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Sapiens nihil affirmat quod non probet.
Il ne faut pas avance une chose sans être en mesure de la prouver

(... da sabedoria universal)

Felix qui potuit rerum cognoscere causas
Hereux celui qui a pu pénétrer lês causes secretes des choses.

(Virgilio, Georgias, II, 489)
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I – Apresentação
Esse memorial resgata a trajetória do estudante, professor e pesquisador Ricardo Motta Pinto
Coelho, através do uso de dados biográficos e de variadas informações referentes à sua
formação acadêmica e atuação profissional nos três planos da vida universitária. O documento
parte de uma breve descrição da formação no ensino fundamental onde são destacados os
fatos que anteviam uma vida profissional ligada fundamentalmente à vida acadêmica.
O documento procura reconstruir a formação acadêmica do docente, dando destaque a
objetividade e clareza das metas perseguidas, à diversidade de influências positivas em sua
formação e à ausência de endogenias, fato ainda comum no cenário acadêmico da UFMG. A
seguir, o memorial analisa o lado profissional, através da dimensão do tempo, ressaltando,
dentre outros aspectos, a estreita ligação entre metas e objetivos científicos das atividades de
pesquisa e as atribuições de docência, orientação e as atividades de extensão relatadas. A
descrição da intensa atividade de administração procura ressaltar a influência benéfica desse
tipo de atividade nas demais atividades do docente e do pesquisador. O documento irá, a
seguir, demonstrar uma crescente atuação do docente e pesquisador áreas mais aplicadas da
Ecologia e Gestão Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável de Reservatórios, e em geral.
Os dados aqui apresentados sobre a formação acadêmica e atuação profissional procuram
demonstrar uma linha de conduta acadêmica, com atuações diversificadas, grande foco na
docência, projetos de pesquisa com variados enfoques e resultados, alguns deles com
aplicações importantes em conservação da biodiversidade, manejo de unidades de
conservação , gestão de reservatórios e , ultimamente, na questão da reciclagem ambiental.
As atividades administrativas relatadas levaram a algumas conquistas relevantes não só para
docente, mas também para o departamento de Biologia Geral, para o programa de PG em
Ecologia e mesmo para a Limnologia brasileira. Uma tendência a superar novos desafios, sem
preocupação em ater-se a dogmas e modelos vigentes na academia também será revelada em
vários pontos do memorial.
Em seu final, são apresentadas as visões de curto, médio e longo prazo, baseadas em projetos
submetidos ou já em andamento que serão alcançadas dentro da perspectiva do cargo de
professor titular. O leitor terá, ao seu final, um quadro bastante detalhado de uma vida
acadêmica de um pesquisador e docente que completou, em abril de 2012, trinta e dois anos
de trabalhos dentro da UFMG.

6

II - Formação Acadêmica
II.1 – Ensino fundamental (primário, ginásio, científico)
Comecei meus estudos no Jardim Bueno Brandão, ainda hoje localizado na Avenida Getúlio
Vargas, onde cursei os três períodos entre os anos de 1960 e 1962. Lembro-me, com alegria,
daqueles anos. Hoje, eu sei que a proposta pedagógica daquele que era um jardim de infância
referência do governo do estado, possuía uma estrutura pedagógica inovadora para a época
que já buscava estimular os trabalhos em grupo. Essa primeira escola foi de grande
importância em meu futuro profissional (Fig. 01). Lembro-me das visitas Biblioteca Pública na
Praça da Liberdade e das “pesquisas sobre Tiradentes”. Saí do jardim, em dezembro de 1962,
completamente alfabetizado.

Fig. 01- Ricardo Motta Pinto Coelho ao concluir a pré-escola, no Jardim Bueno Brandão, Av. Getúlio
Vargas, Savassi. Foto em novembro de 1962.

A minha formação continuou no Grupo Escolar “Barão do Rio Branco”, também localizado na
região da Savassi em Belo Horizonte. Ali, eu cursei os quatro primeiros anos do ensino
fundamental (Grupo), entre os anos 1963 e 1966. Nesse período, essa escola pública passava
por dificuldades tanto de ordem de infra-estrutura quanto de pessoal. As professoras na época
já tinham uma idade avançada e lembro-me que eram desmotivadas. Em conseqüência se
aprendia muito pouco. Logo, muitas deficiências de aprendizagem foram notadas em minha
formação. Lembro-me que a minha mãe, nas férias, me enviava regularmente para a casa de
minha irmã em São Paulo, a Conceição. Ela era recém casada com um arquiteto que trabalhava
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na Hidroservice (Av. Paulista). Foi nessa empresa, após as visitas matinais nas diferentes obras
por ele administradas (Hospital do Tucuruvi, por exemplo), que o jovem arquiteto Paulo
Cipolatti, ensinou-me os fundamentos da aritmética. Adorava ficar toda a manhã fazendo
contas em uma moderna e reluzente calculadora mecânica Olivetti na Hidroservice. Aprendi
muito em São Paulo.
A minha família, queria dar-me uma boa educação. As carências no aprendizado do Grupo
Barão do Rio Branco não permitiam que eu obtivesse sucesso nos exames de admissão em
boas escolas do ensino médio tais como o Colégio Militar ou o Estadual Central que eram dois
dos melhores colégios da cidade naquela época . Assim, matriculei-me por um ano (1967) em
um curso de admissão, o Colégio Marechal Floriano. Após esse período de treinamento, fiz,
com sucesso, exames de admissão para o Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH) e no
Estadual Central.
Estudei por seis anos no CMBH. Quatro anos do antigo ginásio (1968-1971) e mais dois anos do
científico (1972-1973). Esse período foi de indiscutível importância para a minha formação. O
alto nível dos professores (a maioria já era docente da UFMG). A hierarquia, a disciplina, o
planejamento, o profissionalismo e a constante preocupação e foco em problemas brasileiros,
típicos do ambiente militar, foram essenciais para a superação das limitações que ficaram dos
anos de grupo escolar. Foi no CMBH que descobri o prazer em estudar e a partir daí alcançar
novos horizontes. As inúmeras aulas práticas, a constante vida ao ar livre com esportes e muita
educação física eram uma constante. Essa convivência salutar certamente explica o fato de
que mantenho até hoje boas amizades desse período.
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Fig. 02 – Recebendo a medalha premial por excelência nos estudos no Colégio Militar de Belo Horizonte,
CMBH em dezembro de 1972.

Ali, obtive os meus primeiros prêmios e distinções dos quais até hoje tenho o maior orgulho
(Fig. 2), pois fui agraciado por seguidos anos como o primeiro aluno da turma. Esse fato, além
de ser motivo de muito orgulho para toda a família, desobrigava o meu pai do pagamento das
pesadas mensalidades, pois como primeiro aluno da turma, eu ganhava uma bolsa de estudos.
Meu pai era um funcionário público e tinha uma família de oito filhos para criar sendo eu o
mais jovem da casa.
O despertar para a Biologia surgiu no CMBH. Um professor de Biologia, o Prof. Gener (ex
docente do departamento de Zoologia do ICB) foi quem influenciou-me para que eu viesse a
estudar a Biologia. Lembro-me do fascínio que eu tinha por suas aulas de Biologia Geral e de
Genética quanto usávamos um livro recém-editado, por outro docente do departamento de
Biologia Geral, o professor Humberto Coelho Carvalho.
Ao final do segundo ano do científico, eu tomei a decisão (contra a vontade de meus pais) de
abandonar o CMBH e dedicar-me ao preparo para o Vestibular da UFMG. O terceiro ano do
científico foi cursado no Colégio Pitágoras (Rua Timbiras, BH), em 1974. Ali, preparei-me com
enorme afinco para o exame do vestibular. Passei em Medicina na Faculdade de Ciências
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Médicas e, em primeiro lugar, no exame de vestibular para Ciências Biológicas na UFMG
(Vestibular de 1975).

II.2 – Graduação em Ciências Biológicas (UFMG)
Iniciei o curso de graduação em C. Biológicas na UFMG em março de 1975. Conclui o
bacharelado na modalidade de Ecologia em 1979 e, um ano mais tarde, obtive o diploma de
licenciado. Os dois primeiros anos do curso (os anos de 1976 e 1977) foram muito difíceis para
mim. O ciclo básico do curso de ciências biológicas era caracterizado por um alto nível
cientifico e acadêmico. Cursei Bioquímica e Imunologia com os Profs. Tomaz da Mota Santos
(ex-reitor da UFMG, hoje diretor do ICB) e Carlos Alberto Tavares (ex pró-reitor de pesquisas
da UFMG). Tive aulas com a professora Conceição Machado em várias disciplinas do Depto. de
Morfologia. A disciplina de Fisiologia era nessa época coordenada pelo professor W. T.
Beraldo. Todos eles com sólida formação acadêmica e com propostas inovadoras sob o ponto
de vista pedagógico.
Ao chegar ao final do quarto período, optei por ingressar no bacharelado de Ecologia. Essa era
uma das mais novas modalidades de bacharelado em Biologia dentro da UFMG, Tratava-se de,
uma ciência nova que oferecia grandes chances profissionais no futuro. Por outro lado, as
disciplinas da área ambiental dentro da UFMG, nesse período (1977-1978), com raríssimas
exceções, não atingiam a qualidade das disciplinas das áreas ditas biomédicas do Instituto de
Ciências Biológicas (Bioquímica, Parasitologia, Microbiologia, Fisiologia, etc).
A carência de pesquisadores em Ecologia em toda Minas Gerais era patente. Para se ter uma
idéia, não havia nenhum docente verdadeiramente especializado em Ecologia na UFMG com o
título de doutor ao final dos anos setenta. Dentre os docentes do setor de Ecologia, apenas um
deles, o Prof. José Rabelo de Freitas, tinha do título de doutor, mas em Engenharia Sanitária.
Os s demais eram apenas bacharéis em Biologia. Ainda no segundo semestre de 1976,
aproximei-me do laboratório do Prof. Freitas. Ali, fui apresentado a um fascinante ramo da
Ecologia: a Limnologia. Na época, o Prof. Freitas já tinha uma série de contratos de pesquisas
principalmente com a Cia Vale do Rio Doce - CVRD que financiava projetos aplicados na área
de epidemiologia e pesquisas voltadas ao controle de eutrofização em reservatórios de rejeitos
em diversas minas da empresa localizadas no município de Itabira, MG. Após apenas três
meses de estágio voluntário, o Prof. Freitas convidou-me a participar de um projeto de campo
que mudaria para sempre a minha vida: o Projeto Rondon. Passei o natal de 1975 e mais
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quarenta dias em janeiro de 1976 no Campus Avançado do Projeto Rondon em Barreiras,
Bahia. Aprendi muito nessa maravilhosa oportunidade de trabalho. Trabalhei com um grupo
de pesquisadores americanos com triatomíneos transmissores do mal de Chagas; trabalhei
com orientandos do professor Freitas em ecologia de planorbídeos; trabalhei com a turma de
Farmácia da UFV em profilaxia de doenças venéreas nas favelas de Barreiras. Dei aulas de
Ecologia para alunos da rede estadual, e visitei lugares maravilhosos na Chapada Diamantina
que me levaram a optar de vez para o lado dos estudos ligados ao meio ambiente. Ao voltar de
Barreiras, sentia-me como um pesquisador. Queria progredir e rápido, mas havia muitos
obstáculos no meu caminho.
No primeiro semestre de 1976, fui selecionado para o cargo de Monitor junto à disciplina de
Ecologia Básica no Setor de Ecologia que ainda estava localizado ainda no prédio da FAFICH, na
Rua Carangola, no bairro Sto. Antônio. Permaneci como monitor, entre os meses de março e
novembro de 1977. A função de monitor possibilitou-me não somente de participar
intensivamente em aulas práticas de campo em Lagoa Santa, mas também foi fundamental
para que eu me aproximasse ainda mais do grupo de pesquisas do Prof. Freitas. Foi um
período de intensa aprendizagem e engajamento profissional.

