia. Em 1979, estudei por um ano, no curso 

de Licenciatura em Ciências, na FURG. Neste período conheci e comecei a namorar a 

Ioni, que hoje é minha esposa. Ela teve papel importante no meu crescimento tanto 

profissional como pessoal. 

Em 1980 fiz novo vestibular e entrei para o curso de Oceanologia. Em janeiro de 1983, 

ainda na graduação, fiz estágio com fisiologia de peixe-boi no INPA, em Manaus – AM, 

sob a orientação do MSc. Robin Best. Este estágio fez com que eu tivesse interesse em 

trabalhar com este animal. Em 1983 fui convidado pelo MSc. Robin Best para integrar a 

equipe do Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Instituto de Pesquisas da Amazônia 

(INPA). Em março de 1985 fui contratado, como pesquisador do INPA. No início de 

1988 fui aprovado na seleção do mestrado e em agosto de 1988 fui fazer o mestrado de 

Fisiologia do Instituto de Biociências na Universidade de São Paulo (USP - São Paulo - 

SP). A Dissertação de Mestrado foi desenvolvida com alimentação e bioquímica do 

sangue do peixe-boi. Defendi o mestrado em 1991. Em fevereiro de 1992 pedi demissão 

do INPA e em maio de 1992, fui contratado como professor substituto de fisiologia do 

Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG. Durante 18 meses ministrei aulas de 

Fisiologia Humana para os cursos de Medicina, Enfermagem e Psicologia. Em agosto 

de 1992 comecei a fazer doutorado em Fisiologia na USP. Em 1993, fiz concurso para 

professor na FURG para o Departamento de Ciências Fisiológicas (DCF), no qual estou 

trabalhando até hoje. 
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ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO. 
 

OCEANOLOGIA (1980 – 1983)  

Minha vontade de conhecer o mar começou na minha infância quando eu assistia o 

seriado “Aventura Submarina”. Este seriado somado ao fato de não conhecer o mar me 

fazia ter interesse em estudar o mar. Em 1971, foi a primeira vez que vi o mar na praia 

de Ponta da Fruta no Estado do Espírito Santo. Este foi um dos dias mais feliz da minha 

vida. Pude sentir o sabor salgado da água, não conseguir ficar parado dentro d’água 

devido às ondas, pegar meu primeiro jacaré, meu primeiro mergulho, entre outras 

maravilhas. O que aumentou o meu entusiasmo pelo mar.  

Essa vontade de conhecer o mar começou a se concretizar em 1979 quando passei no 

vestibular na segunda opção para o curso de Licenciatura em Ciências. Minha primeira 

opção era o curso de Oceanologia. Decidi fazer o curso de Ciências já que este poderia 

me dar base para o vestibular que faria novamente em 1980. Escolhi para cursar 

somente as disciplinas de física e química, já que poderiam ser aproveitadas para o 

curso de Oceanologia. Naquela época, a FURG tinha o Campeonato Riograndino 

Universitário (CRU), onde os cursos disputavam medalhas em várias modalidades 

esportivas. Como eu jogava handball, fui convidado pelos veteranos do curso de 

Ciências a orientar o time feminino de handball. Durante o treinamento conheci minha 

esposa (Ioni) e que é muito importante na minha vida. Por estar estudando para o 

vestibular de Oceano (como a gente simplificava o nome do curso) ela ficou empolgada 

e também fez o vestibular e nós dois passamos. 

O curso de Oceanologia foi concluído em quatro anos. Durante este período fiz estágios 

em parasitologia de peixe e monitoria em Zoologia com o Prof. Dr. Joaber Pereira Jr 

entre os anos de 1980 e 1981. O Prof. Joaber, me ensinou os primeiros passos da 

metodologia científica. Ele me mostrou a necessidade de ler, escrever e apresentar. Esse 

ensinamento, eu carrego até hoje, e passo para os meus orientados. No ano de 1982 

cursei a disciplina de Anatomo-fisiologia dos Animais Marinhos. Essa disciplina foi o 

ponto chave para me fazer trocar de linha de pesquisa. Após o término da disciplina, fui 

pedir ao Prof. Euclydes Antônio dos Santos Filho, professor da disciplina, estágio com 
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reprodução de peixe. Durante a entrevista ele me mostrou a dificuldade em trabalhar 

com peixes e sugeriu trabalhar com metabolismo energético de caranguejo 

(Chasmagnathus granulata, hoje conhecido como Neohelece granulata). Passei a 

estagiar no Laboratório do setor de fisiologia do DCF, com a orientação do Prof. 

Euclydes. O objetivo do projeto que desenvolvemos foi verificar a variação da glicemia 

em caranguejo intertidal expostos ao ar. Com os resultados do experimento o Prof. 

Euclydes me pediu para escrever um resumo para um congresso. O primeiro resumo que 

escrevi para ser apresentado em um congresso foi marcante. Após uma semana de 

escrita e achando que estava perfeito entreguei-o ao Prof. Euclydes que após uma breve 

leitura me devolveu dizendo que estava muito rim e que deveria escrever novamente. 

Foi uma decepção, mas que me obrigou a melhorar a escrita. Neste estágio aprendi a 

escrever. Também neste estágio tive os meus primeiros puxões de orelha e os melhores 

aprendizados. O projeto desenvolvido com o caranguejo gerou o artigo: 

COLARES, E. P.; SANTOS FILHO, E. A. dos. Blood glucose regulation in an 

intertidal crab, Chasmagnathus granulata (Dana, 1851). Comparative Biochemistry 

and Physiology, 83 (4): 673-675, 1986. 

Com os resultados obtidos com este trabalho, que mostrou um aumento da glicemia 

após uma hora de exposição ao ar, voltando ao normal depois de 6 horas do retorno a 

água, decidimos verificar como seria a resposta da exposição ao ar de um caranguejo 

que vive sempre submerso, então usamos o siri azul (Callinects sapidus). Este projeto 

gerou o artigo: 

SANTOS FILHO, E. A.; COLARES, E. P.. Blood glucose changes in the blue crabs 

Callinectes sapidus Rathbun on transfer from sea water to air. Brazilian Journal of 

Medical and Biological Research, 23: 333-335, 1990. 

O trabalho em grupo fui muito importante para o meu aprendizado profissional. O Prof. 

Euclydes tinha o espírito de agregar pessoas para trabalhar em grupo e ensinou isso para 

a gente. Assim, o trabalho com Bernardo Baldisserotto e Adalto Bianchini durante a 

graduação e com o estagiário Luiz Eduardo Maia Nery durante minha bolsa de 

aperfeiçoamento foi muito cooperativo. O que gerou o artigo: 

SANTOS FILHO, E. A.; BALDISSEROTO, B.; BIANCHINI, A; COLARES, E. P.; 

NERY, L. E. M.; MANZONI, G.C. Respiratory mechanisms and metabolic 
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adaptations of an intertidal crab, Chasmagnathus granulata (Dana, 1851). 

Comparative Biochemistry and Physiology, 88 (1): 21-25, 1987. 

Em 1983, nos meses de janeiro e fevereiro, fiz estágio no Laboratório de Mamíferos 

Aquáticos do INPA. Durante este estágio trabalhei com a fisiologia da digestão do 

peixe-boi (Trichechus inunguis), que gerou um relatório que foi apresentado ao 

orientador MSc. Robin Best. Este estágio teve um importante papel na minha vida 

profissional. Após o estágio, em conversa com Robin Best responsável pelo Laboratório 

de Mamíferos Aquáticos, fui convidado para, após a formatura, voltar para trabalhar 

como pesquisador no referido laboratório. Este convite fez com que eu passasse a 

programar a minha vida para ir para a Amazônia. Robin foi um orientador que me 

mostrou outra maneira de orientar. Mostrou o que ele queria no estágio e nos deixou 

livres para desenvolver o trabalho. O projeto tinha o objetivo de determinar o tempo de 

passagem do alimento pelo trato digestório e também a digestibilidade de proteína, 

lipídio e carbohidrato pelo peixe-boi. O trabalho foi desenvolvido por quatro pessoas, 

Eu, Ioni, José Antônio e Vagner. E tínhamos que coletar as fezes de peixe-boi por 24 

horas, o que nos obrigava a fazer turnos de trabalho, o que foi cansativo, mas prazeroso. 
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ESPECIALIZAÇÃO (1984) 

No final de 1983 casei com a Ioni. A conclusão do curso de Oceanologia foi no final de 

1983. Em 1984 recebi bolsa de aperfeiçoamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para continuar minhas atividades 

de pesquisa com metabolismo de caranguejo. Durante esta bolsa “orientei” um 

estudante de graduação, hoje meu colega e amigo Luiz Eduardo Maia Nery, com 

pesquisa sobre o metabolismo energético do caranguejo Chasmagnathus granulata. 

Esta foi minha primeira experiência em orientar e que tivemos também vários puxões de 

orelha e ensinamentos do Prof. Euclydes. 

Durante o ano de 1984, junto com vários colegas, organizei a primeira semana 

universitária de Oceanologia. Esta foi uma ação, onde eu e meu colega Eduardo, que 

tínhamos participado da semana acadêmica de Biologia na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), começamos a discutir e construir a ideia. Juntamente com 

vários profissionais, organizamos a Semana Acadêmica de Oceanologia, que tinha o 

objetivo de integrar os estudantes de Oceanologia, bem como mostrar o curso e as 

várias linhas de pesquisa dentro da Oceanologia para outros estudantes de cursos de 

graduação. A semana acadêmica foi um sucesso, sendo realizada até os dias de hoje. 
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INPA (1985 – 1992) 

Durante o ano de 1983, ainda na graduação, elaborei um projeto, solicitado pelo Robin 

Best, para desenvolvimento de pesquisa com a ecologia e fisiologia do peixe-boi. O 

projeto tinha como objetivo trabalhar com a fisiologia nutricional dos animais em 

cativeiro. O projeto foi enviado ao Robin no final de 1983. No final de 1984, meu irmão 

Nelson visitou o INPA e foi falar com o Robin. Este pediu ao meu irmão que eu 

enviasse novamente o projeto e que teria um contrato para trabalhar com o 

levantamento de fauna. Minha expectativa em trabalhar com o peixe-boi aumentou e 

minha vontade de trabalhar com o Robin Best estava prestes a se concretizar. Em março 

de 1985 fui contratado pelo INPA. O Robin era um pesquisador diferenciado. Tinha um 

conhecimento enorme dos mamíferos aquáticos da Amazônia e era muito receptivo. Na 

minha vida profissional ele foi importante por continuar a mostrar que o trabalho em 

equipe é muito importante e por me fazer acreditar em mim, como será visto pelo que 

escreverei a frente. 

O contrato com o INPA foi para trabalhar nos projetos de levantamento de fauna nos 

futuros reservatório de hidroelétricas projetadas para a Amazônia, financiado pela 

Eletronorte. Este trabalho me proporcionou uma experiência enorme, já que tinha que 

trabalhar com vários grupos de animais vertebrados e com isso aprender os 

comportamentos dos animais e os métodos de captura, desde anfíbio até mamífero. 

Além da experiência científica, também foram muito importantes, as saídas de campo 

onde pude ter a experiência em viver por longo período (20 dias) no meio da selva 

amazônica. Nestes acampamentos aprendi a conviver com pessoas em ambientes 

desfavoráveis, aprendi como construir tendas, banheiros e fogão, aprendi a capturar meu 

próprio alimento, aprendi a cozinhar sem ter mantimentos que necessitam de geladeira, 

entre outras coisas. Este aprendizado me foi fundamental para outro projeto que foi 

desenvolvido a partir de 1997 com o estudo do elefante marinho na Antártica. A 

interação que houve entre os grupos de pesquisadores que trabalhavam no levantamento 

da fauna, fez com que houvesse discussão sobre o salvamento da fauna durante o 

enchimento dos reservatórios. Nessa discussão percebemos que o salvamento de 

animais e a soltura em outra área causava mais destruição do que salvamento. Isso 

porque estávamos soltando animais em locais que estavam estáveis e provocando a 

instabilidade local. Com isso, causava estresse e morte dos animais introduzidos e os 

presentes. Essa discussão gerou a publicação: 



14 
 

GRIBEL, R; MOREIRA, G; MARTINS, M.; LEMES, M.; COLARES, E. P.; EGLER, 

S. Destinos da Fauna de Balbina. Ciência Hoje, 6 (31): 76-76, 1987. 

Ao mesmo tempo em que fazia o levantamento da fauna, fui encarregado de 

desenvolver estudos sobre a ecologia de ariranha e lontra nos futuros reservatórios das 

hidroelétricas. Nestes ambientes foi verificada a distribuição destes animais nos corpos 

d’águas que abrangiam os futuros reservatórios. O objetivo era verificar se, por ser um 

mamífero aquático, estes animais sofreriam algum prejuízo e qual seria esse prejuízo 

com o enchimento dos futuros reservatórios. Esta experiência também foi importante 

para a minha vida profissional a partir de 1993, tanto na pesquisa como em consultorias 

que vim a realizar. 

Outra atividade que tinha no INPA era o cuidado com os animais. Nesta época o INPA 

mantinha em cativeiro duas ariranhas, duas lontras, uma irara e um número variável de 

peixes-boi. Nesta atividade eu tinha a incumbência de coordenar os cuidados dos 

animais como alimentação, saúde e limpeza dos cativeiros. O conhecimento da 

fisiologia ou de saúde destes animais era incipiente. Todos os problemas de saúde dos 

animais eram tratados de acordo com a experiência que os veterinários tinham com 

animais domésticos. Muitos dos procedimentos causavam piora na saúde dos animais. 

Como exemplo, foi administrado, em um peixe-boi, medicamento que tinha alta 

concentração de glicose. Como nos peixes-boi a concentração de glicose no sangue é 

baixa, o animal teve uma hiperglicemia e este veio a óbito. A observação de peixes-boi 

com alteração na sua flutuabilidade demonstrava que este estava doente. Como estes 

animais começavam a boiar na superfície do tanque, mantendo o dorso fora d’água, eu 

acreditava que estes estavam com algum problema respiratório. Após a morte de um 

indivíduo com esses sintomas, foi feito a necropsia e verificado que o animal 

apresentava pólipos nos intestinos delgados e grossos o que provavelmente estava 

causando esta alteração na flutuabilidade. Esta verificação originou uma publicação: 

COLARES, E. P.; FERREIRA, C. L. Ocorrência de pólipo hamartomatoso no intestino 

delgado do peixe-boi da Amazônia Trichechus inunguis (Mammalia - Sirenia). In: 

2ª Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do 

Sul, 1987, 39-40. 

Em 1986, junto com dois veterinários canadenses e o Robin, fizemos a coleta de sangue 

nas duas lontras e duas ariranhas do INPA. A ideia deste procedimento era ter valores 
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da hematologia e bioquímica do sangue destes animais para servirem como base para 

novos estudos. Foi verificado que estes parâmetros nas lontras e ariranhas tinham 

concentrações semelhantes à de outros mamíferos aquáticos. O que resultou na 

publicação: 

COLARES, E. P.; BEST, R.. Blood parameters of amazon otters (Lutra longicaudis; 

Pteronura brasiliensis) (Carnivora, Mustelidae). Comparative Biochemistry and 

Physiology, 99: 513-515, 1991. 

Com a necessidade de conhecer a fisiologia dos peixes-boi, vários experimentos foram 

conduzidos sobre a alimentação destes animais entre 1986 e 1987. O primeiro 

experimento era em relação à alimentação de filhotes que chegavam ao INPA e que 

ainda mamavam. Havia uma fórmula de leite para ser ministrado ao peixe-boi, 

desenvolvida anteriormente, e nós começamos a testar outras fórmulas, avaliando a 

capacidade destas no crescimento dos animais. Foi definida a fórmula com 125 g de 

leite em pó, 100 ml de óleo de soja e uma colher de complexo vitamínico diluídos em 1 

litro de água, como sendo a mais efetiva. Essa fórmula está sendo usada até hoje. No 

início de 2015, fui fazer avaliação, para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de um curso de Gestão Ambiental na cidade de 

Santarém – PA, em que eles tinham um berçário para peixe-boi. Lá pude constatar que 

eles utilizavam esta mesma fórmula desenvolvida por nós no INPA. Outro experimento 

foi verificar o que o peixe-boi adulto utiliza como alimento. Esse experimento era feito 

com as epidermes das plantas encontradas nas fezes dos peixes-boi comparadas com as 

epidermes de plantas que ocorrem onde o peixe-boi vive. Este experimento fez parte da 

dissertação de mestrado da Ioni. Estes experimentos resultaram nas publicações: 

COLARES, E. P.; MOREIRA, G. R. S.; RIBEIRO, G. A. Amamentação de peixe-boi 

amazônico (Trichechus inunguis) em cativeiro. In: 2ª Reunião de Trabalho de 

Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul, 1987, 40-41. 

COLARES, I. G; COLARES, E. P. Variação anual de vegetais que servem de 

alimentação para o peixe-boi amazônico. In: 2ª Reunião de Trabalho de 

Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul. 1987, 42-44. 
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COLARES, I G; COLARES, E. P. Preferência alimentar do Peixe-boi da Amazônia em 

cativeiro. Peixe-Boi - Coletânea de trabalhos de conservação e pesquisa de sirênios 

no Brasil, 1 (1): 26-32, 1992. 

COLARES, I. G.; COLARES, E. P.. Food plants eaten by Amazonian manatees 

(Trichechus inunguis, Mammalia: Sirenia). Arquivos de Biologia e Tecnologia, 45 

(1): 67-72, 2002. 

Em agosto de 1986 o MSc. Robin foi para a Inglaterra fazer seu doutorado deixando a 

chefia do Laboratório de Mamíferos Aquáticos sob minha responsabilidade. Em outubro 

de 1986 nasceu o meu primeiro filho, Rafael. A vida mudou completamente. Todos os 

projetos com a Eletronorte referente a levantamento de fauna, pesquisa com mamíferos 

aquáticos, construção dos tanques do peixe-boi na Usina Hidroelétrica (UHE) de 

Balbina e no INPA ficaram sob minha responsabilidade. Esta foi a primeira vez que tive 

a oportunidade de participar das atividades administrativas. No início, com a falta de 

experiência, tive muita dificuldade para entender como funcionava o INPA, como 

gerenciar os técnicos e principalmente a equipe de oito pesquisadores que pertenciam ao 

laboratório. As relações com a administração superior do INPA estavam desgastadas, o 

que foi um complicador no início. Questões como marcar viaturas e não usar, a 

descentralização dos pedidos e a falta da figura do chefe era os maiores problemas. Com 

conversa e normatização das atividades estes problemas foram aos poucos diminuindo, 

o que melhorou a relação com a administração superior do INPA. Com término dos 

projetos com a Eletronorte, os pesquisadores que trabalhavam no levantamento da fauna 

ficaram vinculados ao Laboratório de Mamíferos Aquáticos, o que mantinha um 

número elevado de pesquisadores no laboratório e que não trabalhavam com mamíferos 

aquáticos. Esse foi outro complicador já que eu tinha que lidar com esses animais com 

um número reduzido de pesquisadores (eu, Ioni e a Vera, esposa do Robin). Quando 

solicitava a direção do INPA a contratação de outros pesquisadores e de um veterinário, 

sempre recebia como negação o fato de ter um número elevado de pesquisadores no 

laboratório. Então, em conformidade com os pesquisadores que não trabalhavam com 

mamíferos aquáticos, tomei a decisão de coloca-los a disposição, para que fossem 

acolhidos por outros laboratórios do INPA, e com isso poder contratar novos 

pesquisadores e um veterinário para o laboratório.  
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No final de 1987, fui convidado a fazer um curso de um mês, entre novembro e 

dezembro, sobre biologia de mamíferos aquáticos. Este curso foi realizado nas cidades 

de Ushuaia na Argentina e em Cabo Polônio no Uruguai. O curso tinha o intuito de 

discutir a biologia dos mamíferos aquáticos e de padronizar os métodos de estudos deste 

grupo de animais. O curso foi muito útil para o conhecimento dos grupos de pesquisa 

que estudavam os mamíferos aquáticos nas Américas do Sul e Central. 

Ao longo dessa minha trajetória, eu sempre pensava em quando iria fazer o mestrado. O 

curso de mamíferos aquáticos foi importante neste aspecto. Assim, quando estava indo 

para a Argentina para o início do curso, passei na USP e conversei com o coordenador 

do curso de mestrado em Fisiologia. Como eu queria trabalhar com mamíferos, este 

indicou o Prof. Dr. Ari Domingos do Amaral. Em fevereiro de 1988 nasceu o meu 

segundo filho, Marcos. Em agosto de 1988, passei na seleção e comecei o mestrado na 

USP. Minha esposa já estava fazendo o mestrado e neste período estava analisando os 

seus resultados o que facilitou nossa ida para São Paulo. Mas, com dois filhos pequenos 

e os dois fazendo mestrado, a vida não foi fácil. 

A minha ideia de projeto de mestrado era trabalhar com os peixes-boi em cativeiro. Na 

discussão com o Prof. Ari ficou decido que iríamos trabalhar com os peixes-boi e 

verificaríamos a variação dos parâmetros sanguíneos ao longo do ano e também 

verificaríamos o efeito da alimentação nesses parâmetros. Os animais foram separados 

com alimento controle, o que eles comiam normalmente, e um grupo com “murirú” (ou 

aguapé) Eichhornia crassipes. O uso do murirú foi devido ao fato destes animais serem 

introduzidos nos reservatórios de hidroelétricas para o controle das macrófitas 

aquáticas. Assim, podemos verificar que o murirú, por conter grande quantidade de 

tanino, causa a redução da absorção de proteínas pelo peixe-boi e isso poderia causar 

menor desenvolvimento dos animais. Um episódio importante no início de 

desenvolvimento do projeto do mestrado foi como coletar sangue nesses animais. 

Aprendi a tirar sangue da parte ventral das nadadeiras nas artérias braquiais ou axilares 

com ajuda do veterinário Francisco Antônio. Todas as atividades do projeto foram 

desenvolvidas sem mais problemas e em 1991 a dissertação do mestrado foi defendida.  

COLARES, E.P. Alguns aspectos fisiológicos e bioquímicos do sangue do peixe-boi 

Amazônico (Trichechus inunguis). Ano de Obtenção: 1991. Universidade de São Paulo, 

p. 59. 
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Minha Dissertação de Mestrado gerou três artigos:  

COLARES, E. P.; COLARES, I. G.; AMARAL, A.D. Blood parameters of the 

Amazonian manatee (Trichechus inunguis): dietary variation. Comparative 

Biochemistry and Physiology, 103 (2): 413-415, 1992. 

COLARES, E. P.; COLARES, I. G.; AMARAL, A. D. Parâmetros bioquímicos do 

sangue do peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis, Mammalia: Sirenia). 

Peixe-Boi - Coletânea de trabalhos de conservação e pesquisa de sirênios no Brasil, 

1 (1): 19-25, 1992. 

COLARES, E. P.; COLARES, I. G.; BIANCHINI, A.; SANTOS FILHO, E. A. dos. 

Seasonal Variations in blood parameters of the Amazonian Manatee, Trichechus 

inunguis. Arquivos de Biologia e Tecnologia, Curitiba, 43 (2): 165-171, 2000. 

Outra atividade que vinha desenvolvendo junto com o mestrado era o estudo da 

ecologia da ariranha no futuro reservatório da hidroelétrica de Balbina. A falta de 

informação sobre animais brasileiros nos livros didáticos do ensino básico me levou a 

escrever um texto sobre a biologia da ariranha para as crianças, que foi publicado na 

revista Ciência Hoje das Crianças: 

COLARES, E. P. A Ariranha. Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, 5 (27): 13-16, 

1992. 

A experiência com os mamíferos aquáticos nos levou a ser convidados a escrever um 

capítulo de livro sobre as perspectiva destes animais na Amazônia. Com isso 

escrevemos o capítulo mostrando o que se conhecia de peixe-boi, botos, lontras e 

ariranhas e qual a perspectiva de sobrevivência destes animais. 

ROSAS, F. C. W.; COLARES, E. P.; COLARES, I. G.; COLARES, F.A.P.; SILVA, V. 

M. F.. Mamíferos aquáticos da Amazônia brasileira. In: Adalberto Luíz Val; 

Roberto Figliuolo; Eliana Feldberg. (Org.). Bases científicas para o estabelecimento 

de estratégias de preservação e desenvolvimento de Amazônia: Fatos e 

perspectivas. Manaus: imprensa universitária, 1991, 405-411. 

Nos dois últimos anos no INPA pude orientar alguns estudantes da Fundação 

Universidade da Amazônia. Mas, com a entrada do Fernando Collor de Mello como 

Presidente da República tudo mudou. Ele tirou as verbas para pesquisa, o salário ficou 
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muito defasado e a dificuldade de manter uma família em uma cidade cara como 

Manaus nos fez pensar em mudar para o “sul”. Eu e minha esposa decidimos, então, em 

pedir demissão do INPA e tentar emprego em alguma faculdade particular ou fazer 

concurso público para alguma universidade pública, como também fazer o doutorado. 

Assim em fevereiro de 1992 pedimos demissão e junto com os dois filhos fomos para 

Belo Horizonte - MG. Onde minha mãe morava e de início poderíamos ficar na casa 

dela até conseguirmos um emprego. 
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UFMG (1992-1993) 

Em 1992 a UFMG abriu concurso para preenchimento de duas vagas de professor de 

fisiologia com título de mestre, e eu fiz minha inscrição. O concurso foi realizado em 

fevereiro de 1992 e haviam 15 candidatos inscritos, sendo sete doutores e oito mestres. 

Fiquei classificado em oitavo lugar, com diferença de oito décimos para o primeiro 

colocado. No dia da divulgação do resultado, o Prof. Robson dos Santos, presidente da 

banca, me convidou para ser professor visitante de fisiologia da UFMG. Em abril de 

1992 comecei a dar aula na UFMG. Esta foi a primeira vez que entrei em uma sala de 

aula como professor. O meu nervosismo era enorme. Com a falta de experiência, a aula 

foi muito ruim, o que me deixou um pouco confuso sobre ser professor. Tive momentos 

que pensava que não iria conseguir ministrar aulas como as do prof. Euclydes, que para 

mim era o melhor professor. Durante as suas aulas eu ficava imaginando que se um dia 

fosse professor, iria ministrar aulas no formato das dele. Com a minha autocrítica, 

comecei a estudar mais, a treinar e me preparar melhor para as aulas. Com a 

continuidade do semestre, minhas aulas foram ficando melhores, e comecei a me sentir 

melhor enquanto docente.  

Além de ter que preparar as aulas e com a falta de experiência em ser docente, ainda 

comecei meu doutorado em Fisiologia na USP em março de 1992. Assim, tinha que 

preparar aula de fisiologia para os cursos de Psicologia e Enfermagem e estudar para as 

disciplinas do doutorado e que foram concluídas no primeiro semestre. Outra 

dificuldade foi que neste período eu estava morando em Belo Horizonte e tinha que 

viajar para São Paulo todas as semanas entre quinta e sexta feiras para assistir as aulas. 