II.3 – Graduação em Geologia (UFMG)
Durante o segundo semestre de 1976, decidi por preparar-me para o Vestibular em Geologia.
Duas razões motivaram-me para essa decisão:
(a) eu continuava muito desiludido com algumas das disciplinas do curso de Ciências
Biológicas, principalmente aquelas do ciclo básico do Instituto de Ciências Exatas - ICEx onde
pouco aprendemos na parte de Cálculo e Estatística. Eu já sabia da importância de uma boa
base em Matemática e ciências afins (principalmente a Computação e Estatística) para a área
na qual pretendia aprofundar-me (Ecologia); eu estava muito estimulado a estudar mais
ciências de computação, uma disciplina que estava literalmente “explodindo” na universidade,
dadas as possibilidades de aplicação em todas as áreas que estavam se abrindo;
(b) a segunda razão era de natureza profissional, pois via poucas chances de obter uma
colocação com um bom salário como Biólogo no mercado de então.
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A decisão de realizar esse vestibular foi de grande importância para a minha formação
acadêmica. Embora eu não tenha tido a possibilidade de concluir o curso de Geologia, os cinco
semestres que cursei (entre 1977 e 1980) dentro desse curso, possibilitaram-me aprofundarme bastante em ciências que, mais tarde, seriam de grande importância para mim: Cálculo
diferencial e integral, Cálculo Numérico, Física I, II e III, Programação de Computadores
(Linguagens FORTRAN e ALGOL), Química Analítica, Físico-Química, Estatística, Geologia Geral,
Geomorfologia foram algumas das disciplinas que cursei no ICEx e no IGC.
Quando eu estava no quinto período de Geologia (primeiro semestre de 1980), surgiu um
concurso para professor colaborador no setor de Ecologia da UFMG que mudou totalmente a
minha vida, novamente. Inscreveram-se para esse concurso quase que a totalidade dos
bacharéis já formados pelo setor (o bacharelado era novo, nesse período, e contava com cerca
de três ou quatro turmas já formadas). Outros biólogos vieram de Viçosa e de Campinas fazer
esse concurso. Fiz um concurso brilhante e obtive a primeira colocação. Imediatamente decidi
em abandonar o curso de Geologia e dedicar-me integralmente a minha nova carreira como
Ecólogo. No entanto, o caminho correto para se tornar um pesquisador nessa nova ciência
ainda não estava muito claro para mim.

II.4 – Mestrado em Ecologia (UnB)
Ao final do segundo ano como docente no setor de Ecologia, ou seja, em dezembro de 1981,
decidi por tentar o exame de seleção ao mestrado em algumas universidades brasileiras.
Naquela época, existiam apenas quatro cursos de pós-graduação em Ecologia no Brasil
(UNICAMP, UnB, USFCar e INPA). Tentei os exames na Universidade de Brasília (UnB) e na
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Fui aprovado, em primeiro lugar, na UNB, com
direito a uma bolsa de estudos. Optei pela UnB e fui morar em Brasília. No entanto, havia um
problema. Como eu era apenas professor colaborador na UFMG, eu não tinha o direito em
solicitar a licença para cursar a PG em Brasília. Eu não tive dúvidas, solicitei a minha dispensa
na UFMG e quando já estava de malas prontas para mudar-me para Brasília, recebi um
telefonema do prof. Freitas. Ele pedia-me para que eu trancasse por seis meses o curso em
Brasília e nesse ínterim eu poderia negociar na UFMG a necessária licença. Eu declinei a sua
oferta e rumei-me para Brasília. O destino, no entanto, me manteria ligado à UFMG.
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No primeiro semestre de 1981, deflagrou-se um greve nacional dos docentes universitários
brasileiros. Havia, nessa época, dezenas de docentes contratados como “colaboradores” na
UFMG e centenas de outros docentes na mesma condição em várias outras universidades
federais do Brasil. Foi um dos primeiros grandes movimentos grevistas dos docentes de
universidades federais, ainda em pleno regime militar (o primeiro presidente civil, Tancredo
Neves, se elegeria somente em final de 1985). Uma das principais reivindicações desse
movimento era a imediata efetivação dos professores colaboradores lotados nas universidades
federais e contratados nos anos anteriores. Após um longo período de negociações muito
difíceis, o MEC acabou por ceder. Houve, então, a contratação dos colaboradores que
assumiram o cargo de professores auxiliares. No meu caso, havia ainda uma dificuldade, pois
como eu não tinha ainda dois anos de contrato, não poderia, mesmo estando efetivado, contar
com a licença para cursar o mestrado. Nesse momento, a experiência e a sensibilidade do
Prof., Freitas foram de fundamental importância. Juntamente com o Prof. Delson Lavalle,
então Chefe do Departamento de Biologia Geral, articularam junto ao Departamento de
Engenharia Sanitária - DESA na Escola de Engenharia da UFMG uma solução.
O departamento de Biologia Geral tradicionalmente era o responsável por duas disciplinas no
DESA localizado então no sétimo andar do antigo prédio da Escola de Engenharia, na Av. dos
Andradas. Essas disciplinas tinham aulas concentradas nos dias de sexta e sábado. De minha
parte, eu deveria vir de Brasília todos os fins de semana e ministrar aulas teóricas e práticas
nessas duas disciplinas: Biologia Sanitária e Qualidade de Água – 1 (ver abaixo). Assim foi feito,
e , durante um semestre e meio, eu assumi esse difícil encargo, muitas vezes comprometendo
toda a minha bolsa de mestrado para o pagamento de passagens aéreas DF-BH e vice versa. E,
dessa forma, pude completar o período necessário para obter a licença para completar o
mestrado.
O programa do mestrado na Universidade de Brasília era, na época, dominado por docentes e
pesquisadores estrangeiros, principalmente ingleses e americanos. Isso em decorrência da
falta de pesquisadores nacionais na área de Ecologia. Eu tive aulas com os Profs. M. Haridassan
(Ecologia de Solos), G. Eiten (Fitosociologia), dentre outros. Dentre os docentes-pesquisadores
brasileiros, merecem destaque os nomes de Cleber Alho (Ecologia de Primatas) e Linda Caldas
(Fisiologia Vegetal).
O programa de mestrado era sediado na época no Departamento de Biologia Vegetal da UnB.
A área de Limnologia estava apenas começando a se desenvolver na UnB. Aos alunos que
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desejavam especializar nessa área, foi dado um laboratório totalmente vazio e uma promessa
de contratação de um limnólogo. Essa foi uma promessa muito difícil de ser cumprida pela
Profa. Terezinha Paviani, na época Chefe do Departamento. Por diversas razões que nada
tiveram com os alunos em si, durante o período do meu mestrado, houve uma sucessão de
três diferentes docentes que receberam o encargo de desenvolver a limnologia na UnB. O que
aparentemente era uma catástrofe para um aluno que começa o mestrado revelou-se um raro
privilégio. Assim eu desfrutei do convívio e da orientação de três pesquisadores
extraordinários que foram de fundamental importância em minha formação acadêmica: o
chileno Prof. Dr. Jorge Furet, especialista em pigmentos algais e análises físico-químicas de
águas (ele foi docente em várias universidades inglesas e africanas), a americana Prof. Dra.
Janet W. Reid (hoje, pesquisadora do Smithsonian Institution, Washington, Editora de
importantes jornais na área de taxonomia de microcrustáceos, hoje coordenadora de
inúmeras parcerias com taxonomistas e limnólogos de várias universidades brasileiras tais
como a UnB, USP e a UFRJ). Finalmente, o Prof. Dr. Pedro Américo Cabral Sena, especialista em
cianobactérias, um dos primeiros doutores formados pelo grupo do Prof. Carlos Bicudo da
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo.
A minha dissertação de mestrado que recebeu o título “ Efeitos do zooplâncton na composição
qualitativa e quantitativa do fitoplâncton no Lago Paranoá, Brasília, DF, Brasil. ” Graças a ajuda
desses orientadores extraordinários, eu pude desenvolver um trabalho inovador no Brasil
pelas razões abaixo:
(a) Essa dissertação foi um dos primeiros trabalhos envolvendo o uso de limnocurrais ou
“enclosures” na Limnologia brasileira; trata-se de um trabalho eminentemente
experimental que testou (e demonstrou) a hipótese de que o zooplâncton pode, de
fato estruturar a comunidade fitoplanctônica em um reservatório tropical;
(b) O trabalho também foi inovador no sentido de ser um dos primeiros estudos
experimentais em Limnologia no Brasil a usar intensivamente a computação, mais
especificamente os modelos geométricos multivariados (Análise de Componentes
Principais - ACP), como instrumento de análise de dados em Ecologia.
Esse trabalho possibilitou uma série de publicações de artigos que vão desde um trabalho
sobre taxonomia de algas aos trabalhos que versam sobre a ecologia do plâncton. Publicamos
ainda um livreto sobre métodos de análises físico-químicas de águas em um momento em que
havia uma grande demanda para esse tipo de estudos no país. Trata-se de uma publicação que
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foi bastante citada entre os limnólogos brasileiros no decorrer dos anos 80 e início dos anos
90. Em decorrência dessa dissertação, foram publicados os seguintes artigos associados a
minha dissertação de mestrado:
1 - Pinto-Coelho, R. M. & A. Giani. 1985. Variações sazonais do fitoplâncton e fatores físicoquímicos da água no Reservatório do Paranoá, Brasília, DF. Ciência e Cultura, 37 (12): 20002006.
2 - Giani,A. & R. M.Pinto-Coelho. 1986. Contribuição ao conhecimento de algas
fitoplanctônicas do reservatório do Paranoá, Brasília, Brasil: Chlorophyta; Euglenophyta;
Pirrophyta e Schyzophyta. Revta. brasil. Bot., 9 : 45-62.
3 - Pinto-Coelho, R. M. 1987. Flutuações sazonais e de curta duração na comunidade
zooplanctônica do Lago Paranoá, Brasília, DF, Brasil. Revta. brasil. biol., 47(1/2):17-29.

Desses artigos, merece destaque o terceiro deles que tem sido bastante citado e ainda hoje
tem gerado uma série de pesquisas semelhantes na literatura nacional.
Essa sucessão de três pesquisadores de grande competência na área de Limnologia foi
benéfica não somente para mim, mas para todos os demais alunos do mestrado que
posteriormente vieram a se especializar em limnologia. A Profa. Dra. Lourdes El Moor tornouse uma das maiores especialistas em taxonomia de cladóceros do país, com diversas
publicações na área. Ela já ocupou uma das pró-reitorias (pesquisa) na Universidade Católica
de Brasília. Outro caso é o da Profa. Dra. Alessandra Giani, minha ex-esposa, é hoje professora
associada no departamento de Botânica da UFMG. Ela lidera um dos grupos de pesquisa mais
produtivos em ecologia de cianobactérias do país. Outra colega daquela época é a Dra. June
Springer de Freitas que é hoje também uma docente do departamento de Zoologia da UnB. Ela
tem seu foco de pesquisas em ecologia de planorbídeos, tal como seu pai.
Nossas dissertações de mestrado, a nossa enorme motivação, o fato de termos conseguido
montar um laboratório muito bem equipado para as condições da época e, principalmente, as
nossas publicações e diversas comunicações em congressos que apresentamos acabaram por
atrair uma nova geração de estudantes de todo o país para a UnB, jovens alunos interessados
em prosseguir com a Limnologia no DF. Dentre esses estudantes, menciono dois nomes: Profa.
Dra. Cristina Castelo Branco, hoje uma das maiores limnólogas do Estado do Rio de Janeiro
(UFERJ) e Dr. Fernando Starling, que ocupa hoje uma das presidências da CAESB além do cargo
de docente da UCDF.
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Os meus estudos experimentais, usando enclosures, foram o estímulo para que o jovem
Fernando Starling prosseguisse nessa linha de estudos na UnB. Ele concluiu seus estudos na
UnB com uma brilhante dissertação que o levou a ser contratado pela Cia de Saneamento do
Distrito Federal a CAESB, logo após o término de sua dissertação. O Fernando prosseguiu seus
estudos e recebeu seu doutoramento na Escócia, sempre na área de Limnologia Aplicada. Mais
tarde, ele comandou o programa de despoluição do Lago Paranoá, tido, ainda hoje, como o
único caso bem-sucedido de completa recuperação de um grande reservatório eutrófico no
Brasil.
Eu e o Dr. Fernando Starling temos compartilhado parceiras em diferentes projetos nos
últimos tempos (ver adiante) e, além disso, somos grandes amigos. Ele tem reconhecido, por
diversas vezes, e de público, a grande importância e a influência de minha dissertação de
mestrado em seu trabalho no Lago Paranoá.
Um fato relevante em meu curso de mestrado refere-se ao tempo de conclusão do programa.
Apesar das dificuldades iniciais (problemas na obtenção da licença), da troca de orientadores,
eu fui capaz de defender a minha dissertação em apenas dois anos e meio já que fui obrigado a
trancar a matrícula no primeiro semestre de 1981 para assumir o cargo de professor
assistente. Eu defendi a minha dissertação de mestrado em dezembro de 1983. A comissão
examinadora não poderia ser mais adequada e dificilmente teria um melhor nível acadêmico já
que dela participaram os professores doutores Raoul Henry (UNESP), Dra. Janet Reid
(Smithsonian Institution) e Pedro Américo Cabral Senna (UnB).
Após a conclusão do mestrado, tive que retornar a UFMG onde lecionei e trabalhei em
diferentes projetos científicos nos anos de 1984 e 1985. Na realidade, a minha intenção era
partir para o doutorado o mais rapidamente possível, mas a UFMG não concedia o meu
afastamento de imediato. Durante esse período de interstício, pude publicar alguns artigos
sempre voltados para a limnologia de reservatórios da região metropolitana de Belo
Horizonte.
1 - Giani, A. R. M.Pinto-Coelho, S. J .M.Oliveira & A. Pelli. 1988. Ciclo sazonal de parâmetros
físico-químicos da água e distribuição horizontal de nitrogênio e fósforo no reservatório da
Pampulha (Belo Horizonte, MG, Brasil). Ciência e Cultura , 40: 60-77.
2 - Reid, J., R. M. Pinto-Coelho & A. Giani. 1988. Uma apreciação da fauna de copépodos
(Crustacea) na região de Belo Horizonte, com comentários sobre espécies de Minas Gerais:
Acta Limnologica Brasiliensia, 11: 527-547.
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3 - Pinto-Coelho, R.M., S.S. Lima & A. Pelli. 1988. Estudos sobre a alimentação em fêmeas
adultas de Diaptomus (s.l.) corderoi (Wright,1936), Copepoda calanoida do reservatório da
Pampulha, Belo Horizonte, MG. Acta Limnologica Brasiliensia ,11:605-620.