Essa maratona foi feita por quatro meses. Durante este período, comecei a discutir com 

o meu orientador o projeto de doutorado. As ideias eram muitas, mas como morava em 

Belo Horizonte poucas eram viáveis. Como os responsáveis pelo Zoológico de BH eram 

pessoas que conhecia, comecei a desenvolver meu projeto com as capivaras em 

cativeiro. Os objetivos eram estudar a variação dos hormônios esteroides da reprodução 

ao longo do ano, verificar os níveis padrão desses hormônios na espécie e verificar a 

capacidade reprodutiva com a suplementação alimentar. O experimento e as coletas de 

sangue dos animais começaram no final de 1992. Como o veterinário do INPA estava 

em Belo Horizonte fazendo o seu mestrado, este me ajudou nas coletas de sangue. Mas, 

tive de suspender este projeto em maio de 1993 com a minha mudança para Rio Grande 

- RS. 
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Com o meu trabalho com lontras na Amazônia e como era um dos poucos 

pesquisadores que trabalhava com lontras no Brasil, as portas se abriram para que eu 

fizesse consultoria em empreendimentos relacionados a hidroelétricas. No final do ano 

de 1992 e início de 1993, fiz uma consultoria para a Compania Energética de São Paulo 

(CESP) intitulada “Status da lontra neotropical (Lontra longicaudis) nos futuros 

reservatórios das hidroelétricas de Canoas 1 e 2 no Rio Paranapanema”.  A proposta era 

determinar a distribuição espacial da lontra nestes futuros reservatórios. Esse projeto 

mostrou a presença de lontra no rio Paranapanema e sugeriu o desenvolvimento de um 

estudo de acompanhamento da lontra no pré e pós-enchimento dos reservatórios. 
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FURG (1993 – ) 

Mais uma vez larguei tudo onde estava trabalhando e junto com esposa e filhos, migrei 

para Rio Grande. Isso ocorreu porque na UFMG não teria mais concurso para docentes 

nem para mim nem para minha esposa. Os amigos que fiz durante os estágios na 

graduação e especialização, Adalto e Luiz Eduardo, que eram professores do setor de 

fisiologia do DCF – FURG, sabendo que estava procurando concurso para docente, me 

ligaram e informaram que iria acontecer um concurso para docente de fisiologia 

humana. Este concurso aconteceria em agosto de 1993. Fiz minha inscrição e em junho 

de 1993 vim morar novamente em Rio Grande. Isso facilitaria meus estudos para o 

concurso, já que poderia me dedicar exclusivamente ao concurso.  

Assim, o período FURG começou com o concurso realizado em agosto de 1993 ao qual 

passei em primeiro lugar. A expectativa de ser um bom professor aumentou por agora 

ser um professor concursado. Fui contratado em outubro de 1993 e já comecei a 

ministrar aulas na graduação. A primeira aula que ministrei na FURG foi de visão, na 

disciplina de Fisiologia Humana, para o curso de Medicina (1993 – 2010).  

Junto com o preparo das aulas, tive que resolver o que faria com o projeto de doutorado. 

Já que o experimento do meu doutorado foi interrompido em maio de 1993, pela minha 

mudança para Rio Grande. Em Rio Grande, procurei uma maneira de prosseguir com o 

projeto das capivaras. Não foi possível por não haver um número suficiente de animais 

em cativeiro. Comecei a procurar um novo animal para desenvolver o projeto com os 

mesmos objetivos. Com a discussão com o meu orientador, ficou acordado que o 

projeto de doutorado seria com o roedor Tuco-tuco (Ctenomys flamarione) abundante 

nas dunas da praia do Cassino. Comecei a tentar captura-los, mas como estes animais 

são ariscos, isto não foi possível. Nas armadilhas colocadas para a captura dos tuco-

tucos outro roedor era capturado, desarmando as armadilhas o que dificultava ainda 

mais o meu trabalho com os tuco-tucos. Depois de dois meses tentando capturar os 

tuco-tucos, e caindo o outro roedor nas armadilhas, comecei a pensar em fazer a minha 

tese com este animal. Desta forma, procurei especialistas em roedores para saber qual 

era a espécie. Este foi identificado como Calomys laucha. Pouco era conhecido sobre a 

biologia reprodutiva dessa espécie e então decidimos que o Calomys laucha seria o 

modelo experimental da minha tese. O projeto intitulava-se “Aspectos da fisiologia 

reprodutiva de Calomys laucha OLFERS, 1818 (Mammalia:Rodentia)”. Esse tinha o 



23 
 

objetivo de conhecer a biologia reprodutiva da espécie com ênfase nos efeitos do meio 

ambiente nesses parâmetros. O primeiro problema a ser resolvido foi como manter esse 

animal em cativeiro. Assim, usei os mesmo procedimentos que são usados para os 

camundongos Mus musculus. Para responder as perguntas do projeto, fiz experimentos 

com as variações de temperatura e fotoperíodo e com isso verifiquei as alterações dos 

parâmetros reprodutivos como o número de partos, número de filhotes por parto, ciclo 

estral, entre outros. Um dos resultados mostrou que o fotoperíodo de inverno e a 

temperatura baixa inibia a reprodução. Para verificar se a diminuição da capacidade 

reprodutiva observada, era pelo efeito do fotoperíodo e temperatura passei a melhorar a 

qualidade da alimentação. Para tal usei semente de girassol que apresenta proteínas e 

lipídios de alta qualidade. Assim, os casais passaram a receber cinco gramas de semente 

de girassol com casca por dia. Após um mês do começo da oferta da semente de 

girassol, comecei a verificar nascimento de filhotes nas gaiolas dos casais 

suplementados com a semente de girassol. Mostrando que para este animal a qualidade 

alimentar é o parâmetro mais importante para a reprodução do que temperatura e 

fotoperíodo. 

Em 1994, uma aluna do curso de Oceanologia, Izabel Yumiki Fuse, me procurou para 

fazer o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Está foi minha primeira estagiária 

na FURG. Queria trabalhar com metabolismo. Com isso sugeri que o objetivo do 

projeto fosse o consumo de oxigênio do Calomys laucha. Assim, fizemos o projeto 

intitulado “Consumo de oxigênio em uma espécie de roedor coletado em dunas 

costeiras (Calomys laucha)”. Neste mesmo ano passei a ministrar a disciplina de 

Fisiologia III para o curso de Enfermagem (1994-2001) e em 1995 ministrei aula de 

Anatomia e Fisiologia Humana para o curso de Ciências (habilitação biologia) (1995-

1996).  

Como o andamento do meu projeto de tese, em 1995, alguns alunos do curso de 

Medicina solicitaram estágio. Assim, recebi para orientar três alunos: Alessandra Isabel 

Zille, Fabiana Sanchez Tavares e Sérgio Corrêa Pinto Junior. Esses alunos receberam 

bolsa de iniciação científica do CNPq com o projeto intitulado “Efeitos da Carência 

alimentar sobre o crescimento e reprodução de Calomys laucha (Mammalia: 

Rodentia)”, nos anos de 1995 e 1996. 
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Com a minha experiência na pesquisa com ecologia de lontras, os estudantes dos cursos 

de Biologia e de Oceanologia começaram a solicitar estágio para trabalhar com lontras. 

Com estas solicitações e com a minha vontade de continuar a estudar as lontras, 

desenvolvi alguns novos projetos com este animal. Estes projetos tinham como objetivo 

estudar a distribuição e a alimentação, bem como a estrutura populacional desta espécie 

na região sul do Brasil. Esta região por apresentar um grande complexo lagunar poderia 

ser um ambiente ótimo para as lontras, e ainda mais que eram raros ou nem existiam 

registros de sua distribuição e sua alimentação nesta região. Entre os anos de 1995 e 

1997, desenvolvi dois projetos, como segue: 

1- Estudo da ecologia da lontra (Lutra longicaudis) no Parque Nacional da Lagoa 

do Peixe: Manejo e Conservação, com financiamento da Fundação o Boticário 

de Proteção à Natureza. 1995 – 1997 

2- Aspectos da biologia da lontra (Lutra longicaudis) na estação Ecológica do 

Taim e Áreas adjacentes, com financiamento da Associação Brasileira Para a 

Proteção do Taim. 1996 - 1997 

Estes projetos tiveram a participação de três estudantes de Oceanologia Helen Francine 

Waldemarin, Cristiane Cavalcante de Albuquerque e Jaqueline Sayd Sayd e foram 

publicados os artigos: 

COLARES, E. P.; WALDEMARIN, H. F.. Feeding of the neotropical river otter 

(Lontra longicaudis) in the coastal region of the Rio Grande do Sul State, 

Southern Brazil. IUCN Otter Specialist Group Bulletin, 17 (1): 06-13, 2000. 

WALDEMARIN, H. F.; COLARES, E. P.. Utilization of resting sites and dens by the 

neotropical river otter (Lontra longicaudis) in the south of Rio Grande do Sul 

State, Southern Brazil. IUCN Otter Specialist Group Bulletin, 17 (1): 14-19, 2000. 

WALDEMARIN, H. F.; COLARES, E. P.; ALBUQUERQUE, C.; BLACHER, C.. 

Status of the neotropical otter (Lontra longicaudis) in Brasil. IUCN Otter 

Specialist Group Bulletin, 19 (A) 379-382, 2002. 

Foi concluído nesses artigos que a lontra tem em sua alimentação uma maior proporção 

de peixes, mas essa dieta pode variar dependendo do período do ano, onde os crustáceos 

podem passar a ser o item de maior proporção. Também verificamos que a lontra 

prefere locais mais protegidos e com presença de mata ciliar principalmente em locais 
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onde há maior atividade humana. Essa atividade humana vem causando o declínio da 

população de lontras em algumas regiões brasileiras onde foi feito o desmatamento das 

margens dos corpos d’água e as pessoas causavam danos às lontras.  

A acadêmica Helen ficou trabalhando com lontras, sobre minha orientação, até a sua 

formatura e seu TCC intitulado “Ecologia da lontra (Lontra longicaudis) no Parque 

Nacional da Lagoa do Peixe: Manejo e Conservação”, foi defendido em 1997. A Helen, 

minha primeira estagiária trabalhando com lontras, e que continuou sua pesquisa nessa 

área, defendendo o seu mestrado em 1999, no qual fui coorientador.  

Em 1997 fui pela primeira vez homenageado pelos estudantes do curso de Enfermagem, 

da primeira turma de Enfermagem que ministrei aula. Minha alegria foi enorme quando 

fui informado, em uma cerimônia feita pelos formandos, que fui escolhido como o 

“melhor didata”. Uma situação interessante neste dia foi a fala de um dos estudantes que 

me disse que “se um dia fosse professor queria ministrar aula como eu ministrava”. E 

isso era exatamente o que eu pensava do professor Euclydes. Com isso verifiquei que o 

meu esforço para ser um bom professor estava surtindo efeito. Essa homenagem fez 

com que eu tivesse mais entusiasmo em ministrar aulas. Esse entusiasmo refletiu em 

todas as turmas em que fui professor, já que fui escolhido como professor homenageado 

ou patrono ou paraninfo em grande parte das turmas dos cursos de Química, Biologia, 

Toxicologia e Enfermagem dos quais ministrei aula.  

Neste ano de 1997 defendi minha tese de doutorado. Este ano foi um período de grande 

esforço já que tinha de ministrar aulas, orientar estudantes, organizar o projeto elefante 

marinho, entregar a versão final da tese e ainda preparar a apresentação. Assim, tirei 

férias no mês de julho e me dediquei exclusivamente para a escrita da tese. A tese 

mostrou que a qualidade alimentar, pela introdução da semente de girassol, é importante 

para o desenvolvimento reprodutivo de Calomys laucha. Com o desenvolvimento da 

tese e a manutenção desse animal em cativeiro, pude implementar esse roedor como um 

modelo biológico para o estudo de reprodução animal. Ocorreu tudo bem na defesa e 

com o título de doutor fui convidado pelo Prof. Euclydes, que estava como Pró-Reitor 

de Pesquisa e Pós-Graduação, para ser o Superintendente de Pós-Graduação a partir do 

ano de 1998.  

Durante o desenvolvimento dos experimentos de minha tese de doutorado verifiquei que 

o Calomys apresentava alteração na cor da pelagem dependente do período do ano. 
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Quando estava cursando a disciplina “Filogenia dos receptores hormonais em células 

pigmentares” em fevereiro de 1997, conversei com as professoras Dra. Ana Maria de 

Lauro Castrucci e Dra. Maria Aparecida Visconti sobre esse fato. A Dra. Ana sugeriu 

que fizéssemos uma parceria para estudar este aspecto no Calomys. Assim, a aluna de 

mestrado da Profa. Ana, Carolina Camargo, passou a desenvolver a sua dissertação com 

a mudança de cor deste animal, o que resultou no artigo: 

CAMARGO, C. R; COLARES, E. P.; CASTRUCCI, A. M. L. Seasonal pelage color 

change: news based on a south american rodent. Anais da Academia Brasileira de 

Ciências, 78 (1): 77-86, 2006. 

Este artigo verificou a mudança de cor desses roedores de laranja no verão para cinza no 

inverno, aspectos esses que foram diferentes dos roedores do hemisfério norte. Também 

se verificou que a mudança de cor da pelagem de C. laucha é controlada por um ritmo 

endógeno circanual. 

 Ainda no ano de 1997, que foi muito ativo, também foi a primeira vez que fui para a 

Antártica. A ida a Antártica foi uma atividade que teve início em 1995 quando 

começamos a elaborar o projeto de pesquisa, junto com os professores Adalto 

Bianchini, Pablo Elias Martinez, a pesquisadora Monica Muelbert e o técnico Ricardo 

Berteaux Robaldo, hoje professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), 

intitulado “Condição de saúde e estresse do elefante marinho do sul, Mirounga leonina, 

na Ilha Elefante (Antártica)”, que foi aprovado pelo CNPq em 1996. Este projeto tinha a 

intenção de verificar se o elefante marinho estava contaminado com algum tipo de 

poluente.  