Esses artigos foram resultado de pesquisas feitas nos anos de 1984-1986, foram apresentados
sob a forma de comunicações científicas no I Congresso Brasileiro de Limnologia realizado em
Belo Horizonte, em setembro de 1986. O primeiro deles, publicado na revista Ciência e Cultura
foi muito citado e é uma publicação ainda muito citada em estudos de Limnologia de
Reservatórios no Brasil.

II.5 – Doutorado em Limnologia (Universität Konstanz, Alemanha)
A convivência com pesquisadores de diversas partes do mundo na UnB levou-me a perseguir a
meta de continuar os meus estudos no exterior. Embora a Limnologia estivesse se
desenvolvendo muito rapidamente no Brasil, era evidente que essa ciência ainda tinha que
percorrer um longo caminho antes que atingisse a maturidade no pais. Nessa época,
pouquíssimos limnólogos conseguiam publicar no exterior. A grande maioria dos estudos
limnológicos no Brasil era de natureza descritiva, sendo muito raro encontrar pesquisadores e
limnólogos com um enfoque mais experimental na Limnologia Brasileira.
Em 1983, o Prof. José Galizia Tundisi organizou na UnB um Workshop internacional
comparando a limnologia de lagos tropicais africanos e sul –americanos. Esse evento teve
grande importância para mim. Foi ali que tive o prazer de conhecer um dos maiores ícones da
Limnologia Tropical, o Dr. Jack Talling, do Freshwater Biological Associantion, Cumbria, UK.
Além de conhecê-lo pessoalmente, tive o prazer de desfrutar a sua convivência por alguns dias
em nosso laboratório de limnologia da UnB. Lembro-me que foi nesse mesmo período que
recebemos uma outra visita muito importante, a do Dr. Y. Saijo do Japão que, na época,
participava, com o Prof. Tundisi, de um importante programa binacional no Parque do Rio
Doce. No entanto, a convivência com o Dr. Talling foi mais importante para mim não somente
pelas longas conversas sobre limnologia, ou pelo fato de tê-lo levado a campo mas
principalmente porque foi ele que motivou-me ainda mais a continuar meus estudos no
exterior. Ele talvez tenha reconhecido em mim um jovem talentoso ou, pelo menos, tenha
percebido que tratava-se de um jovem com motivação acima da média. Assim, ele se dispôs a
recebe-me na Inglaterra e não só isso. Ele fez muito mais.
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Em meados da década de oitenta, não havia internet nem e-mail e a comunicação entre as
pessoas no exterior era feita fundamentalmente por cartas. Assim, comecei a corresponderme com vários pesquisadores no exterior, muitos dos quais indicados pelo Dr. Talling. Como
não havia MSN Messenger nem Skype, foi crescendo uma grande vontade de travar um
contato pessoal com alguns desses pesquisadores. Assim, juntamos todas as nossas economias
(eu e a Alessandra Giani, minha companheira) e voamos, cheios de esperança, para a Europa
(Madrid) a bordo de um velho 707 da Lan Chile. Nossa primeira parada: FBA, Ambleside,
Cumbria, UK. Fomos maravilhosamente recebidos pelo Dr. Talling. Conhecemos pessoalmente
os pesquisadores do calibre de Colin Reynolds ou D.G George. Ficamos absolutamente
maravilhados com as condições de pesquisa no instituto FBA. Mas havia um problema: tratavase de um instituto de pesquisas e não de uma universidade. Isso quer dizer que teríamos que
fazer uma parte dos estudos em uma universidade inglesa (havia várias opções, dentre as
quais a universidade de Londres). Mas como éramos um casal, com interesses acadêmicos
diferentes, era pouco provável que eu e a Alessandra pudéssemos ficar na mesma
universidade. De toda maneira sabíamos perfeitamente que já tínhamos o primeiro aceite para
o doutorado. Era só uma questão de se combinar tudo.
A nossa segunda parada foi no Instituto Italiano de Limnologia, Vittorio Tonolli, sediado na
pequena cidade de Pallanza, no Lago Maggiore, não muito longe de Milão. Lugar paradisíaco.
O instituto, localizado às margens do lago, tinha uma longa tradição e história na Limnologia.
Afinal, foi lá que grandes limnólogos fizeram trabalhos absolutamente clássicos na Limnologia.
Basta citar os trabalhos de dois ícones da limnologia moderna, ou seja, os trabalhos de Richard
Vollenweider, sobre a limitação de fósforo e a monografia sobre modelos alométricos de R.
Peters. Essas publicações foram geradas durante suas respectivas licenças sabáticas em
Pallanza. Lá, fomos recebidos pelo diretor do instituto Riccardo de Bernardi e pela
pesquisadora, zooplanctóloga, Marina Manca. Embora fosse um instituto muito antigo (um
genuíno palazzo, construído ainda século XVIII), o local era dotado de toda a aparelhagem
necessária para realizarmos teses de vanguarda na Limnologia. Ficamos impressionados e
partimos para a nossa terceira e última parada: Konstanz, Alemanha.
Ao chegarmos em Konstanz (Constança), logo fomos para a sua recém-inaugurada e moderna
universidade. Um campus estupendo, localizado em uma colina com uma vista espetacular
para o Uberlingersee, parte mais oriental do maior lago alemão, o Bodensee, ou seja, o Lago
de Constança. A poucos metros, colina abaixo, uma trilha que passava por um belíssimo
bosque, ia dar às margens do lago. Próximo dali, um pequeno prédio, todo azul, o
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Limnologisches Institut. Lá fomos recebidos pelo Prof. PD Walter Geller, um homem
extremamente gentil, de poucas palavras, mas preciso quando falava. Ele nos mostrou,
meticulosamente, todo o instituto. Fomos apresentados a algumas dezenas de pessoas, todas
muito curiosas com aquele casal de brasileiros, surgido do nada. Lembro-me de dois nomes
Drs. Ulrich Sommer e Max Tilzer, esse diretor do Instituto, aquele um dos maiores limnólogos
da Europa e do mundo, com publicações de altíssimo nível e um dos pesquisadores que mais
contribuíram para a consolidação da teoria da competição por recursos que acabava de ser
lançada por Tilman. As inúmeras ofertas de pesquisa, principalmente na área que
desejávamos, ou seja, na Limnologia Experimental, a universidade e suas múltiplas
possibilidades (o que contrastava com os institutos que havíamos visitado), seus milhares de
alunos, as excelentes condições de trabalho (sim, havia ainda um instituto de limnologia
novinho em folha) e, principalmente, a gentileza, a simplicidade e a confiabilidade que o Dr.
Geller nos passou, nos deram aquela certeza: é aqui o nosso lugar.
Lembro-me muito bem da carta de aceite que recebi do Prof. Dr. Walter Geller, do
Limnologisches Institut, Universitaet Konstanz, Alemanha, por volta de setembro de 1985. Foi
um dos momentos de maior felicidade em minha vida. Assim que recebemos essa carta, nos
pusemos a estudar intensivamente o alemão no Goethe Institut, localizado no Colégio Arnaldo.
E pedimos bolsas ao CNPq e para ao sistema CAPES/DAAD. Como saíram as duas bolsas,
optamos pela segunda opção dado o fato de que o DAAD concedia adicionalmente uma bolsa
para estudos da língua alemã, na Alemanha, para os candidatos ao doutorado com duração de
seis meses.
Partimos, eu e a Alessandra, para a Alemanha, em setembro de 1986. Nos quatro primeiros
meses, frequentamos cursos de alemão em uma pequena cidade da Baviera, Prien am
Chiemsee. Depois, completamos o período de estudos da língua alemã, na cidade de Freiburg
am Breisgau. Após esse período de estudos da língua alemã, fizemos um duro teste da língua
alemã, a Prufung zum Nachweis der Deutschen Kenntnisse – PNDS. Esse, talvez, tenha sido um
dos momentos mais difíceis de minha vida não somente pelo fato de que o PNDS era uma
prova muito difícil, mas, sobretudo, pelo fato de que tivemos que suportar um período muito
difícil longe da família, do trabalho, morando em quartos pequenos e vivendo em um mundo
totalmente novo, muito diferente do nosso sob todos os aspectos imagináveis. Sinceramente,
houve momentos (vários) em que pensamos em desistir. Aliás, pudemos ver outros brasileiros
desistirem ao longo dessa jornada.
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Em abril de 1987, nós mudamos para Konstanz. Não foi fácil encontrarmos um local para
morar. Afinal, a cidade é um dos principais pontos turísticos da Alemanha e muitas pessoas
vão morar lá quando se aposentam. Alugamos um pequeno apartamento em um pequeno
povoado não muito longe da Universidade: Dingelsdorf. O programa de doutoramento na
universidade de Constança é caracterizado por uma grande flexibilidade. Pudemos escrever
nossas teses em inglês, por exemplo. O instituto de limnologia em Constança, na realidade,
recebe alunos de três universidades diferentes: a própria universidade de Constança, da
universidade de Freiburg e ainda da universidade de Heildelberg. Essa característica foi muito
importante para as nossas formações acadêmicas, minha e da Alessandra, pois tínhamos
frequentemente que deslocar para essas localidades para freqüentarmos as defesas, os
colóquios e mesmo para marcar nossas presenças em diferentes tipos de eventos.
A minha tese versou sobre a ecologia e a nutrição do zooplâncton na zona pelágica do
Bodensee. O prof. Geller tinha trabalhado muito anos juntamente com o Prof. Dr. W. Lampert
(na época diretor do Max Planck Institut em Ploen, próximo a Hamburgo) em diversos
aspectos da ecofisiologia de grandes cladóceros, particularmente do gênero Daphnia nos
grandes lagos pré-alpinos. O modelo Daphnia se presta muito bem para o teste de uma série
de hipóteses ligadas ao papel estruturador de herbívoros em comunidades planctônicas. Uma
prova disso refere-se ao fato de que várias teorias importantes sobre o papel estruturador de
herbívoros na comunidade planctônica têm esse herbívoro como seu elemento central (i.e
teoria do tamanho eficiência, proposta por Dodson & Brooks (1965); a teoria da
biomanipulação de redes tróficas proposta Wright and Shapiro (1984) e a teoria da cascata
trófica consolidada por Carpenter (1985).
O objetivo maior de minha tese era de avaliar o papel das espécies de Daphnia como
herbívoros junto ao fitoplâncton no grande lago de Constança. O Drs. Geller e Lampert haviam
publicado uma série de artigos sobre a ecologia desses microcrustáceos. O conhecimento
acumulado por eles permitia agora um salto maior buscando o entendimento do papel desses
organismos estruturando toda a comunidade planctônica do Bodensee. Gostaríamos também
de testar a hipóteses ligadas aos papéis secundários de rotíferos e copépodes como
consumidores primários nesse ecossistema. Essa avaliação seria feita através de uma
metodologia proposta por Haney (1973) que consistia na realização de experimentos in situ
usando algas extremamente palatáveis e que previamente seriam cultivadas em laboratório,
marcadas com diferentes tipos de radioisótopos e oferecidas ao zooplâncton em condições as
mais próximas possíveis daquelas consideradas naturais. No entanto, devido às limitações
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metodológicas na época de sua proposição poucos estudos tinham obtido sucesso desde
então.
O Instituto já trabalhava intensivamente no desenvolvimento de uma aparelhagem que
permitia inclusive a realização simultânea de experimentos in situ usando diferentes tipos de
algas e diferentes tipos de radioisótopos, mas o equipamento ainda não havia sido testado.
O ano de 1987 foi dedicado às aulas teóricas e práticas, ou seja, uma grande parte dos créditos
necessários para o programa. Dediquei-me também ao desenvolvimento e testes de uma
nova aparelhagem que seria usada na tese. Ela foi testada várias vezes, sendo que o primeiro
experimento de sucesso foi realizado no dia 04 de novembro de 1987, numa fria e nublada
manha de fim outono. Apesar das baixas densidades de zooplâncton capturado, o sistema
funcionou de modo fantástico (Fig. 03). Pudemos efetivamente mensurar, com grande
precisão, não somente as taxas globais de herbivoria (community grazing rates), mas também
as taxas individuais de filtração de copépodes e cladóceros (individual filtering rates) usando
concentrações de algas praticamente não alteradas do próprio lago. Essa era uma das
primeiras vezes que um experimento dessa natureza estava sendo feito no mundo, já que, até
então, a metodologia que vinha sendo empregada, usava concentrações de partículas
radioativas bem superiores às do próprio ambiente, o que não foi feito nessa particular
ocasião.

Fig. 03 – Armadilha de zooplâncton Twin Grazing Chamber (adaptada e melhorada a partir do modelo
original de Haney , 1973), desenvolvida nos laboratórios do Limnologisches Institut, e que foi usada, pela
primeira vez, em minha tese de doutoramento.
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Esse sucesso se deve não somente ao aprimoramento da câmara de grazing em si mas
também ao desenvolvimento de uma nova técnica inovadora para o processamento dos
animais zooplanctônicos submetidos a ensaios com radioisótopos. Até então, os animais
submetidos a um ensaio dessa natureza eram, ao término do experimento, fixados em formol
ou mesmo congelados de maneira convencional. Tais procedimentos causam, em geral, uma
grande perda de radioisótopos, o que obrigava aos pesquisadores usarem concentrações
muito elevadas de algas ou leveduras marcadas esses elementos artificiais. Nós fomos capazes
de desenvolver um novo protocolo que usava o congelamento rápido em gelo seco, seguido de
uma liofilização sob ultra-vácuo. Esse procedimento garantia perdas mínimas de material
radioativo e passou, desde então, a ser um procedimento padrão em estudos dessa natureza.
Assim saiu a minha primeira publicação associada a minha tese de doutoramento, em parceria
uma das doutorandas do Prof. Geller, a esolvena Ranka Berberovic.
1) Berberovic,R. & R.M. Pinto-Coelho. 1989. Dry first, measure later: anew procedure to
preserve and measure zooplankton for ecophysiological studies. J. Plankton Res., 11(5):11091116.
A partir dessas conquistas, a tese se desenrolou de modo totalmente previsível. Uma grande
quantidade de dados foi gerada que possibilitou uma sequência de artigos publicados em
revistas de alto impacto entre os anos de 1990 e 1992 (Fig. 4).
2) Weisse, T., H. Müller, R.M. Pinto-Coelho, A. Schweizer, D. Springmann & G. Baldringer.
1990. Response of the microbial loop to phytoplankton springbloom in a large prealpine lake.
Limnology and Oceanography, 35(4):781-794.
3) Pinto-Coelho, R.M. 1991. Zooplankton grazing in Lake Constance: Seasonal and day-nightin
situ measurements. Verh. Internat. Verein. Limnol., 24: 842-845.
4) Pinto-Coelho, R.M. 1991. The importance of Daphnia for the Zooplankton grazing in Lake
Constance. Archiv fuer Hydrobiologie, 121(3):319-342.
5) Müller, H., Schöne, A; R.M. Pinto-Coelho, A. Scweizer and T. Weisse. 1991. Seasonal
succession of ciliates in Lake Constance: Relation to food resources. Microbial Ecology, 21:119138.
6) Geller, W., R.M. Pinto-Coelho & H.-R. Pauli. 1992. The vertical distribution of zooplankton
(Crustacea, Rotatoria, Ciliata) and their grazing over diurnal and seasonal cycles in Lake
Constance. Archiv fuer Hydrobiologie ( Beih.), 35:79-85.
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Fig. 04 – Modelo trófico-dinâmico proposto para a comunidade planctônica do lago de Constança
publicado em uma revista de alto impacto ( Weisse et al. 1990). Esse artigo foi baseado, em grande
parte, em meu trabalho visando a obtenção do título de Doktor der Naturwissenschaften na Universitaet
Konstanz, na modalildades de Ecologia, Limnologia e Fisiologia Animal. O meu trabalho experimental,
juntamente como a defesa teórica nas áreas acima citadas obteve a avaliação máxima (suma cum lauda)
pela comissão de tese.

Assim, eu tive a chance de publicar seis artigos a partir de minha tese de doutoramento sendo
que a maioria deles foi publicada em revistas de alto impacto científico. Trata-se de um feito
memorável para os padrões daquela época.
Um fato triste e que me marcou bastante ocorreu no dia 28 abril de 1989 quando eu estava
em um evento promovido pelo DAAD em Berlin. Meu pai faleceu de modo totalmente
inesperado, vítima de um edema pulmonar, em Belo Horizonte. Ele gozava de boa saúde e na
véspera de sua morte tinha ido ao centro de BH, de ônibus, como de costume. Á noite, ele foi
internado, vindo a falecer ao final da manhã do dia 28, no Hospital das Clínicas da UFMG. A
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minha família tentou, em vão, um contato e somente quando eu cheguei novamente em
Konstanz, no dia 30, fiquei sabendo, por telefone, do acontecido. Nada tinha mais a fazer, a
não ser continuar da melhor forma possível o meu trabalho de tese e honrar da melhor forma
possível um dos maiores incentivadores de minha carreira, o meu saudoso e querido pai, o Dr.
Luiz Pinto Coelho .

Fig. 05– Comemorando o título “Doktor der Naturwissenschaft” com os professores Max Tilzer (E),
diretor do Limnologisches Institut e Walter Geller (D), meu orientador, na biblioteca da universidade de
Constança. A foto ilustra o êxito de uma permanência na Alemanha de quase cinco anos, iniciada em
setembro de 1987 e concluída com a defesa da tese que obteve a nota máxima “magna cum laude”, em
exame oral nas disciplinas Limnologia, Ecologia e Evolução (defesa oral em alemão) realizado em 11 de
julho de 1991.

A tese de doutoramento que recebeu o título “ Zooplankton grazing in Lake Constance: In situ
measurements of temporal variations, relative contributions of size fractions and major
herbivores, regulatory factors of specific filtering rates and potential impact as loss factors for
phytoplankton” foi defendida, com absoluto sucesso, no dia 11 de julho de 1991 e recebeu a
nota máxima da comissão examinadora (magna cum laude) (Fig. 05).
Ao voltar para o Brasil, em agosto de 1991, cheio de idéias e projetos, encontrei um país sob
forte crise econômica. Em poucos meses, o presidente Collor foi deposto em meio a forte crise
política e inflação avassaladora. A UFMG sofria enormemente o impacto dessa crise política e
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econômica. Devemos recordar que um dos primeiros atos do governo Collor foi a extinção da
CAPES, ato logo revogado, dada a insensatez da medida. Não havia recursos para a pesquisa e
encontrei uma UFMG totalmente desmotivada e desaparelhada tanto em termos de pessoal
quanto em termos de infra-estrutura.
O período entre os anos 1992 e 1994, foi caracterizado pelas dificuldades em se conseguir
recursos para a pesquisa. Lembro-me bem da visita que um grande amigo dos tempos da
Geologia, o Wilfred Brandt (Fundador da Brandt Meio Ambiente, hoje uma das maiores
empresas de monitoramento ambiental do Brasil), me fez na UFMG nesse período. Ao final de
sua visita, ao ver as condições precárias de meu laboratório, convidou-me para deixar a UFMG
e ir trabalhar na iniciativa privada. Confesso que por dias fiquei na dúvida sobre como
prosseguir.
Eu recebi do Departamento de Biologia Geral, um amplo laboratório que havia sido ocupado
pela Profa. Edirce que tinha se aposentado recentemente. O laboratório estava abandonado
há meses. Além de uma bancada e algumas estantes quebradas, o resto era muita poeira e
lâmpadas queimadas. Comecei do zero, do nada. Com recursos próprios, eu e o Prof. Geraldo
Wilson que também retornava de seu doutoramento nos EUA, reformamos velhas geladeiras e
as transformamos em freezers e incubadoras necessários para nossos experimentos. Lembrome bem que, juntos, percorríamos os corredores do ICB e alhures em busca de algum tipo de
sucata que pudesse ser útil em nossos laboratórios. Pouco a pouco, os nossos laboratórios
foram readquirindo vida própria.
Aos poucos, fui conseguindo, principalmente através de pequenos projetos junto à pró-reitoria
de pesquisas da UFMG, reestruturar a minha atividade científica dentro da UFMG. Com esses
parcos recursos, vieram os primeiros orientandos pós-(meu)doutorado, Raquel Teixeira de
Moura e Marcos A. Reis. Eles foram inesquecíveis pelos desafios a que foram submetidos.
Lembro-me muito bem dos dois, sozinhos no laboratório, fazendo de tudo um pouco, inclusive
ciência e de ótimo nível. Esses dois alunos foram responsáveis pelas primeiras publicações
internacionais que se seguiram após meu doutoramento:
1) Araújo, M.A., R.T. Moura e R.M. Pinto-Coelho. 1994. Produção e consumo de carbono na
comunidade planctônica da Lagoa da Pampulha - Belo Horizonte - Tankay (Tucumán, Arg.) 1:
24-25.
2) Pinto-Coelho, R.M., R.T. Moura & A. Moreira. 1997. Zooplankton and Bacteria contribution
to phosphorus and nitrogen internal cycling in a tropical and eutrophic reservoir: Pampulha
Lake, Brazil. Int. Revue ges. Hydrobiologie 82(2):195-200.
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O trabalho que eu publiquei com a Raquel na prestigiosa revista de Berlin, a Revue der
gesamtem Hydrobiologie merece um destaque especial. Não só pelo grande zelo e
planejamento das condições experimentais usadas, mas também pela sua qualidade científica
e pela importância dos resultados que ali estão representados. Em primeiro lugar, trata-se de
um genuíno artigo que versa sobre ecofisiologia experimental do zooplâncton algo raro até
hoje no Brasil. Em segundo lugar, porque a publicação possibilitou chegarmos a resultados que
eu considero até hoje sejam muito importantes para o entendimento do funcionamento das
comunidades planctônicas em águas tropicais. Através de incubações de curta duração,
empregos de técnicas de fracionamento do zooplâncton e com uma engenhosa aplicação de
dosagens adequadas de antibióticos, demonstramos o grande impacto que certas populações
de zooplâncton exercem na ciclagem interna de nutrientes, principalmente o nitrogênio e o
fósforo, que são elementos essenciais e muitas vezes agem como fatores limitantes para o
metabolismo geral dos reservatórios tropicais. Esse artigo, que considero até hoje, uma das
melhores produções de meu laboratório, ajudou a mudar o paradigma clássico de que apenas
o elo microbiano seja o principal elemento a retro-alimentar as fontes de aporte interno de
nutrientes em lagos e reservatórios tropicais. Os resultados ali relatados mostram de modo
inequívoco o papel fundamental que os organismos (meso)zooplanctônicos possuem na
ciclagem interna de nutrientes de ambientes tropicais. A publicação tem ajudando aos
ecólogos compreender melhor o fato de que aportes relativamente semelhantes de nitrogênio
e fósforo causam impactos tão diferenciados em ecossistemas tropicais se comparados aos
congêneres da zona temperada. Em conseqüência, o artigo ainda tem importantes implicações
na gestão e mitigação dos efeitos da eutrofização nos ambientes aquáticos tropicais.
A minha atividade de pesquisa na UFMG realmente se consolidou após 1996. A partir daí, uma
série de publicações vai sendo produzida e diferentes fases de pesquisa podem ser notadas em
minha produção. Essas fases serão discutidas na seção V- Atividades de Pesquisa, abaixo.
No decorrer dos anos 90, eu fui me envolvendo, cada vez mais, em diferentes atividades
didáticas sejam elas no ensino tanto formal de graduação ou de pós-graduação, mas também
no ensino na extensão universitária (ver adiante). Durante esses anos, eu também coordenei e
ofereci uma das disciplinas que era um dos pilares de nosso programa de pós-graduação, a
disciplina obrigatória BIG 813- Ecologia de Comunidades. Essa disciplina exigia-me uma
considerável dedicação além de exigir muito tempo na elaboração de aulas teóricas. Enquanto
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coordenei a disciplina, sempre ofereci uma parte prática importante que também demandava
muito preparo de logística além de um laboratório muito bem montado. Fazia questão de
manter-me em constante atualização bibliográfica. Paralelamente, os cursos à distância que eu
também coordenava faziam cada vez mais sucesso. Cada nova versão desse programa de
ensino à distância - EAD, o número de alunos aumentava. Em suma, o crescente
envolvimento em diferentes atividades didáticas acabou por desaguar em um projeto
extremamente ambicioso: decidi por escrever um livro didático em Ecologia. Daí nasceu o
projeto do livro “Fundamentos em Ecologia” que culminou com a primeira edição do livro no
ano 2000.
Eu havia conseguido montar um bom grupo de pesquisas, estava orientando de modo
intensivo e publicando um número não desprezível de artigos todos os anos. Entretanto, as
minhas intensas atividades didáticas (na realidade, eu descobri que gostava mesmo de dar
aulas) certamente impediram-me que eu produzisse um maior número de publicações.