Antes de viajarmos para a Antártica, tivemos que fazer um curso preparatório que é 

ministrado para todas as pessoas que vão para a Antártica. Esse curso é organizado pela 

marinha e é chamado de TPA (Treinamento Pré-Antártico). Foram duas semanas que 

ficamos na ilha da Marambaia - RJ tendo aulas sobre como se comportar na Antártica, 

recebendo informações dos riscos e perigos, sendo informados de como proceder em 

caso de doenças, fogo, nevascas entre outros. Estas aulas teórico-práticas eram das 8 

horas até às 22 horas. Este treinamento não visava só ensinar como se comportar na 

Antártica, mas também, e muito mais relevante, testar as respostas e comportamentos 

dos pesquisadores e militares em ficar isolados e em situação de estresse constante. 

Também fomos treinados a fazer rapel, escalada, armar barracas, usar as vestimentas 
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adequadas, entre outras coisas. Foi uma experiência impar e foi de suma importância 

para a nossa organização de viagem para a Ilha Elefante.  

Ainda com relação à viagem a Antártica, outra atividade em 1997, foi de listar, separar, 

organizar e encaixotar os equipamentos necessários para o desenvolvimento do nosso 

projeto. Este foi um exercício de imaginação muito grande: Quais equipamentos levar?  

Quantas unidades de cada equipamento levar? Quais materiais de consumo levar? Qual 

a quantidade? Que roupa levar? E assim passamos uns quatro meses fazendo reuniões e 

fazendo as compras dos equipamentos e materiais de consumo. Durante o TPA, tiramos 

muitas das dúvidas e recebemos dicas, de outros pesquisadores, que foram muito úteis 

para a nossa estada e trabalho na Antártica. Um dos problemas que enfrentamos na 

preparação da logística, foi como conter os animais. Minha experiência com os peixes-

boi e a experiência da Mônica com as focas no Canadá foram de suma importância para 

isso. Mas, os nossos animais eram pequenos e de fácil contenção. Com os elefantes 

marinhos tínhamos que capturar animais de 1000 kg. Assim, precisávamos anestesia-

los. Qual anestésico usar? Como injetar o anestésico no animal? Com isso precisamos 

aprender a usar e fazer a sarabatana e os nossos próprios dardos.  

Conhecer a Antártica foi concretizar mais um sonho. Trabalhar com o elefante marinho, 

capturando e coletando todo o material biológico foi uma grande experiência científica. 

Sentir o frio e o isolamento a que fomos submetidos na Ilha Elefante foi uma 

experiência de vida que não tem igual. Essa permanência na Antártica, isolado e com 

mais cinco pessoas, sendo uma desconhecida (o alpinista), me mostrou que sou capaz de 

viver em grupo. A falta de comunicação com o mundo foi outro desafio que consegui 

suportar. O único contato que tínhamos era com o navio oceanográfico Ari Rongel, 

Estação Antártica Brasileira e com as equipes que estavam acampadas. Este contato era 

feito por rádio duas vezes por dia, no início da manhã e a noite. Essa comunicação era 

importante para sabermos como seria a previsão do tempo e ter algumas informações 

gerais do mundo. Algumas vezes fazíamos contato com o navio durante o dia para 

verificar se a tempestade que vinha se formando chegaria na Ilha Elefante. A falta de 

contato com a esposa e filhos também foi um desafio, tanto que ficávamos até meia 

noite, que para mim é muito difícil conseguir ficar acordado até essa hora, para tentar 

comunicação com o “Rio Rádio” e essa fazer a ligação telefônica com a minha casa. 

Além do custo da ligação ser quase proibitória. Passar natal, ano novo e meu aniversário 

na Antártica longe da família só não foi pior pela companhia dos amigos. Além dessa 
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primeira viagem para a Antártica, ainda fiz mais duas viagens a Antártica (em dezembro 

de 1998 a janeiro1999 e em dezembro de 1999) e estas viagens duravam em média 50 

dias. Este projeto com o elefante marinho terminou em 2000 e gerou os seguintes 

artigos: 

BECKER, G. K.; ROBALDO, R. B.; BIANCHINI, A.; COLARES, E. P.; MARTINEZ, 

P. E.; MUELBERT, M M; BRUM, J. G. W.. Lepidophthirus Macrorhini (Anoplura: 

Echinophthiridae) em Elefante-marinho do Sul (Mirounga leonina) na Ilha Elefante 

(Shetlands do Sul - Antártica). Arquivos do Instituto Biológico, 67 (2): 255-256, 

2000. 

BARAJ, B.; BIANCHINI, A.; NIENCHESKI, L. F. H.; CAMPOS, C. C. R.; 

MARTINEZ, P. E.; ROBALDO, R. B.; MUELBERT, M. M. C.; COLARES, E. P.; 

ZARZUR, S.. The performance of ZEISS GFAAS-5 instrument on the 

determination of trace metals in whole blood samples of southern elephant seals 

(Mirounga leonina) from Antarctica. Fresenius Environmental Bulletin, 10 (12): 

859-862, 2001. 

MUELBERT, M. M. C.; ROBALDO, R. B.; MARTINEZ, P. E.; COLARES, E. P.; 

BIANCHINI, A.; SETZER, A.. Movement of Southern Elephant Seals (Mirounga 

leonina L.) from Elephant Is. South Shetlands, Antarctica. Arquivos de Biologia e 

Tecnologia, 47 (3): 461-467, 2004. 

FERREIRA, A. P. S.; MARTINZ, P. E.; COLARES, E. P.; ROBALDO, R. B.; BERNE, 

M. A.; BIANCHINI, A.. 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 (3-4): 239-245, 2005. 

MIRANDA FILHO, K.; METCALFE, T.; METCALF, C.; ROBALDO, R. B.; 

MUELBERT, M. M. C.,; COLARES, E. P.; MARTINEZ, P. E.; BIANCHINI, A. 

Residues of Persistent Organochlorine Contaminants in Elephant Seals (Mirounga 

leonine) from Elephant Island, Antarctica. Environmental Science & Technology, 

41: 3829-3835, 2007. 

MIRANDA FILHO, K.; METCALFE, T.; METCALF, C.; MARTINEZ, Pablo Elias ; 

COLARES, E. P.; ROBALDO, R B; MUELBERT, M. M. C.; BIANCHINI, A. 



29 
 

Lactational Transfer of PCBs and Chlorinated Pesticides to the Pups of Southern 

Elephant Seals (Mirounga leonina) in Antarctica. Chemosphere, 75 (5): 610-616, 

2009. 

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

M. M.; MARTÍNEZ, P. 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, 

2014. 

Estes artigos mostram que os elefantes marinhos presentes na Ilha Elefante na Antártica 

estão contaminados com organoclorados e que estes podem contaminar os filhotes pela 

passagem destas substâncias presentes no leite. Também foi verificada a presença de 

ectoparasitas e que os filhotes já apresentam um sistema imune desenvolvido.  

Outro projeto que comecei em 1997 foi uma consultoria prestada para a CESP intitulada 

“Ecologia da lontra neotropical nos reservatório das hidroelétricas do rio Paranapanema: 

Pré e Pós-enchimento.” Este projeto foi desenvolvido até o ano de 1999 e tinha o 

objetivo de verificar o que ocorria com as lontras após o enchimento dos reservatórios 

de Canoas 1 e 2. Verifiquei que as lontras não abandonaram o local após o enchimento 

dos reservatórios, mas a suas atividades aumentaram para a procura e reestabelecimento 

dos locais para reprodução e descanso.  

Em 1998, passei a ministrar parte da disciplina de Vertebrados Aquáticos do curso de 

Especialização em Ecologia Aquática Costeira (1998-2011). No mesmo ano, com o 

aprendizado sobre reprodução do meu doutorado, criei a disciplina Fisiologia da 

Reprodução, de caráter optativo, para o curso de Ciências Biológicas (1999- ).  

Quando voltei da Antártica em 1998, assumi o cargo de Superintendente de Pós-

Graduação. Este foi mais um dos desafios que tive de enfrentar. Não tinha muito 

conhecimento do que seria um superintendente. O que deveria fazer e o que deveria 

criar. Assim, passei a lidar com a burocracia e verifiquei que o tempo para “o pensar” a 

pós-graduação era muito pouco. Outro aprendizado foi lidar com os coordenadores de 

cursos de pós-graduação. Também foi interessante o relacionamento com os estudantes, 

ver suas ansiedades, angústias e felicidades pós-defesa. Este foi um período que tive um 
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grande aprendizado e que terminou no início de 1999 já que o Pró-Reitor Prof. Euclydes 

solicitou exoneração do cargo e eu o acompanhei. 

Com o andamento do projeto financiado pela CESP, em 1999 tive outro projeto 

aprovado pela FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul), 

intitulado “Biologia de lontras (Lontra longicaudis) no rio Paranapanema (SP) e na 

Estação Ecológica do Taim (RS)”. Este projeto visava verificar a alimentação, 

contaminação por metais e o período reprodutivo da lontra nestas duas localidades. Este 

projeto serviu como base para a dissertação de mestrado da Helen intitulado ”Análise da 

contaminação da lontra (Lontra longicaudis) por metais pesados em uma Unidade de 

Conservação e uma área com forte influência antrópica”, que foi defendido em 1999, na 

qual foi coorientador. 

Em 1999, por convite do Prof. Dr. Adalto e por votação dos servidores do 

Departamento, assumi o cargo de chefe substituto do DCF. Como já vinha trabalhando 

com o professor Adalto nos projetos na Antártica, não tivemos problemas de 

entrosamento. Essa foi uma experiência de grande aprendizado dos trâmites 

burocráticos da FURG. Em 2000, o Prof. Adalto foi fazer um estágio de pós-doutorado 

no Canadá e eu assumi a chefia do departamento. O aprendizado com o Prof. Adalto foi 

muito importante para o meu desempenho na chefia do departamento. Das atividades 

administrativas que desempenhei, essa foi a menos prazerosa por apresentar muita 

burocracia e sobrar muito pouco tempo para as atividades de ensino e pesquisa.  

Em 2000, ministrei aula de Fundamentos de Fisiologia Humana (2000-2004) para os 

cursos de Ciências Biológicas, Química e Física Médica. Neste mesmo ano, participei 

da criação do programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas: Fisiologia Animal 

Comparada (FAC), ao qual passei a ministrar aula de Controle Endócrino da 

Reprodução (2000-). Antes de o FAC ter sido aprovado pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em 1997, o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (COEPE) aprovou a sua criação e tivemos a primeira turma. Em 

1998 a comissão da CAPES que veio avaliar o curso, não aprovou o seu funcionamento. 

Eles sugeriram que para o curso funcionar deveria direcionar para a fisiologia animal 

comparada. Isso foi feito e com isso o programa de pós-graduação foi aprovado em 

2000. 
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Com o andamento das pesquisas com lontras e a chegada da professora Laura Weber no 

DCF no ano de 1999, que tinha experiência em biologia molecular, fizemos um projeto 

Intitulado “Estudo populacional da Lontra longicaudis através de marcadores 

moleculares (DNA microssatélites) na estação ecológica do Taim”. Este projeto teve 

financiamento aprovado pela FAPERGS em 2000.  Nesse projeto foi adaptada a técnica 

de determinação de microssatélites nas fezes de lontra, mostrando que o mesmo 

indivíduo poderia permanecer no mesmo local ao longo do ano, podendo sugerir que a 

lontra é um animal territorialista. Isso, contrariando o esperado, já que era dito que a 

lontra era uma espécie que não apresenta território e seria migradora. Este projeto gerou 

o artigo: 

WEBER, L. I.; H., CINTIA G.; FERREIRA, A.; PEDERASSI, G.; LEVY, J. A.; 

COLARES, E. P. Microsatellite genotyping from faeces of Lontra longicaudis from 

southern Brazil. Iheringia. Série Zoologia, 99: 5-11, 2009. 

Em 2001, com a orientação de um estudante de mestrado, Guilherme Becker, que queria 

trabalhar com alguma pesquisa aplicada, e com a visão que o Calomys mostrou sobre a 

melhora da reprodução com a suplementação com semente de girassol, e com a minha 

tendência a trabalhar com animais silvestres, passamos a procurar fazendas legalizadas 

de criação de capivara. Encontramos a fazenda Rincão da Palmeira na cidade de Santo 

Antônio da Patrulha – RS. Esta fazenda fica a 450 km de Rio Grande. A logística foi 

complicada, mas com a disposição do Guilherme e do Gustavo (estudante de graduação) 

os problemas da distância foram minimizados. O dono da criação foi muito receptivo e 

proporcionou toda a infraestrutura para as coletas de sangue. O experimento foi um 

sucesso e podemos mostrar que a suplementação com óleo e proteína aumenta a 

capacidade reprodutiva da capivara. O desenvolvimento desta dissertação gerou o 

artigo: 

BECKER, G K; PEDERASSI, G. C.; SANTOS FILHO, E. A.; COLARES, E. P. Effects 

of food supplementation in litter size and estradiol concentration during gestation 

and oestrous cycle of capybaras (Hydrochaeris hydrochaeris) in captivity. 

Reproduction, 125 (4): 579-583, 2003. 

Orientei também, em 2001, a estudante Christiane Guilherme no mestrado do FAC, 

num projeto com o elefante marinho verificando a variação da leptina em dois períodos 

diferentes (Reprodução e Muda), usando o soro desses animais, que foram coletados 
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durante as viagens a Antártica. O projeto de mestrado intitulado “Possíveis efeitos da 

leptina na função reprodutiva do elefante-marinho do sul (Mirounga leonina - 

Carnivora: Phocidae)”, foi defendido em 2003. Esta dissertação gerou a publicação: 

GUILHERME, C.; BIANCHINI, A.; MARTINEZ, P. E.; ROBALDO, R. B.; 

COLARES, E. P. Serum leptin concentration during the terrestrial phase of the 

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

Comparative Endocrinology, 139 (2): 137-142, 2004. 

Foi observado, com esse artigo, que a permanência dos machos adultos na praia durante 

o período de reprodução, cuidando das fêmeas e as fêmeas cuidando dos filhotes sem ter 

fome e utilizando a energia armazenada durante o período marinho, poderia ser devida 

ação da leptina, que tem três funções principais: saciedade, troca do metabolismo e 

ativação da reprodução. 