II.6 – Pós-Doutorado em Limnologia (Université de Montréal - UdM, Montréal, Quebéc)

Pouco antes de completar dez anos após o meu regresso de Konstanz, por volta do final do
ano de 1998, eu reconheci que era hora de voltar ao exterior para uma nova capacitação
visando, sobretudo, potencializar as minhas atividades de produção científica em nível
internacional. Em janeiro de 1999, eu e a Alessandra Giani participamos de uma reunião anual
da American Society of Limnology and Oceanography – ASLO em Santa Fé, New Mexico. Foi
uma reunião muito produtiva, pois além de apresentarmos nossos trabalhos, travamos
contatos com pesquisadores dos EUA e Canadá que poderiam aceitar-nos para um programa
de pós-doutoramento. Como nessas alturas nós já tínhamos duas filhas, Sofia que nasceu em
1991, e a Paula que nasceu em 1992, entendemos que deveríamos ficar por um período maior
do que um ano sobretudo pela dificuldade que nossas filhas teriam em se adaptar às
mudanças de ida e de vinda.
Fizemos ainda bons contatos com os limnólogos do Grupo Interdepartamental de Limnologia
de Montrèal, o GRILL, mais especificamente nas pessoas dos Drs. Bernadette Pinel-Alloul
(UdM) e Yves Prairie (UQAM). Decidimos ainda em visitar, ainda durante essa viagem, o
laboratório do Prof. Crisman na Florida University em Gainsville. Ao voltarmos para o Brasil,
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optamos pelo grupo do GRILL no Quebéc. Eu ficaria na Université du Montréal (UdM) e a
Alessandra na Université du Quebéc a Montréal (UQAM) que juntamente com a McGill
University formavam o Grupo Interuniversitário de Limnologia (GRILL), uma das instituições
mais respeitadas na Limnologia mundial. Nomes como os de F. Rigler, R. Peters R. Carignan,
D. Planas, Y. Prairie e de B. Pinel-Alloul figuram como seus maiores expoentes, dentre outros.
Eu faltaria com a sinceridade se afirmasse aqui que a minha estada em Montréal foi um
sucesso. Longe disso. O meu casamento com a Alessandra que já não andava bem acabou-se
por terminar nessa bela cidade canadense que ele desmoronou-se. Todos sofremos muito,
principalmente minhas filhas. Foi um período muito difícil, sob todos os aspectos pessoais
envolvidos que certamente não devem ser aqui abordados a não ser pelo fato de que como
todo ser humano a minha carreira não ficou imune aos problemas pessoais vividos nesse
período. No entanto, nem tudo foi negativo em minha estada pelas terras canadenses. Muito
pelo contrário. Fiz bons amigos, participei de alguns projetos científicos relevantes, e redigi
três artigos científicos um dos quais foi publicado em uma revista de alto impacto:
1) Pinto-Coelho, R.M., B. Pinel-Alloul, G. Méthot, and K. Havens. 2005. Crustacean zooplankton
in lakes and reservoirs of temperate and tropical regions: variations with trophic status. Can. J.
Fish. Aquat. Sci.61:348-361.
2) Pinto-Coelho, R.M., A. Giani, C.A. Morais Jr., E. Carvalho Jr., J.F. Bezerra-Neto. 2005. The
nutritional status of zooplankton in a tropical reservoir: effects of food quality and community
structure. Brazilian Journal of Biology, 65(2):313-324.
3) Pinto-Coelho, R.M. J.F. Bezerra-Neto and C.A. Morais Jr. 2005. Effects of eutrophication on
size and biomass of crustacean zooplankton in a tropical reservoir. Brazilian Journal of Biology,
65(2):325-338.

O primeiro desses artigos resultou do meu projeto de pós-doutoramento. O objetivo central
desse projeto foi o de comparar os efeitos da eutrofização, particularmente do aporte de
fósforo, nas comunidades zooplanctônicas de lagos e reservatórios tropicais, sub-tropicais e
temperados. Para tanto, a Dra. Bernadette disponibilizou dados de zooplâncton muitos dos
quais não publicados de mais de sessenta lagos em diferentes províncias do Canadá (Quebec,
Ontario e da província de Alberta). O banco de dados usados nesse projeto incluiu, ainda, uma
série de dados sobre lagos subtropicais da Florida, fornecidos pelo Dr. Karl Havens da Florida
University. O estudo também incluiu uma série de dados de lagos de reservatórios brasileiros
coletados por mim ao longo dos anos 90. Essa pesquisa que foi financiada por recursos da
CAPES e do GRILL e possibilitou a identificação dos principais impactos causados pela
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eutrofização em diferentes assembléias de microcrustáceos tais como copépodes ciclopóides,
calanóides e cladóceros. A pesquisa demonstrou que a eutrofização induz respostas muito
diferenciadas nessas diferentes assembléias do zooplâncton. Além disso, essas diferenças são
melhor compreendidas se os efeitos devidos à latitude e aos diferentes padrões biogeográficos
são separados previamente.
Esse estudo exigiu um complexo tratamento estatístico dos dados usados na pesquisa. Para
isso contamos com a ajuda de um excelente pesquisador brasileiro, hoje radicado no Canadá,
o Prof. Dr. Pedro Perez Neto.
Durante o meu pós-doutoramento em Montréal, eu ainda tive o tempo e o apoio dos colegas
de laboratório para consolidar dois manuscritos que foram mais tarde (em 2005) publicados
no Brazilian Journal of Biology. Esses dois artigos resultam de pesquisas feitas no reservatório
da Pampulha entre os anos de 1993 e 1996:
1) Pinto-Coelho, R.M., A. Giani, C.A. Morais Jr., E. Carvalho Jr., J.F. Bezerra-Neto. 2005.
The nutritional status of zooplankton in a tropical reservoir: effects of food quality and
community structure. Brazilian Journal of Biology, 65(2):313-324.

2) Pinto-Coelho, R.M. J.F. Bezerra-Neto and C.A. Morais Jr. 2005. Effects of
eutrophication on size and biomass of crustacean zooplankton in a tropical reservoir.
Brazilian Journal of Biology, 65(2):325-338,

Os artigos tratam de diferentes aspectos que o impacto da eutrofização causa na estrutura da
comunidade do zooplâncton, incluindo dados muito raros no Brasil sobre o “status nutricional”
do zooplâncton. Deve ser destacado que esses dois artigos publicados no BJB figuram na lista
dos artigos mais citados na literatura internacional no banco de dados MedLine (Article Deliver
Services). Transcrevo, a seguir, o e-mail que recebi em Maio de 2012, dando conta do
posicionamento em primeiro e terceiro lugares dos nossos artigos no ranking internacional de
artigos na sub-área “zooplankton food quality (PMID: 16097735)”
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List 1: Top 20 Articles, in the Domain of Article 16097735, Since its Publication (2005)
1. The nutritional status of zooplankton in a tropical reservoir: effects of food quality and
community structure.Pinto-Coelho RM, Giani A, Morais-Jr CA, Carvalho-Jr ER, Bezerra-Neto JF:
Braz J Biol; 2005 May;65(2):313-24 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=16097735%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
2. Effects of sediment dredging on water quality and zooplankton community structure in a
shallow of eutrophic lake.</span>Zhang S, Zhou Q, Xu D, Lin J, Cheng S, Wu Z: J Environ Sci
(China); 2010;22(2):218-24 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=20397409%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
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3. Effects of eutrophication on size and biomass of crustacean zooplankton in a tropical
reservoir.Pinto-Coelhom RM, Bezerra-Neto JF, Morais-Jr CA: Braz J Biol; 2005 May;65(2):32538 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=16097736%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
4. [Variations of zooplankton abundance and biomass in a tropical oligo-mesotrophic reservoir
in Northern Venezuela].Merayo S, GonzÃƒÂ¡lez EJ: Rev Biol Trop; 2010 Jun;58(2):603-19 Go to
the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=20527462%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
5. Effects of monensin on zooplankton communities in aquatic microcosms.Hillis DG, Lissemore
L, Sibley PK, Solomon KR: Environ Sci Technol; 2007 Sep 15;41(18):6620-6 Go to the online
record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=17948817%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
6. Covariation between zooplankton community composition and cyanobacterial community
dynamics in Lake Blaarmeersen (Belgium).van Gremberghe I, Van Wichelen J, Van der Gucht K,
Vanormelingen P, D'hondt S, Boutte C, Wilmotte A, Vyverman W: FEMS Microbiol Ecol; 2008
Feb;63(2):222-37 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=18093143%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
7. Temporary fragmentation of a marginal lake and its effects on zooplankton community
structure and organization.Nadai R, Henry R: Braz J Biol; 2009 Aug;69(3):819-35 Go to the
online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=19802441%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
8. Phytoplankton food quality determines time windows for successful zooplankton
reproductive pulses.Vargas CA, Escribano R, Poulet S: Ecology; 2006 Dec;87(12):2992-9 Go to
the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=17249223%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
9. [Effect of different combination system of constructed wetland on zooplankton community
structure].Liu AF, Wu XH, He F, Cheng SP, Wu ZB: Huan Jing Ke Xue; 2007 Feb;28(2):309-14 Go
to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=17489189%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
10. Short-term effects of drawing water for connectivity of rivers and lakes on zooplankton
community structure.Wu Z, Liu A, Zhang S, Cheng S, Wu X: J Environ Sci (China);
2008;20(4):419-23 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=18575125%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
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11. Zooplankton assemblage of Oyun Reservoir, Offa, Nigeria.Mustapha MK: Rev Biol Trop;
2009 Dec;57(4):1027-47 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=20073332%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
12. Environmental stability and lake zooplankton diversity - contrasting effects of chemical and
thermal variability.Shurin JB, Winder M, Adrian R, Keller WB, Matthews B, Paterson AM,
Paterson MJ, Pinel-Alloul B, Rusak JA, Yan ND: Ecol Lett; 2010 Apr;13(4):453-63 Go to the
online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=20100243%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
13. Pilot study on control of phytoplankton by zooplankton coupling with filter-feeding fish in
surface water.Ma H, Cui F, Liu Z, Fan Z: Water Sci Technol; 2009;60(3):737-43 Go to the online
record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=19657169%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
14. The effects of seston lipids on zooplankton fatty acid composition in Lake Washington,
Washington, USA.Ravet JL, Brett MT, Arhonditsis GB: Ecology; 2010 Jan;91(1):180-90 Go to the
online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=20380207%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
15. Coupling of the biochemical composition and calorific content of zooplankters with the
Microcystis aeruginosa proliferation in a highly eutrophic reservoir.Aleya L, Michard M,
Khattabi H, Devaux J: Environ Technol; 2006 Nov;27(11):1181-90 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=17203599%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
16. Effects of ultraviolet radiation on pigmentation, photoenzymatic repair, behavior, and
community ecology of zooplankton.Hansson LA, Hylander S: Photochem Photobiol Sci; 2009
Sep;8(9):1266-75 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=19707615%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
17. [Selectivity of zooplankton and trophic overlap between size Menidia humboldtiana fish
(Atheriniformes: Atherinopsidae) in the reservoir DanxhÃƒÂ³, Mexico].Merino RS, BenÃƒÂtez
MY, Estrada AM: Rev Biol Trop; 2009 Mar-Jun;57(1-2):187-94 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=19637700%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
18. Phytoplankton, not allochthonous carbon, sustains herbivorous zooplankton
production.Brett MT, Kainz MJ, Taipale SJ, Seshan H: Proc Natl Acad Sci U S A; 2009 Dec
15;106(50):21197-201 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=19934044%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches
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19. Impacts of algal blooms removal by chitosan-modified soils on zooplankton community in
Taihu Lake, China.</span>Ni J, Yu Y, Feng W, Yan Q, Pan G, Yang B, Zhang X, Li X: J Environ Sci
(China); 2010;22(10):1500-7 Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=21235177%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xpc
lps3=Matches

20. Community structure characteristics of zooplankton in Yili region of Xinjiang in summer.Wu
L, Feng WS, Chen XJ, Shu FY, Liang XM: Ying Yong Sheng Tai Xue Bao; 2008 Jan;19(1):163-72
Go to the online record:
http://bmlsearch.com/?&kwr=18419090%5Bpmid%5D&cmpgn83301=TED2045TKskGliNld&xp
clps3=Matches

A minha estada na Université de Montreal possibilitou-me ainda abrir muitas perspectivas de
parcerias internacionais e projetos científicos (Fig. 6). A Profa. Bernadette acolheu-me da
melhor forma possível em seu grupo de pesquisas. Lembro-me muito bem de seus colegas de
trabalho tais como a Ginéthe Méthot, o verdadeiro braço direito da grande pesquisadora que
é a Mme. Pinel-Alloul. O seu melhor orientando de doutoramento, o Dr. Anas Gadouhani, hoje
professor em Perth (Austrália). Ele foi o um grande amigo e companheiro em Montreál.