Em 2001, participei de um grande projeto “RECOS - Uso e apropriação de recursos 

costeiros renováveis”, coordenado pelo Prof. Pablo Castello da FURG e contou com a 

participação de vários docentes da FURG e de várias universidades do Brasil. O projeto 

foi aprovado no Programa “Institutos do Milênio” (MCT/PADCT/CNPq). O grupo de 

pesquisadores em que participei era composto por docentes do DCF (Eu, Luiz Eduardo, 

Adalto, Euclydes, José Monserrat, Pablo). Esse grupo foi liderado pelo Prof. Dr. Adalto 

e tinha como objetivo estabelecer as relações da biota e definir assim os principais 

indicadores químicos e biológicos de contaminação ambiental. Com isso fazer o 

diagnostico dos processos de alteração da qualidade da zona costeira. Este projeto gerou 

a publicação de um livro e de vários artigos. O livro tinha o objetivo de descrever todos 

os protocolos experimentais utilizados no projeto.  

MONSERRAT, J. M.; GERACITANO L. A.; ASSIS H. C. S.; COLARES, E. P.; 

BIANCHINI, A. Biomarcadores Bioquímicos. In: Paulo da Cunha Lana; Adalto 

Bianchini; Ciro Ribeiro; Luiz Felipe Hax Niencheski; Gilberto Fillmann; Cinthya 

S. Gomes Santos. (Org.). Avaliação ambiental de estuários brasileiros: aspectos 

metodológicos. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2006, 124-131. 

Também foram publicados vários artigos, dentre eles o artigo em que orientei a 

estudante Vanessa Tortelli em seu mestrado e que foi coorientada pelo prof. Dr. José 

Maria Monserrat. 
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TORTELLI, V.; COLARES, E. P.; ROBALDO, R. R.; NERY, L. E. M.; PINHO, G. L. 

L.; BIANCHINI, A.; MONSERRAT, J. M. Importance of cholinesterase kinetic 

parameters in environmental monitoring using estuarine fish species. Chemosphere 

(Oxford), 65: 560-566, 2006. 

Em 2002, com a minha participação no curso de especialização em Ecologia Aquática 

Costeira, passei a orientar o trabalho de conclusão do curso de especialização da 

estudante Joseane Magnus da Luz. Está desenvolveu uma página na internet 

descrevendo a ecologia da Lontra longicaudis. Este site está hospedado na página 

http://www.octopus.furg.br/extensao/lontra/.  

Em 2003 com a verificação de que a semente de girassol melhorava a capacidade 

reprodutiva do Calomys, passamos a verificar qual dos nutrientes (lipídio ou proteína) 

eram capazes de melhorar a reprodução. Assim, foi desenvolvido o projeto intitulado 

“Influência da suplementação alimentar com óleo, proteína e semente de girassol na 

eficiência reprodutiva e no crescimento de filhotes de Calomys laucha (Mammalia: 

Rodentia).” Esse projeto foi desenvolvido pelas estudantes de mestrado do FAC, 

Patrícia Regina Sampaio e Raquel Nunes Vidart de Oliveira. Para esse projeto 

utilizamos óleo de girassol comercial, óleo bruto de girassol, manteiga e a pasta que 

sobrava após o extrato do óleo do girassol. Podemos verificar que somente o óleo bruto 

de girassol dava uma melhor qualidade na reprodução do Calomys.  

Em 2003 assumi a função de coordenador substituto do FAC, junto com o Prof. Luiz 

Eduardo que foi o coordenador. Esta atividade foi muito tranquila já que tinha a 

experiência administrativa da superintendência de pós-graduação, a chefia de 

departamento e ter uma boa relação de trabalho com o Prof. Luiz. As atividades 

acadêmicas da coordenação de curso foram sendo desenvolvidas. Os problemas 

relacionados à distribuição de bolsas, já que no período o número de bolsas era muito 

inferior ao número de estudantes, os relatórios para a CAPES, a mudança das normas do 

curso, a reestruturação do curso já que estávamos tentando a aprovação do doutorado na 

CAPES, entre outros foram sendo solucionados. Essa administração iniciou a 

reestruturação do programa com o intuito de criar o doutorado que culminou com a 

criação do doutorado em 2005 na gestão do Prof. Adalto. 

Em 2004 o curso de Ciências Biológicas teve nova alteração curricular onde foram 

criados dois cursos: um de Ciências Biológicas - Bacharelado e outro de Ciências 

http://www.octopus.furg.br/extensao/lontra/
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Biológicas - Licenciatura. Além disso, o curso de Química Licenciatura na sua 

reformulação curricular retirou fisiologia do seu Quadro de Sequencia Lógica (QSL). A 

partir de 2004 passei a ministrar as disciplinas de Fundamentos de Fisiologia Humana 

para o curso de Ciências Biológicas Bacharelado e de Introdução à Fisiologia Humana 

para a Licenciatura. Além disso, eu e a Profa. Daniela Marti Barros, percebemos que os 

estudantes de Biologia que chegavam no 3
o
 ano do curso, quando ministrávamos nossas 

disciplinas, tinham pouca experiência de laboratório (pesar, pipetar, cálculos de 

soluções, entre outros). Com isso em 2004 criamos a disciplina de Técnicas de 

Laboratório. Essa disciplina foi incorporada pelos cursos de Ciências Biológicas (2004-) 

e Química Licenciatura (2004-2012).  

Em 2004, com a minha experiência com laboratório de análises clinicas e o contato com 

os integrantes do CRAM (Centro de Recuperação de Animais Marinhos) orientei uma 

estudante de biologia em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Sandra 

Rodrigues, com pinguins que eram encontrados doentes e/ou contaminados com 

petróleo, nas praias do RS. Com esta atividade foi publicado o artigo: 

RODRIGUES, S. C.; ADORNES, A. C.; SANTOS FILHO, E. A.; SILVA FILHO, R. 

P.; COLARES, E. P. Surviving probability indicators of landing juvenile 

Magellanic penguins arriving along the southern Brazilian coast. Brazilian 

Archives of Biology and Technology (53): 419-424, 2010. 

Este artigo mostrou que os animais presentes na praia estavam desidratados e 

desnutridos quando da presença de petróleo. Isso devido ao fato que o petróleo diminui 

a capacidade das penas de atuar como isolante térmico. Com isso os animais vão para a 

praia e param de se alimentar, o que causa a desidratação (os pinguins obtém água do 

alimento), além de ficarem desnutridos. 

Outro projeto desenvolvido em 2004 foi “Proteínas de Choque térmico como 

Bioindicadores de Alterações Climáticas”. Este projeto foi elaborado em conjunto com 

os professores Pablo, Adalto, José Monserrat, Luiz Eduardo e Daniela do DCF e com a 

Profa. Ana Maria Martinez do Departamento de Patologia da FURG. O projeto foi 

submetido em um edital do Ministério do Meio Ambiente, o qual foi aprovado. Este 

projeto pretendia estudar como as mudanças climáticas globais afetam a biodiversidade 

dos ecossistemas atingidos e obter ferramentas que permitam verificar as alterações nos 

organismos. Para tal foi proposta a utilização da proteína de choque térmico 70 (HSP 
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70). O estudo foi realizado em 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. Minha participação neste projeto foi pequena, 

sendo o responsável pelas capturas dos lagartos e dos camundongos. 

Ainda em 2004, foi aprovado um projeto submetido a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), intitulado “Fronteiras da Biologia de Caranguejos Estuarinos - O 

caranguejo Chasmagnathus granulata como modelo”, cujo objetivo era para a 

realização de um encontro com diversos pesquisadores sul-americanos que utilizam o 

caranguejo C. granulata como alvo de suas pesquisas. Em abril de 2005, foi realizado o 

evento intitulado “Fronteiras da Biologia de Caranguejos Estuarinos - O caranguejo 

Chasmagnathus granulata como modelo”. O evento foi apoiado pela Sociedade 

Brasileira de Carcinologia, e reuniu 23 pesquisadores brasileiros, uruguaios e 

argentinos, como também estudantes de graduação, de mestrado e de doutorado. O 

evento proporcionou a publicação de várias revisões, sendo uma delas o artigo a seguir: 

BIANCHINI, A.; LAUER M. M.; NERY, L. E. M.; COLARES, E. P.; MONSERRAT, 

J. M.; SANTOS FILHO, E. A. Biochemical and physiological adaptations in the 

estuarine crab Neohelice granulata during salinity acclinatation. Comparative 

Biochemistry and Physiology. A, Molecular & Integrative Physiology, 151: 423-

436, 2008. 

Também continuei a colaborar com a Profa. Dra. Ioni Colares com os seus projetos de 

alimentação de mamíferos herbívoros. Em 2004, ajudei no projeto de conclusão de 

curso da estudante Raquel Nunes Vidart de Oliveira intitulado “Vegetais consumidos 

pelo ratão do banhado Myocastor coypus Molina, 1978 (Rodentia, Capromidae) no 

banhado de Santa Isabel do Sul” em que tinha o interesse em verificar a preferência 

alimentar do ratão do banhado. Também, em 2006, ajudei no projeto intitulado “A 

alimentação do ratão-do-banhado Myocastor coypus (Molina, 1978) em uma fazenda de 

plantação de arroz no município de Santa Vitória do Palmar, RS, Brasil”, em que o 

estudante de especialização, Rafael Maceira de Oliveira tinha o interesse em ver se o 

ratão do banhado causava algum prejuízo nas plantações de arroz. Estes dois projetos 

geraram o artigo:  
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COLARES, I. G.; OLIVEIRA, R. N V.; Oliveira, R M; COLARES, E. P.. Feeding 

habits of coypu (Myocastor coypus Molina 1978) in the wetlands of the Southern 

region of Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 82: 671-678, 2010. 

Em setembro de 2005, como estava trabalhando com dosagem de hormônios por 

radioimunoensaio, fiz um curso do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN) em Belo Horizonte intitulado “Atualização em Proteção Radiológica e 

Dosimetria”. Este curso foi necessário para que eu pudesse obter a licença de utilização 

de radioisótopos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Assim, em 

conjunto com o Prof. Dr. Adalto, fiquei responsável pelo laboratório de radioisótopos 

do DCF. 

Outro curso que fiz em 2005 foi o de avaliador de cursos de graduação do INEP. Este 

curso me capacitou a fazer as avaliações de cursos de graduação de Bacharelado e 

Licenciatura em Biologia (por ser professor destes cursos), Oceanografia (por ser 

formado neste curso) e mais tarde em cursos superiores de Tecnologia na área de meio 

ambiente (por ser professor e ter sido coordenador do curso de Tecnologia em 

Toxicologia Ambiental). Eu comecei a fazer avaliações a partir de 2007. Neste ano fiz 

somente uma avaliação de um curso de Biologia Licenciatura. Depois fiz novas 

avaliações somente a partir do ano de 2010, em que fiz no mínimo três avaliações por 

ano. Apesar de ser muito trabalhosa essa atividade é muito interessante por oportunizar 

o conhecimento de várias formas de elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos 

(PPC) e também visões diferenciadas do que é um curso superior.   

Ainda em 2005, assumi a coordenação do curso de pós-graduação em Ciências 

Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada por um período de seis meses, sendo então 

substituído pelo professor Adalto, que assumiu a coordenação e eu fui ajudar o 

Professor Luiz Eduardo na PROPESP (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) 

(2006-2010). Durante esse período, assessorava o prof. Luiz Eduardo nas atividades da 

Pró-Reitoria, mais voltadas à pós-graduação. Uma de minhas atividades era a de 

identificar os grupos de pesquisas e também pesquisadores que poderiam formar novos 

grupos de pesquisa que poderiam levar a criação de novos cursos de pós-graduação. 

Para tal, fiz o levantamento dos currículos Lattes de todos os docentes da FURG, 

definindo qual a área de atuação. Naquela época, a Universidade só tinha doze cursos de 

mestrado e doutorado pertencentes a dez Programas de Pós-graduação. No final de 
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2006, o Prof. Luiz me convidou para assumir a Superintendência de Pós-Graduação, já 

que a superintendente Profa. Eliane Furlong necessitava se afastar. Novamente assumi a 

Superintendência de Pós-Graduação, mas agora com uma maior capacidade de gestão 

universitária. O trabalho desenvolvido durante o ano de 2006 que identificou os grupos 

que poderiam trabalhar para a criação de novos programas culminou no apoio e 

estimulo a esses grupos de pesquisa emergentes. A gestão da Pró-Reitoria durante esse 

período (2005-2010) incentivou e apoiou a abertura de novos Programas de Pós-

Graduação, como os de Modelagem Computacional, Química Tecnológica e Ambiental, 

Física, Geografia, Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Gerenciamento 

Costeiro e Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. Como também a criação 

do doutorado nos Programas de Aquicultura, Engenharia de Alimentos, Ciências 

Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada, Enfermagem, e Educação em Ciências: 

Química da Vida e Saúde. Essas atividades fizeram com que a Universidade, em cinco 

anos, dobrasse a quantidade de cursos de pós-graduação. Essa atividade foi muito 

prazerosa. Trabalhar junto com o Prof. Luiz Eduardo é sempre bom. As nossas 

discussões junto com a visão que ele tem de administração e de futuro me ajudou muito 

no desenvolvimento das minhas atividades. 

No ano de 2006 participei da criação do programa de Pós-Graduação em Biologia de 

Ambientes Aquáticos Continentais (BAC). Pela minha experiência com os mamíferos 

de água doce, criei a disciplina de Biologia de Mamíferos de Água Doce que passei a 

ministrar a partir do ano de 2006 (2006- ), em 2015 o Prof. Eduardo Resende Secchi 

(Instituto de Oceanografia) passou a ministrar essa disciplina em colegiado comigo. 

Também no ano de 2006 tivemos aprovado o doutorado no programa do FAC. Junto 

com a aprovação do doutorado houve criação de disciplinas com caráter obrigatório, a 

partir de sugestões da CAPES. Assim, junto com o Prof. Luiz Eduardo, criamos e 

ministramos desde então a disciplina Endocrinologia Comparada (2006- ).  