Fig. 06 – Equipe de pesquisadores (mestrandos, doutorando e bolsistas de pós-dutoramento) e seus
familiares do laboratório da Dra. Bernadette Pinel-Alloul, Départment de Sciences Biologiques,
Université de Montréal. A foto foi tirada na festa de natal, na residência da Dra. Bernadette, em
dezembro de 2000.
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Um dos projetos mais excitantes que foi concebido durante o meu pós-doutoramento no
Canadá refere-se a uma parceria na área de ensino envolvendo alunos das universidades de
Montréal e a UFMG. Esse projeto previa, no início, uma troca de docentes e alunos
selecionados para estadias que variavam de um a seis meses em ambas as universidades. A
profa. Bernadette deu a partida nessa iniciativa, vindo ao Brasil no início de 2003, juntamente
com seu marido.
O objetivo da visita da Dra. Bernadette era o de aplicar algumas metodologias avançadas que
ela vinha no monitoramento de lagos canadenses. O projeto envolvia o uso de um sensor
muito sofisticado, o contador ótico in situ de zooplâncton (o optical particle counter ou MiniOPC) e de uma multi-sonda alemã, a sonda multi-pigmentos Moldaenke, que era capaz de
medir simultaneamente até cinco diferentes tipos de pigmentos algais. Esses aparelhos
poderiam permitir a realização de pesquisas detalhadas sobre a estrutura do fito e
zooplâncton praticamente em tempo real, sem a necessidade das demoradas, laboriosas e
imprecisas contagens de plâncton que ainda hoje consomem meses de trabalhos de inúmeros
alunos de limnologia no Brasil.
Começamos os estudos com essa aparelhagem na represa da Pampulha e os resultados foram
promissores, já publicados em uma comunicação no XII Congresso da SBL, em Juiz de Fora.
1) Bezerra-Neto, J.F., F.C. Garcia, L. Barbosa, M.E. Castellanos-Sola, B. Pinel-Alloul & R.M.
Pinto-Coelho. 2003. Avaliação de dois novos amostradores limnológicos em um ambiente
tropical: contador ótico de plâncton (COP) e a sonda multi-pigmentos Fluoroprobe (SMF). IX
Congresso Brasileiro de Limnologia, 20-25 de julho de 2003, Juiz de Fora, SC, CD-Resumos
N.543
No entanto, uma grande fatalidade aconteceu durante essa visita. Uma tragédia que levou a
uma interrupção abrupta do programa que estava apenas começando. A segunda fase desse
projeto seria realizada no Parque Estadual do Rio Doce (PERD), com a participação do
Laboratório de Limnologia, coordenado pelo Prof. Francisco Barbosa. Por volta das 14 horas do
dia 12 de fevereiro de 2003, na altura da cidade de São Domingos do Prata, na BR 262, em
viagem para o PERD, o carro no qual viajávamos eu, a Dra. Bernadette e seu marido, um FIAT
UNO pertencente ao meu laboratório, foi bruscamente atingido, em choque frontal, por um
outro veículo totalmente desgovernado. Foi um acidente horrível. Se não fosse a presteza da
ajuda do grupo que estava na pick up Mitsubishi da PG ECMVS que estava sendo conduzida
pelo Prof. Francisco talvez nenhum de nós estaria vivo, pois um dos veículos imediatamente
entrou em chamas e o nosso FIAT Uno poderia ter o mesmo fim. Eu fui salvo por eles e sou
imensamente grato pela ajuda deles recebida naquele instante dramático de nossas vidas. O
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motorista que causou o acidente faleceu no local. O marido da Dra. Bernadette, o Dr. Joul
Alloul, também faleceu no local. Uma tragédia. A Dra. Bernadette ficou gravemente ferida e
eu, em condição menos grave, mas com múltiplas fraturas também sobrevivi. No entanto, esse
triste episódio interrompeu de forma prematura, imprevista e trágica um grande projeto que
se iniciava. A Profa. Bernadette recebeu tratamento intensivo no Hospital das Clínicas da
UFMG e voltou ao Canadá em um avião ambulância tal a gravidade dos ferimentos e fraturas a
que foi exposta. Hoje, ficamos todos aliviados em saber que ela encontra-se quase que
totalmente recuperada (já pode andar quase que normalmente). Ela obteve recentemente o
título de professora titular e ainda assumiu ainda o cargo de Chefe do Departamento de
Sciences Biologiques da UdM.
Outro fato que nos deixa extremamente felizes, é a sábia decisão que a Dra. Bernadette acaba
de tomar. Ela deseja retomar o projeto no exato ponto em que ele parou. Estamos já
montando a equipe de trabalho e eu tenho a convicção e a esperança de que possamos
realmente retomar essa empreitada, não somente pelos resultados a serem alcançados, mas,
sobretudo, para honrar a memória de Joul Alloul, o adorável marido da Dra. Bernadette
falecido de forma tão inexplicável naquela tarde de fevereiro (Fig. 07).

Fig. 07 - Fotografia da Prof. Dra. Bernadette Pinel-Aloull (ao fundo o Dr. José Fernandes B. Neto),
participando de coletas de campo no reservatório da Pampulha. Ao fundo, o então aluno de doutorado
José Fernandes Bezerra Neto, hoje professor adjunto da UFMG. Após um necessário tempo para que
fossem superadas todas as recordações da tragédia com Joul Alloul, a professora Bernadette e eu
pretendemos retomar nossos projetos de parceria e colaboração internacional .
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III- Atividades de Ensino
III.1 – Colégio Batista Mineiro e Colégio Pitágoras
Iniciei as minhas atividades como professor do ensino fundamental no Colégio Batista Mineiro,
onde lecionei para alunos da sexta e oitavas séries no primeiro semestre de 1979. Esse é um
dos colégios mais tradicionais de Belo Horizonte, localizado no alto do bairro da Floresta em
BH. Bons professores, salas de aula amplas e uma ótima estrutura de apoio ao docente. Eu
acredito que mais aprendi do que ensinei no Colégio Batista. Aprendi, por exemplo, a respeitar
os alunos para que deles obtenha um comportamento recíproco. Aprendi a conviver com as
diferenças de credo e a respeitar pontos de vista diferentes, sendo essa a base da boa
convivência em qualquer ambiente de trabalho.
Durante o segundo semestre de 1979, entre os meses de outubro e novembro, fui convidado
para participar do programa de preparo dos alunos de Biologia (segundo grau) para o
vestibular, no Colégio Pitágoras – Pampulha, tendo desempenhado com eficiência essas
funções. O Colégio Pitágoras era tido na época como o melhor colégio de Belo Horizonte
graças aos elevados índices de aprovação de seus alunos nos vestibulares da UFMG.
Gostaria de ter continuado por mais alguns meses atuando como docente no ensino
fundamental e médio, mas a minha vida estava ligada à universidade. Os projetos e as
perspectivas que se abriam na UFMG acabaram por trazer-me de volta ao campus da UFMG.

III.2 – Graduação e Pós-Graduação em Ciências Biológicas e Ecologia (UFMG)
Iniciei minhas atividades como docente na UFMG em abril de 1980, como professor
colaborador. Entre abril de 1980 e dezembro 1981, lecionei quaro diferentes disciplinas, com
conteúdos e perfis de alunos muito diferenciados:
a) Introdução à Ecologia, Depto. Biologia Geral, ICB, UFMG (1 semestre de 1980)
b) Ecologia para Licenciatura, Depto. Biologia Geral, ICB, UFMG (2 semestre de 1980)
c) Qualidade de Água (Parte 1), Depto. Eng. Sanitária da UFMG (1/2 semestre de 1981)
d) Biologia Sanitária, Depto. Engenharia Sanitária da UFMG. (1/2 semestre de 1981)
Para mim, foi um enorme desafio organizar-me para participar como docente nessas
disciplinas. Excetuando a primeira disciplina, onde já tinha participado como monitor no ano
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de 1977, todas as demais apresentavam ementa e programas específicos com alunos de
diferentes formações e com demandas de aprendizagem muito variadas.
A disciplina “Ecologia – Licenciatura” obviamente tinha foco em conhecimentos ecológicos,
mas continha diversos momentos nos quais eram exigidos conhecimentos sobre prática de
ensino além de um conhecimento sobre a estrutura curricular do ensino fundamental e base
sobre o desenvolvimento pedagógico de disciplinas de cunho ecológico no ensino fundamental
e médio. Nesse sentido, destaco aqui a formulação de práticas simples, porém com denso
conteúdo ecológico que pudessem ser aplicadas em escolas públicas e particulares do ensino
fundamental. Essas aulas práticas foram desenvolvidas pela Profa. Mairy L. dos Santos que era
a coordenadora dessa disciplina. Eu, como o novo professor da disciplina, usei essas praticas
com sucesso nas turmas que lecionei. Foi ainda nessa disciplina que descobri minha vocação
para o ensino e para o desenvolvimento de atividades ligadas à aprendizagem. Acredito que de
todas as disciplinas acima citadas, tenha sido nessa disciplina a minha melhor atuação.
Lembro-me aqui de alguns alunos dessa turma, hoje docentes do departamento de Biologia
Geral: Profs. Evanguedes, Álvaro Cantini, dentre outros.
As disciplinas lecionadas no departamento de Engenharia Sanitária da Escola de Engenharia
foram outro grande desafio a ser enfrentado por mim. Essa minha atuação já foi comentada
acima. As duas disciplinas tinham um vasto conteúdo de natureza muito específica, além de
práticas bastante complexas que incluíam, dentre outros aspectos, aulas práticas visando a
identificação qualitativa de protozoários, de organismos do fito e zooplâncton além de
determinações de alguns parâmetros muito usados em saneamento tais como a determinação
da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e testes de colimetria. Essas últimas análises
previam o uso da metodologia tradicional, de tubos múltiplos, e ainda testes de coliformes
usando filtração em membrana. Para que eu pudesse assumir essas disciplinas, cujo conteúdo
era totalmente novo para mim, tive que fazer um estágio intensivo na Firma Sanear, ainda
localizada na rua Major Lopes, Savassi. Naquela época, a Sanear era uma pequena firma
comandada ainda pelo seu fundador, Prof. Julião (DESA). Depois, a sua filha assume a direção
da empresa que após a sua fusão com outra empresa de sucesso, a Limnos,e torna-se então
uma das maiores empresas de monitoramento ambiental do estado. Dessa forma, foram
quatro semestres, nos quais assumi quatro diferentes disciplinas que exigiram-me o máximo
de minha capacidade de aprendizagem e de docência.
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Após o curso de mestrado (1981-1983), retornei às minhas funções de docência na UFMG.
Atuei como docente nas seguintes turmas da disciplina:
a) Ecologia Básica (primeiro e segundo semestres de 1984)
b) Ecologia Básica (primeiro e segundo semestres de 1985)
c) Ecologia Básica (primeiro semestre de 1986)
Durante esse período, captei muitos alunos dessas disciplinas para estágio em meu laboratório
e dentre esses alunos menciono os nomes de Afonso Pelli, Júnio Augusto dos Santos Silva e
Solange Botelho com os quais mais tarde publiquei artigos científicos. Um bom exemplo
dessas publicações é dado a seguir:
1) Pinto-Coelho, R.M., S.S. Lima & A. Pelli. 1988. Estudos sobre a alimentação em fêmeas
adultas de Diaptomus (s.l.) corderoi (Wright,1936), Copepoda calanoida do reservatório da
Pampulha, Belo Horizonte, MG. Acta Limn. Brasiliensia 11:605-620.

O programa dessas disciplinas incluía uma boa parte prática onde eram testados em
laboratório modelos de crescimento populacional, modelos de distribuição espacial de
populações ou, ainda, experimentos de competição e predação com nematóides e insetos. Os
estudos de campo incluíam visitas aos campos rupestres da Serra dói Cipó, a reserva de mata
Atlântica do Parque Estadual do Rio Doce além de uma série de práticas sobre limnologia no
reservatório da Pampulha. Em decorrência, muito me orgulho do elevado conceito que as
minhas aulas de Ecologia Básica tinham no bacharelado em Ecologia. Em setembro de 1986,
afastei-me da UFMG para a realização de meu doutoramento na Alemanha.
Ao retornar à UFMG, em agosto de 1991, assumi duas disciplinas, uma na graduação, no
bacharelado de Ecologia e outra na recém criada pós-graduação em Ecologia, Conservação e
Manejo da Vida Silvestre. Essas disciplinas eram, respectivamente, Ecologia Energética (90
horas) e Ecologia de Comunidades (inicialmente com 120 horas). A tabela abaixo (Tab. 01) lista
as minhas participações nessas disciplinas. O número de alunos atendidos variava entre 15 e
25 em Ecologia Energética. As turmas de Ecologia de Comunidades nunca tinham menos do
que 12-15 alunos.
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Tab. 01 – Atividades didáticas nas quais o Prof. Ricardo Motta Pinto Coelho participou entre os anos de
1991 e 1999 na UFMG.

Anos

Semestres

Ecologia Energética

Ecologia de Comunidades

(Bach. Ecologia)

(PG ECMVS)

CH = 90 horas

CH = 120 horas

1991

2

X

X

1992

1

X

X

2

X

X

1

X

X

2

X

X

1

X

X

2

X

X

1

X

X

2

X

X

1

X

X

2

X

X

1

X

X

2

X

X

1

X

X

2

X

X

1

X

X

2

X

X

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Obs: a disciplina “Ecologia de Comunidades” tinha, até 1995, uma carga horária de 120 horas. Com a
criação do doutoramento, houve uma reestruturação do programa PG ECMVS e a carga horária de
algumas disciplinas foi reformulada. A disciplina “Ecologia de Comunidades” teve a sua carga horária
reduzida de 120 para 90 horas.

39

A constância de minhas participações nessas disciplinas não pode ser confundida com as
palavras “rotina” ou “repetição”. Embora as ementas tenham permanecido inalteradas, foi
raro o ano em que o conteúdo programático ou a tipologia das atividades tenham
permanecido os mesmos. Eu sempre preocupei-me em atualizar-me na literatura, trazendo,
sempre que possível, novidades tanto sob o ponto de vista teórico quanto em termos de aulas
práticas. Acho que jamais repeti um projeto prático em todos esses anos de docência
universitária. Costumo dizer aos alunos que se eu mantivesse o mesmo programa para essas
turmas, durante todo esse período, a respectiva coordenação do curso não teria me mantido
nessa posição em todos esses anos.
Os seminários apresentados pelos alunos muitas vezes atingiam níveis excelentes. Em alguns
casos tais trabalhos eram originais e pelo menos um desses casos resultou em uma publicação
relevante:
1) Pinto-Coelho, R.M. & M. Barbeitos. 1997. Estão as bibliotecas universitárias brasileiras
adequadas ao ensino e pesquisa em Ecologia. Revista Ciência da Informação 26(1):20-27.

Um fato que me traz orgulho são as aulas práticas oferecidas aos alunos. Em vários casos,
pudemos publicar os resultados obtidos seja em anais de congressos ou mesmo em revistas de
expressão regional. Um bom exemplo seria o trabalho sobre ecologia de peixes realizado no
reservatório da Pampulha pela turma de Ecologia Energética de 1999. Ele rendeu uma
publicação que é um referencial sobre estudos ictiológicos na represa da Pampulha:
1) Álvares, E.S.S., Canelas, M.A.S., Costa, R.G., Dias, L.G., Ribeiro-Mendes, H. e Pinto-Coelho,
R.M. 2000. A pesca na represa da Pampulha, Belo Horizonte, MG. In: Anais do V Simpósio de
Ecossistemas Brasileiros. 10-15 de outubro de 2000, UFES, Vitória, ES. Volume III, pp 375-382.

Outro bom exemplo de um projeto prático realizado na disciplina de Ecologia Energética que
resultou em uma publicação é o artigo abaixo:
2) Pinto-Coelho, R.M., Bezerra-Neto, J.F., Giani, A., Macedo, C.F., Figueiredo, C.C. & Carvalho,
E.A. 2003. The collapase of a Daphnia laevis (Birge, 1878) population in Pampulha Reservoir,
Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia, 15(3):53-70.
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Esse trabalho descreve um evento de mortandade em massa de organismos zooplanctônicos
no reservatório e discute o papel de dois possíveis fatores que podem explicar esse fenômeno:
a dinâmica do oxigênio dissolvido e o papel das toxinas de cianobactérias.
A minha atuação na disciplina de Ecologia de Comunidades é capítulo muito especial. Ensinei
muito e aprendi mais ainda nessas aulas. É com grande orgulho que cito nomes de meus exalunos dessa disciplina. Alguns deles se destacaram do modo muito especial. Hoje, ocupam
cargos de docência ou são pesquisadores em várias universidades espalhadas por todo o Brasil
ou exterior ou, ainda, exercem cargos de grande importância no sistema de C&T do Brasil. Pela
suas respectivas atuações em minha disciplina como alunos, eu já antevia o sucesso que eles
teriam em suas futuras trajetórias profissionais: Prof. Dr. José Fernandes Bezerra Neto
(UFMG), Dr. Adriano Paglia (Conservation International), Prof. Dr. Marcos Barbeitos (Dept.
Ecology, Univ. Kansas, EUA), Profa. Dra. Iola Boechat (UFSJR), Prof. Dr. Tatiana Cornelissen
(UFU e UFSJ), Prof. Dr. Paulo dos Santos Pompeu (UFLA), Prof. Dr. Marcelo Passamani (UFLA),
Prof. Dr. Rodrigo Lopes Ferreira (UFLA), Prof. Dr. Sérvio Pontes Ribeiro (UFOP), Profa. Dra.
Carla Fernandes Macedo (UFSC, Ba), Dra. Isabela Torres (Florida University), Dra. Magda Greco,
MSc Biol. Rafael Resck (SECTES). A lista é longa e perdoem-me aqueles que eu certamente
esqueci-me de citar.
Essa sequência de atuações como professor e coordenador nas disciplinas de Ecologia
Energética e Ecologia de Comunidades acabou por desaguar em uma de minhas mais
importantes publicações didático-científicas:
1) Pinto-Coelho, R.M. 2000. Fundamentos em Ecologia. Ed. Artes Médicas - ARTMED, Porto
Alegre (RS). 252 p

Esse livro foi criado, em grande parte, baseado nas aulas teóricas que eu organizei e apliquei
nas turmas de Ecologia de Comunidades e Ecologia Energética. Segundo a Dra. Letícia Bispo,
coordenadora do grupo de editores da Artmed em Porto Alegre, esse livro é hoje uma marca
nacional (sua cit.). Ele já vendou mais de 30 mil exemplares, sendo essa cifra um recorde
nacional para livros do gênero do qual muito me orgulho. São pouquíssimas obras científicas,
genuinamente nacionais, na área de ecologia e ciências ambientais, que podem exibir cifras
semelhantes de venda no mercado nacional.
A edição desse livro abriu e consolidou novas perspectivas nas minhas atividades na UFMG,
pois essa obra foi o “pilar de sustentação” do programa de ensino à distância “Fundamentos
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em Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental” cuja primeira turma foi iniciada no segundo
semestre de 1998 (ver adiante).
Ao voltar do meu pós-doutoramento no Canadá, em agosto de 2001, assumi basicamente os
mesmos encargos didáticos. No entanto, houve duas interrupções nos anos de 2003 e 2006,
devido ao acidentes: o primeiro deles, de automóvel, em fevereiro de 2003 e um segundo, de
motocicleta, em agosto de 2006 (Tab. 02).

Tab. 02 - Lista de encargos didáticos do professor Ricardo Motta Pinto Coelho entre os anos de 2001 e
2009.

Anos

Semestres

Disciplina

2001

2

Ecologia Energética, BIG 614, CH = 90 horas.

2002

1

Ecol. Comunidades, BIG 803, 90 horas.

2

Ecologia Energética, BIG 614, CH = 90 horas.

1

Ecologia de Comunidades, BIG 803, 90 horas
(parc.) / Lic. Médica.

2

Ecologia Energética, BIG 614. CH = 90 horas.

1

Ecologia de Comunidades, BIG 803, CH=90
horas

2

Ecologia Energética, BIG 614, CH = 90 horas.

1

Ecologia de Comunidades, BIG 803, CH=90
horas.

2

Ecologia Energética, BIG 614, CH = 90 horas.

1

Ecologia de Comunidades, BIG 803, CH=90
horas.

2

Ecologia Energética, BIG 614, CH = 90 horas.

2003

2004

2005

2006

(docência parcial e licença médica)
2007

2008

1

Ecologia de Comunidades, BIG 803, CH=90
horas.

2

Ecologia Energética (parcial) - Licença Médica

1

Ecologia de Comunidades, BIG 803, CH=90
horas.
Curso de Especialização em Gestão de Recursos

42

Hídricos (EGRH), CH= 20 horas.
2

Ecologia Energética, BIG 614, CH = 90 horas.
Ecologia Geral (Noturno), BIG 012, CH = 60
horas.

2009

1

Bases Ecológicas – BEDS, ICB – 001, CH=45
horas.
Ecologia Geral Noturno, BIG 012, 60 horas.
Curso de Especialização em Gestão de Recursos
Hídricos (EGRH), CH= 20 horas.

2

Bases Ecológicas – BEDS – ICB 001, 45 horas.
Ecologia Geral – Engenharia Ambiental. BIG
048, 60 horas.

Após tantos anos de atuação na pós-graduação resolvi, a partir de 2008, que era chegada a
hora de dedicar-me ao ensino na graduação. Essa decisão está ligada a uma série de fatores e
dentre eles, gostaria de citar:
(a) o departamento de Biologia Geral havia contratado uma série de novos docentes, doutores,
todos eles ansiosos para atuar na pós-graduação e mais do que isso, esses novos docentes
deveriam ser treinados nesse tipo de função.
(b) Ao longo dos últimos anos, temos visto na UFMG e em outras universidades um enorme
desprestígio do ensino de graduação em detrimento do ensino de pós-graduação, mesmo
considerando o grande esforço do Governo Federal para estimular e ampliar esse tipo de
ensino (REUNI, etc.)
( C) A partir de 2006, eu passo a ter um envolvimento cada vez maior em novas atividades
científicas mais aplicadas e na extensão universitária. Essas atividades tinham características
que permitiam uma grande aplicação em algumas disciplinas da graduação do departamento
de Biologia Geral. Uma dessas atividades é o meu crescente envolvimento em uma nova linda
de pesquisa, a “reciclagem ambiental”.
Os novos docentes contratados nas universidades públicas do Brasil (dentre elas, a UFMG) são
compelidos a dedicarem-se ao máximo ao ensino de pós-graduação, logo após darem início às
suas atividades universitárias. Eles necessitam de captar alunos de mestrado e doutorado e
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recursos que irão permitir a montagem de seus laboratórios e suas respectivas carreiras de
pesquisadores. Em decorrência, forma-se uma grande lacuna no ensino de graduação na
maioria das universidades brasileiras. As disciplinas são frequentemente loteadas entre vários
docentes; há uma grande falta de integração pedagógica entre módulos da disciplinas; as
(intermináveis) reformas curriculares, sempre presentes, atendem mais a interesses
corporativistas ou imediatistas do que às verdadeiras necessidades do mercado de trabalho.
Há uma ausência crônica de aulas práticas, uma ausência crônica de novos produtos para o
apoio às atividades didáticas da graduação tais como livros, roteiros de aulas práticas, vídeoaulas, etc.
Considerando o acima exposto, resolvi aceitar mais um novo desafio na UFMG. A partir do
segundo semestre de 2008, passo a dedicar-me a uma série de disciplinas de graduação no
setor de Ecologia do BIG. Inicialmente, aceitei o desafio de coordenar mais uma vez o setor de
ecologia. Logo em seguida, aceitei a coordenação das seguintes disciplinas (Tab. 03):
Tab. 03 – Lista de encargos didáticos (graduação), onde o docente Ricardo Motta Pinto Coelho
atou entre os anos de 2008 e 2012.
N

Disciplina

Código

Depto Período

1

Ecologia Geral (CB Noturno)

BIG 048

BIG

1-2 SS 2008

2

Bases Ecológicas para o Desenvolvimento Sustentável

BIG 001

BIG

1-2 SS 2009

3

Ecologia Geral (CB Noturno)

BIG 048

DESA 2 SS 2009

4

Coordenador da disciplina "Estágio Obrigatório em Ecologia“
(Bacharelado)

BIG 008

BIG
2 SS 2009
DESA

5

Bases Ecológicas para o Desenvolvimento Sustentável

BIG 001

BIG

1 SS 2011

6

Bases Ecológicas para o Desenvolvimento Sustentável

BIG 001

BIG

2 SS 2011

7

Limnologia Aplicada à Aquicultura II

BIG 051

BIG

1 SS 2012

8

Bases Ecológicas para o Desenvolvimento Sustentável

BIG 001

BIG

1 SS 2012

Observação: em 2010, fiquei afastado de minhas atividades didáticas na UFMG por estar
atuando na Presidência da Fundação UNESCO-HidroEX.

A opção pela volta ao ensino da graduação revela-se, em pouco tempo, ter sido uma estratégia
muito acertada. De minha atuação na disciplina ICB 001 – Bases Ecológicas, surge mais outra
publicação muito importante na minha vida acadêmica, o livro “Reciclagem e Desenvolvimento
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Sustentável no Brasil”, uma obra que sintetiza uma série de trabalhos teórico-práticos que
realizei junto com os alunos da disciplina BEDS nos anos de 2008 e 2009.
Era óbvio que eu estava triste em deixar de coordenar a disciplina “Ecologia de Comunidades”
da pós-graduação. Às vezes a tristeza nessa vida cede lugar a uma felicidade inesperada. Qual
não foi a minha surpresa ao ver que um meu ex-orientado e ex-aluno, o Prof. Dr. José
Fernandes Bezerra Neto assume parte da docência da disciplina de Ecologia de Comunidaes,
uma disciplina que considero ser uma das mais importantes do nosso querido programa de
pós-graduação! De certa forma, a entrada do José Neto na docência de dessa disciplina não
deixa de ser um reconhecimento de todo o meu esforço ao longo de dezoito anos de docência
na PG ECMVS (1991-2008).