Continuando em 2006, com a experiência do projeto “Proteínas de Choque Térmico 

como Bioindicadores de Alterações Climáticas”, desenvolvemos outro projeto, agora 

para trabalhar com as proteínas de choque térmico em elefantes marinhos, intitulado 

“Proteínas de choque térmico como biomarcadores de aquecimento global em animais 

antárticos”.  Este projeto teve como objetivo central determinar o grau de adaptação 

térmica de duas espécies antárticas (peixe, Nothotenia coriiceps e o elefante-marinho, 

Mirounga leonina), através da expressão das proteínas de choque térmico (HSP70), 
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visando a utilização destas como biomarcadores de aquecimento global. Neste projeto, 

participei novamente de uma expedição a Antártica, de dezembro de 2006 a fevereiro de 

2007.  

Durante o ano de 2007, participei da elaboração da criação do curso superior de 

Tecnologia em Toxicologia Ambiental. Neste curso passei a ministrar duas disciplinas: 

Técnicas de Laboratório (2009- ) e Bioterismo (2009- ), está ultima em conjunto com a 

Profa. Carla Amorim e a Profa. Daniela Barros, ambas do DCF.  

Em 2007, orientei a mestranda, Samara Pimentel Junqueira, que era casada com um 

veterinário que estava criando avestruz. Em conversa com o veterinário este falou da 

dificuldade de desova e de crescimento do avestruz e solicitou que fizéssemos um 

experimento com esses animais. Assim, desenvolvemos o projeto “Efeito da 

suplementação alimentar na reprodução e crescimento da Avestruz (Struthio camelus)” 

no FAC. Nesse projeto, assim como nos projetos com Calomys e capivara, verificamos 

a suplementação alimentar com semente de girassol em avestruz. O que mostrou a 

melhora na reprodução.  

Um estudante de Biologia da FURG, Fernando Quintela, me procurou em 2007 para 

ajuda-lo em suas pesquisas com lontra. Este estudante era diferenciado em relação aos 

outros e já vinha fazendo várias atividades de pesquisa com mamíferos e répteis. Assim, 

passei a ajuda-lo e dessa parceria publicamos dois artigos: 

QUINTELA, F M; PORCIUNCULA, R A; COLARES, E. P. Dieta de Lontra 

longicaudis (Olfers) (Carnivora, Mustelidae) em um arroio costeiro da região sul do 

Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Neotropical Biology And Conservation, 3: 

119-125, 2008. 

QUINTELA, F. M.; IBARRA, C.; COLARES, E. P. Utilização de abrigos e latrinas por 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) em um arroio costeiro na Área de Proteção 

Ambiental da Lagoa Verde, Rio Grande do Sul, Brasil. Neotropical Biology and 

Conservation, 6: 35-43, 2011. 

Neste mesmo ano, passei a trabalhar com a influência de poluentes na reprodução do 

Calomys. Esse início se deu porque vários professores do DCF trabalhavam com metais 

e alguns defensivos agrícolas e verifiquei que esses poluentes causavam alterações na 

reprodução de vários animais. Assim, passei a incluir poluentes em minhas pesquisas de 
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reprodução e dentre eles o cobre, a atrazina e o Bisfenol A. A ideia era verificar a 

influência desses poluentes na reprodução dos vertebrados. Vários projetos de mestrado 

e doutorado foram desenvolvidos com essa temática. 

O projeto de doutorado intitulado “Avaliação da influência do cobre sobre os 

parâmetros espermáticos de Calomys laucha”, foi desenvolvido pela estudante 

Mariangela Heppe Lopes Stephan. Esse projeto teve início em 2007 e pretendia 

verificar os danos causados pelo cobre na capacidade e na qualidade espermática deste 

roedor. Os resultados mostraram que o cobre causa diminuição da integralidade do 

acrossoma e membrana plasmática e também na morfologia dos espermatozoides. Este 

resultado pode indicar que a contaminação ambiental pode afetar a capacidade 

reprodutiva desta espécie podendo levar a sua extinção.  

Durante o desenvolvimento desta tese fizemos parceria com o Prof. Antonio Sergio 

(DCMB – Departamento de Ciências Morfo-Biológicas) e a Profa. Carine Corcini 

(UFPEL) que estava fazendo o seu doutorado. Esta parceria foi importante para a 

utilização de novas metodologias de estudo de reprodução em meus novos projetos, 

como por exemplo, a verificação da qualidade espermática, bem como, as alterações 

morfológicas e histológicas das gônadas. 

Assim, com essa parceria publicamos o artigo:  

CORCINI, C. D.; STEPHAN, M. H. L.; COLARES, E. P.; SANTOS, E. C. S.; 

VARELA, A. S.; BONGALHARDO, D. C.; LUCIA, T. In vitro assays for vesper 

mice (Calomys laucha) sperm using heterologous substrates from nonrodent 

species. Journal of Experimental Zoology. Part A, Ecological Genetics and 

Physiology, 317: 96-102, 2012. 

Outro projeto com cobre foi desenvolvido pela estudante de mestrado Michele Regina 

Worst, que verificava o efeito do cobre na reprodução de fêmeas de Calomys laucha 

intitulado “Efeitos do cobre na reprodução de fêmeas e desenvolvimento pós-natal da 

prole de Calomys laucha”. Este projeto verificou o efeito do cobre no ovário e útero de 

fêmeas deste roedor e também verificou a sua ação no crescimento dos filhotes. A 

defesa da dissertação foi em 2012 e os resultados mostraram que o cobre não altera o 

crescimento, mas causa retardo no desenvolvimento dos folículos ovarianos. 
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Outro projeto de dissertação com cobre intitulado “Efeitos da suplementação de cobre 

pela água de consumo na hematologia e na acumulação do metal no sangue e fígado em 

Calomys laucha olfers, 1818 (Mammalia: Rodentia)” foi desenvolvido. Este projeto foi 

desenvolvido pela estudante Loraine Neves Moraes e a dissertação foi defendida em 

2012. A exposição ao cobre provocou diminuição na ingesta de água, mas não 

desidratação nos animais, já que estes animais não apresentaram alterações nos perfis 

hematológicos. Somente ocorreu aumento das concentrações de cobre no sangue e 

fígado nos grupos que receberam dosagens de cobre maiores e por um período de tempo 

maior.  

Voltando para 2008, com a reformulação da estrutura administrativa da FURG, 

participei da reformulação do DCF. Esse departamento e o DCMB, após várias 

discussões e reuniões, decidiram se unir e criaram juntos o Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB). 

Ainda em 2008, junto com o grupo de pesquisadores do ICB, participamos do edital 

MCT/CNPq/FNDCT/CAPES/FAPEMIG/FAPERJ/FAPESP dos Institutos Nacionais de 

Ciência e Tecnologia. Junto com o grupo e coordenado pelo Prof. Adalto, ajudei a 

elaborar a proposta intitulada “Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 

Toxicologia Aquática (INCT-TA)”. O Instituto proposto tem como tema central a 

Toxicologia Aquática, com metas quantitativas e qualitativas que compreendem quatro 

missões: pesquisa, formação de recursos humanos, transferência de conhecimentos à 

sociedade e transferência de conhecimentos para o governo, que ajudaria o governo no 

estabelecimento de políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente. Este 

programa tem como sede a FURG e parcerias com as Universidades Federais de Santa 

Catarina (UFSC), Paraná (UFPR), São Carlos (UFSCAR), Pernambuco (UFPE) e a 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). O INCT-TA finalizou com êxito em 2014 e 

está agora com seu pedido de renovação no CNPq. 

Também em 2008, uma aluna do mestrado do FAC, Camila Dalmolim, queria trabalhar 

com o efeito da leptina na reprodução do Calomys. Assim, desenvolvemos o projeto 

intitulado “Expressão dos genes da leptina e de seus receptores no tecido placentário de 

fêmeas de Calomys laucha (Rodentia: Cricetidae) em diferentes idades da gestação” que 

teve a coorientação do Prof. Luis Fernando Marins (ICB). A dissertação foi defendida 

em 2009. Este projeto mostrou que ocorre uma diminuição da expressão de leptina e seu 
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receptor na placenta e um aumento destes no feto durante a gestação. Isso mostra que a 

leptina na placenta é necessária no início da sua formação por aumentar a proliferação 

celular, já no feto ocorre um aumento das expressões da leptina e seus receptores para 

que ocorra o crescimento fetal. 

Neste mesmo ano de 2008, fiz parceria com os pesquisadores da Estação Marinha de 

Aquacultura (EMA) da FURG. Nesta parceria eu ajudei nas análises bioquímicas da 

hemolinfa, hepatopâncreas e músculo do camarão Farfantepenaeus paulensis. Com esta 

parceria produzimos o artigo: 

BRAGA, A. L.; NAKAYAMA, C. L.; MARTINS, J. G.; COLARES, E. P.; 

WASIELESKY JR., W. Spermatophore quality of the pink shrimp 

Farfantepenaeus paulensis (Decapoda, Dendrobranchiata) broodstock fed with 

different maturation diets. Aquaculture, 307: 44-48, 2010. 

Com as consultorias que fiz para a CESP, em 2009, fui convidado a desenvolver uma 

consultoria para a Borsati Engenharia que estava prestando serviços para a Duke Energy 

Brasil. Esta consultoria visava o estudo de lontras no reservatório da hidroelétrica de 

Ourinhos – SP. Esta consultoria foi devido ao fato de que, em 2004, outros consultores 

sugeriram a realização do monitoramento da lontra no reservatório da hidroelétrica de 

Ourinhos. Assim, desenvolvi o projeto intitulado “Monitoramento de Lontra 

longicaudis no reservatório da Hidroelétrica de Ourinhos”. As informações geradas 

neste trabalho foram importantes para a avaliação do status de conservação da espécie 

no reservatório da hidroelétrica de Ourinhos e, consequentemente, para a continuidade 

das estratégias conservacionistas. Este projeto, a partir de análise de microssatélites em 

fezes, mostrou que o número lontras no reservatório da hidroelétrica se manteve em 

relação a outras consultorias feitas em anos anteriores e também mostrou que alguns 

indivíduos permanecem no reservatório o ano inteiro e na mesma região, mostrando um 

comportamento territorialista. Também sugeri que continue o monitoramento a cada 

cinco anos para avaliar o número de lontras no reservatório. Isso porque em pesquisas 

em outros reservatórios, verifiquei que a lontra desaparece naqueles reservatórios mais 

antigos. 

No ano de 2010, comecei a orientar um projeto de doutorado intitulado “Estudo 

reprodutivo da Lontra longicaudis (Olfers, 1818) (Carnivora, Mustelidae) no sul do 

Brasil”, desenvolvido pela estudante Liane de Oliveira Artico, que foi defendido em 
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2015. Tivemos, neste projeto, a participação do Prof. Luis Fernando Marins (ICB) que 

orientou a estudante em relação à biologia molecular e da Profa. Rosana Morais (UFPR) 

que orientou a estudante com as determinações dos metabolitos dos hormônios nas 

fezes. O objetivo do projeto foi avaliar o padrão de distribuição espaço-temporal da 

lontra e o sexo dos animais utilizando microssatélites em fezes. Também tinha como 

objetivo a verificação do padrão reprodutivo da lontra neotropical (Lontra longicaudis) 

ao longo do ano, no Sul do Brasil a partir da determinação dos metabólitos dos 

hormônios sexuais nas fezes desses animais. Foi verificada uma distribuição espaço-

temporal da lontra pelo aumento no número de fezes encontradas durante o inverno e 

primavera e diminuição durante o verão. Estes dados sugerem que o rio Arroio Grande é 

utilizado pela lontra durante o período de cheias por apresentar barrancos altos que 

servem de abrigo para esse animal durante o período de alagamento das outras 

localidades. Também foi verificado que os machos de lontra estão ativos sexualmente 

ao longo do ano pela concentração dos metabólitos dos hormônios estarem elevados 

nesses animais em todos os períodos estudados.  

Com a aprovação do INCT-TA, em 2010 passei a trabalhar com bisfenol A (BPA) e 

atrazina. A proposta era verificar a influência destas substâncias na reprodução de 

mamíferos e peixes. Um projeto elaborado em 2010 foi o “Efeito do bisfenol A em 

órgãos reprodutivos de filhotes de Calomys laucha”. Este projeto foi desenvolvido pela 

estudante Janice Vilela e teve a participação do Prof. Antonio Sergio e Profa. Carine. 

Esta dissertação foi defendida em 2012. Foi demonstrado que o BPA causa redução da 

capacidade reprodutiva do C. laucha, uma vez que diminui a capacidade espermática e 

que esta deficiência é causada pela passagem do BPA via útero. Esta dissertação gerou 

o artigo: 

VILELA, J.; HARTMANN, A.; SILVA, E. F.; CARDOSO, T.; CORCINI, C. D.; 

VARELA-JUNIOR, A. S.; MARTINEZ, P. E.; COLARES, E. P. Sperm 

impairments in adult vesper mice (Calomys laucha) caused by in utero exposure to 

bisphenol A. Andrologia, 46(9): 971-978, 2014. 

Neste projeto de dissertação usamos azeite de oliva como veículo de diluição do BPA. 

Podemos verificar que o azeite causou interferência na qualidade espermática quando 

comparado com o controle água. Assim, desenvolvemos outro projeto para verificar se 

alguns óleos também pudessem causar alterações espermáticas do Calomys.  Neste 



43 
 

trabalho verificamos que todos os veículos usados causaram diminuição da capacidade 

espermática, como descrito no artigo: 

CARDOSO, T. F.; VARELA, A. S.; SILVA, E. F.; VILELA, J.; HARTMANN, A.; 

JARDIM, R. D.; COLARES, E. P.; CORCINI, C.D. Influence of mineral, olive or 

sunflower oils on male reproductive parameters in vitro - the wild rodent Calomys 

laucha. Andrologia, 46 (7): 722-725, 2014. 

Ainda no ano de 2010, fiz uma parceria com as pesquisadoras do CEAMECIM (Centro 

de Educação Ambiental, Ciências e Matemática), que me solicitaram um texto sobre a 

ecologia de lontra. Assim, escrevi um texto junto com a estudante Joseane Luz que foi 

publicado como capítulo do livro Ecos do Sul. 

LUZ, J. M.; COLARES, E. P. Conhecendo um mamífero da nossa região: A Lontra. In: 

Raquel Pereira Quadrado; Maria Teresa Orlandin Nunes; Cláudia Andréa Zuchoski 

Rizzi; Paula Regina Costa Ribeiro. (Org.). Ecos do Sul: Conhecer os ecossistemas 

costeiros é tri legal! 1ed. Rio Grande: FURG, 2010.  

Nesta mesma parceria, fui solicitado a escrever um capítulo para o livro “Os 15 anos de 

Mariana”. Este livro, que foi publicado em 2013, teve o intuito de fazer um texto sobre 

o corpo humano para os docentes do ensino básico, em que se usasse o cotidiano para 

ensinar o corpo humano. Juntamente com quatro estudantes do FAC (Ana Lupe, 

Daniela, Graciela e Liane) e com o Prof. Luiz Eduardo, escrevemos o texto sobre o 

corpo humano e o relacionamos com a história do livro “Os 15 anos de Mariana”.  

COLARES, E. P.; STUDZINSKI, A. L. M.; ALMEIDA, D. V.; SAALFELD, G. Q.; 

ARTICO, L. O.; NERY, L. E. M. Os 15 anos de Mariana: Construindo 

Entendimentos Sobre o Funcionamento dos Corpos. In: Paula Regina Costa Ribeiro 

e Deise Azevedo Longaray. (Org.). Os 15 anos de Mariana: Um Convite a outras 

aprendizagens sobre corpos. Livro do professor. 1ed. Rio Grande: FURG, 2013, 29-

76. 

Neste mesmo livro fui solicitado a colaborar com a história dos 15 anos de mariana. 

Assim participei de mais quatro capítulos em que expliquei as variações fisiológicas dos 

problemas de saúde que eram descritos nos textos. 
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QUADRADO, R. P.; BARROS, S. C.; COLARES, E. P. Hoje é dia de festa: Corpos 

ligados, sentidos aguçados. In: Paula Regina Costa Ribeiro; Deise Azevedo 

Longaray. (Org.). Os 15 anos de Mariana: Um Convite a outras aprendizagens 

sobre corpos. Livro do estudante. 1ed. Rio Grande: Furg, 2013, 29-38. 

CAURIO, M. S.; COLARES, E. P.; JARDINS, R. D. Porque crescer não é tão simples 

assim? Hormônios, Tecido ósseo, Altura. In: Paula Regina Costa Ribeiro; Deise 

Azevedo Longaray. (Org.). Os 15 anos de Mariana: Um Convite a outras 

aprendizagens sobre corpos. Livro do Estudante. 1ed. Rio Grande: FURG, 2013, 

39-46. 

NUNES, M. T. O.; RIZZI, C. A. Z.; COLARES, E. P. Remodelando o Corpo: 

Reeducação alimentar. In: Paula Regina Costa Ribeiro e Deise Azavedo Longaray. 

(Org.). Os 15 anos de Mariana: Um Convite a outras aprendizagens sobre corpos. 

Livro do Estudante. 1ed. Rio Grande: FURG, 2013, 47-56. 

SILVA, B. O. ; COLARES, E. P. Enfim, o grande dia chegou. In: Paula Regina Costa 

Ribeiro; Deise Azevedo Longaray. (Org.). Os 15 anos de Mariana: Um Convite a 

outras aprendizagens sobre corpos. Livro do Estudante. 1ed. Rio Grande: FURG, 

2013, 57-64. 

Continuando com as lontras, também em 2010, fui procurado por vários estudantes 

querendo trabalhar com a ecologia das lontras. Assim, sob minha orientação, vários 

projetos de mestrado foram desenvolvidos: 

“Utilização de ambientes marinhos, por Lontra longicaudis (Carnivora: Mustelidae), na 

Praia do Cassino, no município de Rio Grande, RS” (2010), desenvolvido pelo 

estudante Felipe Augusto Penna dos Santos e foi defendido em 2012. Este teve o 

objetivo de verificar se as lontras que utilizam os sangradouros do banhado do Taim 

utilizavam o mar para a sua alimentação. Os resultados indicaram que as lontras 

utilizam em sua dieta, somente animais que habitam os sangradouros e são oriundos de 

ambientes de água doce. Esse resultado é diferente do encontrado por outros autores e 

se deve ao fato de que, na região da praia do Cassino, onde ocorrem estes sangradouros, 

não existe um ambiente favorável para as lontras. 

“Hábito trófico da lontra neotropical (Lontra longicaudis) (Olfers, 1818) (Carnivora: 

Mustelidae) em área ripária no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul” (2011) 
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desenvolvido pelo estudante Kleisson da Silva Sousa, que defendeu sua dissertação em 

2013. O objetivo deste estudo foi verificar a variação da alimentação da lontra no rio 

Arroio Grande ao longo de três anos. Os resultados desse projeto geraram dois artigos, 

onde se mostra que a variação na composição da dieta da lontra foi verificada somente 

nas presas secundárias e não foi verificado variação entre os anos. Também mostrou que 

a lontra não apresenta uma seletividade em relação à alimentação. 

SOUZA, K. S.; SARAIVA, D. D.; COLARES, E. P. Intra-annual dietary variation in 

the Neotropical otter from southern Brazil. Mammal Study, 38: 155-162, 2013. 

SOUZA, K. S.; BASTAZINI, V. A.G.; COLARES, E. P. Feeding ecology of the 

Neotropical otter Lontra longicaudis in the Lower Arroio Grande River, southern 

Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 85: 285-294, 2013. 

Em 2011 tive a oportunidade de orientar um projeto intitulado “Efeitos da exposição a 

atrazina na diferenciação sexual e na reprodução de filhotes de Poecilia vivípara”. Esse 

projeto foi desenvolvido pela acadêmica Graciela Quintana Saalfeld que defendeu a sua 

dissertação em 2013. O objetivo desse projeto foi verificar o efeito da atrazina na 

capacidade espermáticas e de feminização em filhotes de Poecilia vivípara que tiveram 

a exposição durante a gestação ou durante o crescimento. Os resultados deste 

experimento mostraram que a proporção de fêmeas aumentou nas concentrações 

maiores de atrazina, diminuição da capacidade espermática e que a perda da capacidade 

espermática não é permanente, já que os animais que pararam de serem expostos, depois 

de um mês apresentaram capacidade espermática semelhante ao controle. 

Em 2012, o curso de Tecnologia em Toxicologia Ambiental estava para ser avaliado 

pelo INEP e era necessário um coordenador com experiência em gestão universitária e 

também do conhecimento do processo de avaliação do INEP, já que tinha terminado o 

mandato da coordenação. A Profa. Carla (coordenadora) e Profa. Juliana (coordenadora 

adjunta), que estavam à frente do curso desde o seu início (2007), não queriam mais a 

atividade de coordenação. Nas discussões da coordenação do curso com a comissão 

acadêmica, ficou decidido que eu seria convidado a me candidatar à coordenação de 

curso, já que tinha o perfil definido pela comissão acadêmica. Assim, em 2012, junto 

com o Prof. Carlos Eduardo da Rosa, montamos uma chapa e fomos eleitos. E em 2013 

assumimos a coordenação do curso. Esta foi uma nova experiência na minha vida. 

Apesar de ter sido coordenador de pós-graduação, a coordenação da graduação é mais 
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intensa, tem uma maior atividade administrativa e maior dinâmica. Ter o prof. Carlos 

como coordenador adjunto foi muito bom. Tivemos uma grande sintonia e podemos 

desenvolver as atividades com muita qualidade. A avaliação do INEP ocorreu no início 

de 2014. Com a minha experiência como avaliador e a ajuda dos técnicos da secretaria 

do ICB, preparar todo o material necessário para a avaliação foi uma tarefa tranquila e 

fácil. Logo que assumimos, fomos alertados pela coordenação anterior que eram 

necessárias algumas mudanças nas normas do curso e que, como o curso já tinha quatro 

anos, era importante que se fizesse uma análise de possíveis alterações do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). Assim, juntamente com o núcleo docente estruturante 

(NDE), começamos a analisar o QSL do curso, avaliando uma possível reestruturação 

do mesmo. Para maior respaldo na tomada de nossas decisões, fizemos entrevistas com 

os estudantes e docentes do curso, como também, analisamos os resultados da avaliação 

institucional. Como resultado de nossas análises, confirmamos a necessidade de 

mudança no PPC do curso. Iniciamos as alterações do PPC junto com o NDE e não 

conseguimos concluir todas as alterações nesta administração. A nova coordenação 

(Prof. Carlos Eduardo - coordenador e Profa. Isabel - coordenadora adjunta) me 

convidou para continuar a fazer parte do NDE e com isso estamos terminando a 

construção do novo PPC do curso.  

Em 2013 participei da elaboração e aprovação do doutorado do BAC. Neste doutorado 

criei a disciplina de Biologia da Reprodução de Mamíferos (2014- ), sendo que, a partir 

de 2015 o prof. Dr. Antonio Sergio, passou a ministrar essa disciplina em colegiado 

comigo.  

Ainda em 2013, passei a orientar uma dissertação de mestrado no BAC intitulada 

“Contaminação por metais nas capivaras Hydrochoerus hydrochaeris no Sul do Brasil”, 

(2013) que foi desenvolvida pela estudante Cintia Ramm, defendida em 2015. Este 

tinha o objetivo de verificar a contaminação por metais das capivaras mortas por carros 

na estrada que atravessa a Estação Ecológica do Taim. Nos resultados adquiridos, foi 

verificado que a concentração dos metais essenciais (Cu e Zn) são baixas e a 

concentração dos metais não essenciais (Pb, Ag e Cd) são elevadas nos tecidos das 

capivaras que foram encontradas mortas no Taim. Sugerindo que a estação esta tendo 

contaminação de metais provavelmente via agrotóxicos e fertilizantes utilizados na 

agricultura de arroz e/ou pelas fumaças lançadas pelos carros e caminhões que trafegam 

na rodovia BR 471 que atravessa o Taim. 
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Em 2013, passei a coorientar uma estudante, Janaina Silva, aluna de doutorado do FAC 

e que é orientada pela Profa. Dr. Carine Corcini. O projeto de tese se propunha a estudar 

os efeitos do cobre na capacidade espermática do peixe Jenynsia multidentata. Essa tese 

gerou o artigo: 

SILVA, J. C.; VARELA-JUNIOR, A. S.; CALDAS, J. S.; FREITAS, C. S.; 

BOTELHO, J. G.; COLARES, E. P.; CORCINI, C.D. The effects of osmolality on 

sperm quality in Jenynsia multidentata (Cyprinodontiformes: Anablepidae).. Fish 

Physiology and Biochemistry, 2015. 

Este artigo mostra que a qualidade espermática deste peixe é dependente da 

osmolalidade do meio em que este é lançado pelo animal. 

Também participei da criação do curso de Licenciatura Ciências EAD (à distância) e em 

2015 ministrei a disciplina Fenômenos da Natureza IV ministrando o conteúdo do 

Corpo Humano (2015- ). Esta foi uma experiência nova como docente. Ministrar 

disciplina a distância é muito mais trabalhoso e com maior atividade que as disciplinas 

presenciais, pelo menos no início. A necessidade de desenvolver atividades para que os 

estudantes realizem sozinhos e que seja uma atividade atrativa é um desafio muito 

grande. O plano de ensino da disciplina prevê o desenvolvimento de ferramentas para os 

futuros docentes usarem em suas aulas. Esta ação envolveu a minha orientação, 

enquanto professor e o empenho dos estudantes. Posso dizer que esta etapa, embora 

desafiadora, foi bastante prazerosa, porque pude perceber nos encontros presenciais, que 

a construção das ferramentas por mim propostas, foi bem elaborada pelos estudantes, 

com resultados positivos para aplicação em sala de aula.  

No momento estou orientando um estudante de mestrado e três estudantes de doutorado 

com os seguintes projetos: 

1) Doutorado 

“Efeitos da exposição ao Atrazina em parâmetros reprodutivos da espécie Calomys 

laucha”. Este projeto teve início em agosto de 2012 com previsão de término em julho 

de 2016 e está sendo desenvolvido pela estudante Graciela Quintana Saalfeld do FAC. 
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 “Biologia reprodutiva de Doryteuthis sanpaulensis (Cephalopoda: Lolliginidae)”. Este 

projeto teve início em março de 2013 com previsão de término em fevereiro de 2017 e 

está sendo desenvolvido pela estudante Mara Bainy do FAC. 

“Efeitos da exposição ao pesticida trifenil hidróxido de estanho (tpth) na reprodução e 

no desenvolvimento pós-natal de Calomys laucha olfers, 1818 (Rodentia: Muridae)”. 

Este projeto teve início em março de 2013 com previsão de término em fevereiro de 

2017 e está sendo desenvolvido pela estudante Tiane Ferreira de Castro do FAC. 

2) Mestrado 

“Efeito do treinamento físico e suplementação de vitamina E nas capacidades cardíaca e 

reprodutiva em peixe zebra (Danio rerio) (Hamilton, 1822)”. Este projeto teve início em 

março de 2015 com previsão de término em fevereiro de 2017 e está sendo 

desenvolvido pelo estudante Adriano Alvarenga Pereira do FAC. 
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CONCLUSÃO 

Escrever esse memorial foi muito interessante. Primeiro pela dificuldade de saber qual o 

modelo e depois pelas emoções que foram relembradas. Verifiquei que tive um volume 

grande de atividades ao longo destes 35 anos, sendo atividades científicas, ensino, 

extensão e administração. Nas atividades científicas pude verificar que tenho dois 

grandes eixos, na fisiologia animal e na ecologia de mamíferos aquáticos que podem ser 

visualizados nas minhas publicações que estão resumidas na tabela 1. Estas atividades 

científicas foram determinantes nas minhas atividades didáticas. Na graduação, tenho 

minhas atividades didáticas, mais voltadas à fisiologia humana e animal. Já na pós-

graduação essas atividades estão mais voltadas à reprodução animal tanto nos estudos 

fisiológicos como ecológicos. Pude perceber também que tive poucas atividades de 

extensão, em relação às outras atividades, estas resumidas em páginas da internet, 

simuladores e alguns capítulos de livros. As atividades administrativas foram 

desenvolvidas em quase todos os níveis da administração universitária. E também pude 

verificar que tenho capacidade para essas atividades. 

Essas atividades desenvolvidas nestes 35 anos foram prazerosas e me levaram a pensar 

“isso é ser professor?” Eu imaginava quando fiz concurso para professor que eu iria dar 

aula e isso bastava para ser professor, ainda mais que eu trabalhei sete anos, como 

pesquisador no INPA, sem nunca ter ministrado uma aula. Quando assinei o meu 

contrato com a FURG, nele dizia que eu deveria fazer ensino, pesquisa e extensão, o 

que já discordava do meu primeiro pensamento. Com o desenvolvimento das minhas 

atividades e os convites para fazer parte da administração, pensei: “isso é extra a 

atividade de ser um professor”. Com o passar dos anos verifiquei que eu estava errado. 

Ser professor é muito mais do que dar aula, é muito mais do que fazer pesquisa, é muito 

mais do que fazer extensão e é muito mais do que ter um cargo administrativo. Ser 

professor é fazer tudo isso em harmonia e mais importante, é pensar em ser espelho para 

os estudantes. Isso só pode ser feito se você tem essa visão e se você já atuou em todas 

as áreas. Além de “criar” um estudante como um pai, você tem que deixar essa noção 

para os colegas que estão entrando na academia para que esses vejam que todas as 

atividades são importantes para o ser professor. Assim, volto a me perguntar: será que 

sou um bom professor? Pelo menos para os estudantes eu acredito que sim, já que fui 

homenageado por quase todas as turmas para as quais ministrei aulas, o que representa o 



50 
 

reconhecimento deles ao meu desempenho como docente. Para finalizar quero deixar 

claro que, apesar dos governos não darem o devido apoio e valor que os professores 

merecem, ver um aluno brilhar o olho quando entende a sua aula é maravilhoso, ver 

uma pessoa crescendo com o seu apoio é impagável, ser respeitado pelo seu 

conhecimento e desempenho, é uma sensação indescritível. Assim, eu faria tudo de 

novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Tabela 1- Principais publicações. Onde A- artigo científico, CL- capítulo de livro e DC- 

divulgação científica. 

N
o 

Tipo Título Autores Referencia 

1 A 

Blood glucose regulation in an 

intertidal crab, Chasmagnathus 

granulata (Dana, 1851).  

COLARES, E. P.; SANTOS 

FILHO, E. A. 

Comparative Biochemistry 

and Physiology, 83(4): 673-

675, 1986 

2 A 

Respiratory mechanisms and metabolic 

adaptations of an intertidal crab, 

Chasmagnathus granulata (Dana, 

1851). 

SANTOS FILHO, E. A.; 

BALDISSEROTO, B.; 

BIANCHINI, A; COLARES, 

E. P.; NERY, L. E. M.; 

MANZONI, G. C. 

Comparative Biochemistry 

and Physiology, 88 (1): 21-

25, 1987. 

3 DC 

Destinos da Fauna de Balbina. GRIBEL, R; MOREIRA, G; 

MARTINS, M.; LEMES, M. 

; COLARES, E. P. ; EGLER, 

S . 

Ciência Hoje, 6(31): 76-76, 

1987. 

4 A 

Blood glucose changes in the blue 

crabs Callinectes sapidus Rathbun on 

transfer from sea water to air.  

SANTOS FILHO, E. A.; 

COLARES, E. P. 

Brazilian Journal of 

Medical and Biological 

Research, 23: 333-335, 

1990. 

5 A 

Blood parameters of amazon otters 

(Lutra longicaudis; Pteronura 

brasiliensis) (Carnivora, Mustelidae).  

COLARES, E. P. ; BEST, R. Comparative Biochemistry 

and Physiology, 99: 513-

515, 1991. 

6 CL 

Mamíferos aquáticos da Amazônia 

brasileira. 

ROSAS, F. C. W.; 

COLARES, E. P.; 

COLARES, I. G.; 

COLARES, F.A.P.; SILVA, 

V. M. F. 

Val, A. L.; Figliuolo, r.; 

Feldberg E.. Bases 

científicas para o 

estabelecimento de 

estratégias de preservação e 

desenvolvimento de 

Amazônia: Fatos e 

perspectivas. 1991, 405-

411. 

7 A 

Preferência alimentar do Peixe-boi da 

Amazônia em cativeiro. Peixe-Boi -  

COLARES, I. G.; 

COLARES, E. P.  

Coletânea de trabalhos de 

conservação e pesquisa de 

sirênios no Brasil, 1(1): p. 
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26-32, 1992. 

8 A 

Blood parameters of the Amazonian 

manatee (Trichechus inunguis): dietary 

variation. 

COLARES, E. P.; 

COLARES, I. G.; 

AMARAL, A.D. 

Comparative Biochemistry 

and Physiology, 103: (2): 

413-415, 1992. 

9 A 

Parâmetros bioquímicos do sangue do 

peixe-boi da Amazônia (Trichechus 

inunguis, Mammalia: Sirenia). Peixe-

Boi. 

COLARES, E. P.; 

COLARES, I. G.; 

AMARAL, A. D.  

Coletânea de trabalhos de 

conservação e pesquisa de 

sirênios no Brasil, 1 (1): 

19-25, 1992. 

10 DC 
A Ariranha.  COLARES, E. P. Ciência Hoje das Crianças, 

5 (27): 13-16, 1992. 

11 A 

Seasonal Variations in blood 

parameters of the Amazonian Manatee, 

Trichechus inunguis.  

COLARES, E. P.; 

COLARES, I. G.; 

BIANCHINI, A.; SANTOS 

FILHO, E.  A. 

Arquivos de Biologia e 

Tecnologia, curitiba, 43 (2): 

165-171, 2000. 

12 A 

Feeding of the neotropical river otter 

(Lontra longicaudis) in the coastal 

region of the Rio Grande do Sul State, 

Southern Brazil. 

COLARES, E. P.; 

WALDEMARIN, H. F. 

IUCN Otter Specialist 

Group Bulletin, 17 (1): 6-

13, 2000. 

13 A 

Utilization of resting sites and dens by 

the neotropical river otter (Lontra 

longicaudis) in the south of Rio 

Grande do Sul State, Southern Brazil. 

WALDEMARIN, H. F.; 

COLARES, E. P. 

IUCN Otter Specialist 

Group Bulletin, 17 (1): 14-

19, 2000. 

14 A 

LEPIDOPHTHIRUS MACRORHINI 

(Anoplura: Echinophthiridae) em 

Elefante-marinho do Sul 

(MIROUNGA LEONINA) na Ilha 

Elefante (Shetlands do Sul - 

Antártica).  

BECKER, G. K.; 

ROBALDO, R. B.; 

BIANCHINI, A.; 

COLARES, E. P.; 

MARTINEZ, P. E.; 

MUELBERT, M. M.; 

BRUM, J. G. W. 

Arquivos do Instituto 

Biológico, São Paulo, 67 

(2): 255-256, 2000. 

15 A 

The performance of ZEISS GFAAS-5 

instrument on the determination of 

trace metals in whole blood samples of 

southern elephant seals (Mirounga 

leonina) from Antarctica.  

BARAJ, B.; BIANCHINI, 

A.; NIENCHESKI, L. F. H.; 

CAMPOS, C. C. R.; 

MARTINEZ, P. E.; 

ROBALDO, R. B.; 

MUELBERT, M. M. C.; 

COLARES, E. P.; ZARZUR, 

Fresenius Environmental 

Bulletin, 10 (12): 859-862, 

2001. 
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S. 

16 A 

Food plants eaten by Amazonian 

manatees (Trichechus inunguis, 

Mammalia: Sirenia). 

COLARES, I. G.; 

COLARES, E. P. 

Arquivos de Biologia e 

Tecnologia, 45 (1): 67-72, 

2002. 

17 A 

Status of the neotropical otter (Lontra 

longicaudis) in Brasil.  

WALDEMARIN, H. F.; 

COLARES, E. P.; 

ALBUQUERQUE, C.; 

BLACHER, C. 

IUCN Otter Specialist 

Group Bulletin, 19: 379-

382, 2002. 

18 A 

Effects of food supplementation in 

litter size and estradiol concentration 

during gestation and oestrous cycle of 

capybaras (Hydrochaeris 

hydrochaeris) in captivity.  

BECKER, G. K.; 

PEDERASSI, G.C.; 

SANTOS FILHO, E. A.; 

COLARES, E. P. 

Reproduction, 125 (4): 579-

583, 2003. 

19 A 

Movement of Southern Elephant Seals 

(Mirounga leonina L.) from Elephant 

Is. South Shetlands, Antarctica.  

MUELBERT, M. M. C.; 

ROBALDO, R. B.; 

MARTINEZ, P. E.; 

COLARES, E. P.; 

BIANCHINI, A; SETZER, 

A. 

Arquivos de Biologia e 

Tecnologia, 47 (3): 461-

467, 2004. 

20 A 

Serum leptin concentration during the 

terrestrial phase of the Southern 

elephant seal Mirounga leonina 

(Carnivora: Phocidae).  

GUILHERME, C.; 

BIANCHINI, A.; 

MARTINEZ, P. E.; 

ROBALDO, R. B.; 

COLARES, E. P. 

General and Comparative 

Endocrinology, 139 (2): 

137-142, 2004. 

21 A 

Serum immunoglobulin G 

concentration in Southern elephant 

seal, Mirounga leonina (Linnaeus, 

1758), from Elephant island 

(Antarctica): Sexual and adrenal 

steroid hormones effects.  

FERREIRA, A. P. S.; 

MARTINZ, P. E.; 

COLARES, E. P.; 

ROBALDO, R. B.; BERNE, 

M. A.; BIANCHINI, A. 

Veterinary Immunology 

and Immunopathology, 106 

(3-4): 239-245, 2005. 

22 A 

Seasonal pelage color change: news 

based on a south american rodent.  

CAMARGO, C. R.; 

COLARES, E. P.; 

CASTRUCCI, A. M. L. 

Anais da Academia 

Brasileira de Ciências, 78 

(1): 77-86, 2006. 

23 CL 

Biomarcadores Bioquímicos.  MONSERRAT, J. M.; 

GERACITANO L. A.; 

ASSIS, H. C. S.; COLARES, 

LANA, P. C.; BIANCHINI, 

A.; RIBEIRO, C.; 

NIENCHESKI, L. F. H.; 
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E. P.; BIANCHINI, A. 

 

 

FILLMANN, G.; 

SANTOS, C. S. G. 

Avaliação ambiental de 

estuários brasileiros: 

aspectos metodológicos. 

Rio de Janeiro: Museu 

Nacional, 2006, 124-131. 

24 A 

Importance of cholinesterase kinetic 

parameters in environmental 

monitoring using estuarine fish 

species.  

TORTELLI, V.; COLARES, 

E. P.; ROBALDO, R. R.; 

NERY, L. E. M.; PINHO, G. 

L. L.; BIANCHINI, A.; 

MONSERRAT, J. M. 

Chemosphere, 65: 560-566, 

2006. 

25 A 

Residues of Persistent Organochlorine 

Contaminants in Elephant Seals 

(Mirounga leonine) from Elephant 

Island, Antarctica.  

MIRANDA FILHO, K.; 

Metcalfe T.; Metcalf C.; 

ROBALDO, R. B.; 

MUELBERT, M. M.; 

COLARES, E. P.; 

MARTINEZ, P. E.; 

BIANCHINI, A. 

Environmental Science & 

Technology, 41: 3829-

3835, 2007. 

26 A 

Biochemical and physiological 

adaptations in the estuarine crab 

Neohelice granulata during salinity 

acclinatation.  

BIANCHINI, A.; Lauer, M. 

M.; NERY, L. E. M.; 

COLARES, E. P.; 

MONSERRAT, J. M.; 

SANTOS FILHO, E. A. 

Comparative Biochemistry 

and Physiology. A, 

Molecular & Integrative 

Physiology, 151: 423-436, 

2008. 

27 A 

Dieta de Lontra longicaudis (Olfers) 

(Carnivora, Mustelidae) em um arroio 

costeiro da região sul do Estado do Rio 

Grande do Sul, Brasil.  

QUINTELA, F. M.; 

PORCIUNCULA, R. A.; 

COLARES, E. P. 

Neotropical Biology And 

Conservation, 3: 119-125, 

2008. 

28 A 

Lactational Transfer of PCBs and 

Chlorinated Pesticides to the Pups of 

Southern Elephant Seals (Mirounga 

leonina) in Antarctica.  

MIRANDA FILHO, K.; 

METCALF, C.; METCALF, 

T.; MARTINEZ, P. E.; 

COLARES, E. P.; 

ROBALDO, R. B.; 

MUELBERT, M. M. C.; 

BIANCHINI, A. 

Chemosphere, 75: 610-610, 

2009. 

29 A Microsatellite genotyping from faeces WEBER, L. I.; Iheringia. Série Zoologia, 
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of Lontra longicaudis from southern 

Brazil.  

HILDEBRAND, C. G.; 

FERREIRA, A.; 
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