IV – Atividades de Orientação
IV .1 – Orientação a Bolsistas e Alunos de Iniciação Científica
Apesar de ter orientado uma monografia de bacharelado antes do meu mestrado, a grande
amiga Maria Alice de Mattos Mascarenhas, hoje uma grande empresária de sucesso, eu Iniciei,
de fato, as minhas atividades de orientação assim que retornei de meu mestrado na UnB, em
1984. Logo no início desse ano, o meu laboratório no setor de ecologia logo ficou pequeno
para albergar todos os alunos. Assim, cinco estudantes de Ciências Biológicas vieram trabalhar
em meu laboratório:
1) Blenda Maria Freire
bolsa iniciação científica FUNDEP/SUDECAP (1984)
bolsa aperfeiçoamento científico FUNDEP/SUDECAP (1985)
2) Maria Beatriz Gomes Dabés
Estágio final do bacharelado em Ecologia do ICB/UFMG (1984)
3) Júnio Augusto dos Santos Silva
Bolsa de iniciação científica do CNPq (1984/85)
4) Afonso Pelli
Bolsa de Iniciação científica do CPq/UFMG (1985/86)
5) Solange dos Santos Lima
Bolsa de Iniciação científica do CPq/UFMG (1986)
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Blenda, Júnio e Solange concluíram trabalhos enfocando a ecologia de zooplâncton em
reservatórios enquanto que o Afonso Pelli trabalhou com aspectos físico-químicos da represa
da Pampulha. A Maria Beatriz já tinha um especial pendor para a taxonomia de organismos
zooplanctônicos. Todos exercem, hoje, funções relevantes dentro da Biologia. Afonso Pelli é
professor doutor na universidade federal de Uberada. A Maria Dabés é docente na
UNIMONTES em Montes Claros, O Júnio é um biólogo que trabalha atualmente na ONG
Conservation International - CI. A Solange vem trabalhando como consultora ambiental
enquanto que a Blenda seguiu outros caminhos profissionais.
Após o meu doutoramento, exerci de modo intensivo a atividade de orientação a alunos de
iniciação científica. Assim, entre 1991 e 2000, orientei dez diferentes alunos de biologia, na
modalidade de iniciação científica:
6) Raquel Teixeira de Moura
Bolsa de Iniciação científica do PRPq/UFMG (1992/1993)
7) Flávio de Alvim Braga
Bolsa de Iniciação científica da FAPEMIG (1993)
8) Maurício Krieger Amorim
Bolsa de Iniciação científica da FAPEMIG (1993)

9) Andréa Gonçalves da Costa
Bolsa de Iniciação Científica do CNPq (1993)
10) Paulo Henrique da Costa Corgosinho
Bolsa de Iniciação Científica do CNPq (1994-1995)
Bolsa de Iniciação Científica do CNPq (1995-1996)
Bolsa de Iniciação Científica FNMA (1996-1997)
11) Ludmira Souza Collares
Bolsa Iniciação Científica PROBIC/FAPEMIG (1996-1997)
12) Marcos Barbeitos
Bolsa de Iniciação Científica PETROBRÁS-FIREFREEZE/FUNDEP (1996)
13) Marcelo de Castro Leal
Bolsa PROBIC Fapemig - Vigência: 03/97 a 07/98
14) José Fernandes Bezerra Neto
Bolsa Probic-Fapemig - Vigência: 08/98 a 12/98
15) Elildo Alves Ribeiro Júnior
Bolsa PROBIC Fapemig - Vigência: 03/99 a 02/2000
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Orgulho-me dessas orientações já que quase todos os bolsistas acima relacionados exercem
hoje cargos de docência universitária (Raquel T. Moura, Paulo Henrique Corgosinho, José
Fernandes Bezerra Neto), de pesquisa seja no Brasil (Paulo H. Corgosinho (UNIMONTES,
HidroEX), Elido Alves Jr. (INPA) ou exterior, como no caso do Marcos Barbeitos ou do Marcelo
de C. Leal. Alguns deles atuam hoje como biólogos em agências governamentais ligadas à
gestão ambiental (Flávio Alvim Braga, IEF; Andréia Costa, FEAM)
Nesse período, também exerci orientação a uma série de alunos de Biologia, recém-graduados,
através de bolsas de aperfeiçoamento científico concedidas por diferentes agências. É
importante destacar a importância dessas orientações considerando, sobretudo, o fato de que
quase todos esses bolsistas (excetuando o Sidney Guerra) tornaram-se pesquisadores em
Ecologia/Limnologia ou docentes no ensino médio ou superior, nos dias atuais.
1) Raquel Teixeira de Moura
Bolsa de Aperfeiçoamento Científico CNPq (1994)
2) Maurício Krieger Amorim
Bolsa de Aperfeiçoamento Científico CNPq (1994-1995)
3) Andrea Moreira
Bolsa de Aperfeiçoamento de FURNAS (1993)
Bolsa de Aperfeiçoamento Científico CNPq (1994)
4) Sidney Guerra
Bolsa de Aperfeiçoamento Científico PETROBRAS-FIREFREEZE/FUNDEP (1996)
5) Isabela Claret Tôrres
Bolsa de Aperfeiçoamento Conv. SMMA/FUNDEP (1996-1997)
6) Carla Fernandes Macedo
Bolsa de Aperfeiçoamento da FAPEMIG (1996-1997)
7) Sandra Francischetti
Bolsa de Aperfeiçoamento convênio PBH/SMMA/FUNDEP
Período: 03/98 a 12/98
8) Rachel Magalhães Santeiro
Bolsa de Aperfeiçoamento da FAPEMIG
Período: 03/98 a 02/99
A Raquel Teixeira de Moura, assim como a Carla Fernandes Macedo, fizeram seu mestrado no
PG ECMVS e hoje, são docentes e pesquisadoras em universidade federais ou estaduais da
Bahia. Raquel Magalhães Santeiro fez o seu mestrado e seu doutorado na UNESP em
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Limnologia Aplicada a Aquicultura, sob a minha co-orientação e hoje é coordenadora de cursos
de C. Biológicas em universidades particulares de Belo Horizonte. O Maurício Krieger é um
professor de biologia reconhecido no ensino de segundo grau de BH. Andréia Moreira trabalha
como bióloga no setor industrial, tendo se aperfeiçoado nos EUA. Isabela fez o seu mestrado
sob a minha orientação e recentemente obteve o seu doutoramento na Florida University, em
Limnologia. A Sandra obteve seu mestrado no PG ECMVS sob a orientação de minha exesposa, Alessandra Giani. Ela atualmente é pesquisadora no CETEC-MG.
Após o regresso de meu pós-doutoramento, continuei recebendo um bom número de
bolsistas de Iniciação Científica - IC ou Aperfeiçoamento Científico - AP. Assim, treze alunos
foram acolhidos no LGAR na condição de bolsistas ou voluntários de IC.
1 6) Fabrícia Miranda
Bolsa de Iniciação Científica IC da FAPEMIG
Vigência: 2004-2006;
17) Maíra Campos
Bolsa de iniciação científica IC da FAPEMIG
Vigência: 2004-2006
18)Tiago Gripp Mota
Bolsa de iniciação científica IC da FAPEMIG
Vigência: 2004-2006
19) Rafael Resck
Monografia de Bacharelado de Zoologia (março - julho 2005)
20) Alessandra Jardim
Estagiária de IC (voluntária)
Período: abril-dezembro de 2006
21) Alan Vieira Gonzaga
Bolsa IC PROBIC FAPEMIG Vigência: 2008-2010
22) Denise Araujo Salviano
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Bolsa IC Pro-BIC Fapemig (julho-dezembro de 2009)
Bolsa IC Pro-BIC (abril – dezembro de 2011)
23) Simone Paula Santos
Estágio voluntário ( abril – dezembro de 2009)
24) Denise Pires Fernandes
Estágio voluntário (abril -dezembro 2009)
25) Eliane Corrêa Elias
Estágio voluntário (abril -dezembro 2009)
Bolsista programa de ensino a distância (abril dezembro de 2010)
Bolsista CNPq (abril- dezembro 2011)
26) Laila Ribeiro
Bolsista IC CNPq
Período: abril-2011 a dezembro-2012
27) Gabriela Pires Fernandes
Bolsista IC CNPq
Período: abril-2011 a dezembro-2012
28) Aloizio Pelinson
Bolsista IC CNPq
Período: abril-2011 a dezembro-2012
29) Felipe Cerqueira
Bolsista IC, CNPq
Período: abril-2012 a dezembro-2012

A maioria desses bolsistas IC continuou seus estudos rumo à pós-graduação. Assim, a Fabrícia
Miranda, o Rafael Resck, a Maíra Campos, a Denise Pires Fernandes e a Simone Paula Santos
já concluíram seus respectivos mestrados (PG ECMVS ou no DESA-UFMG). A Eliane C. Elias já
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ingressou no programa PG ECMVS e eu atuo como seu co-orientador (o seu orientador é meu
ex-bolsista, Prof. José Fernandes Neto). O Tiago começou o seu mestrado, mas acabou
trancando esse curso por razões pessoais e também pelo seu crescente envolvimento no
ensino médio onde ele atua como professor da rede pública. Ele ainda exerce o cargo de tutor
no programa de ensino a distância na área de Ecologia em uma universidade particular. Por
outro lado, Alan Vieira passou em concurso do IBAMA onde atua no presente como biólogo.
Um destaque especial deve ser concedido ao meu ex-bolsista de IC Rafael Resck (Fig. 08). Ele
realizou a sua monografia de bacharelado trabalhando com cápsulas cefálicas de chironomidae
nos sedimentos lacustres dos lagos D. Helvécio e Lagoa da Carioca.

Fig. 08 – Biólogo Rafael Resck, aluno de bacharelado em Ecologia (Curso de Ciências Biológicas da
UFMG) sob minha orientação. A monografia de bacharelado do Rafael foi uma contribuição essencial
para que a teoria da “Cascata Trófica Invertida” pudesse ser proposta algum tempo depois da defesa de
sua dissertação de mestrado.

O Rafael usou, nesses estudos, um amostrador de sedimentos de alta resolução, o sedimentcorer de Hydrobios. Seus dados mostram o quanto a biota desses lagos modificou em passado
recente seja em termos de riqueza de taxa bem como no aumento das densidades relativas
(Fig. 09). O seu trabalho foi de importância para o desenvolvimento da teoria da “Cascata
Trófica Invertida” (ver abaixo).
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Fig. 09 – Detalhes da monografia do Rafael Resck. Á esquerda (parte superior) montagem do sistema de
amostragem e processamento quantitativo de sedimentos desenvolvido no LGAR para a monografia do
Rafael; em baixo, fotografia ilustrando a ocorrência de uma carapaça sub-fóssil (seta). Á direita,
histograma ilustrando o aumento da riqueza de taxa em porções mais antigas do sedimento. Esse
trabalho foi de fundamental importância para mostrar que os lagos do médio rio Doce sofreram grandes
perdas de riqueza em espécies de componentes de sua fauna em passado recente.

O uso dos amostradores de sedimentos tem sido cada vez mais difundidona Europa e nos EUA
(i.e: Brodersen & Lindergaard, 1999) Entretanto, a aplicação dessa metodologia foi um fato
inovador na Limnologia mineira. Essa abordagem irá abrir uma série de novas perspectivas de
estudos ecológicos sobre biogeografia, conservação e recuperação tanto de lagos prístinos
quanto aqueles ambientes degradados pela ação do homem (i.e: lagos calcáreos na região de
Lagoa Santa, MG).
O Rafael, além de ter concluído seu mestrado na pós-graduação ECMVS, ocupa hoje uma
importante posição na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, SECTESMG. Lá, ele coordena uma série de importantes projetos e missões tecnológicas com
abrangência em todo o estado de Minas Gerais. Pela sua competência, ele vem representando
a SECTES-MG em diversos eventos no exterior.
Um dos aspectos que facilita a rápida inserção profissional dos estagiários e bolsistas que vem
atuando no LGAR, sob a minha orientação, é o fato de que eu procuro, em minhas atividades
de orientação, perceber e valorizar as aptidões naturais de cada bolsista. Na medida do
possível, ajustamos o projeto do bolsista às suas aptidões naturais. Assim, se o bolsista tem
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aptidão para o trabalho em laboratório, procuramos enfatizar essa atividade em seu projeto.
Ao contrário, se o bolsista tem preferência ou de destaca nos trabalhos de campo, o seu
projeto irá refletir essa sua preferência. Todos os bolsistas do LGAR, no entanto, poderão
atestar o quanto exigimos deles para que busquem uma formação a mais ampla possível.
Apesar de suas preferências pessoais, eles terão que passar por diferentes funções no
laboratório. Essas funções incluem participações nas análises físico-químicas da água, em
determinações de organismos planctônicos além de um treinamento (quase sempre exaustivo)
em diferentes ferramentas de análises de dados. Esse treinamento inclui o uso de diferentes
pacotes estatísticos (Sistat), programas avançados de elaboração de gráficos (Sigmaplot) ou de
sistemas de informação geográfica (Didger, Surfer, etc).
Os estagiários do LGAR deverão também ter grande familiaridade no uso e processamento de
dados obtidos por uma variada gama de sondas limnológicas sejam elas sonda multiparâmetros, radiômetros, ecobatímetros, etc. Uma especial atenção é dada no treinamento e
manuseio de equipamentos e aparelhos para coletas de amostras em campo. Todos os alunos,
em algum momento, terão a chance de organizarem e executarem, sozinhos, excursões a
campo. Esse treinamento inclui o preparo da logística da coleta, a obtenção e o pósprocessamento das amostras, a organização de planilhas e gráficos e a eventual redação final
da monografia ou do manuscrito. Assim, os bolsistas do LGAR ao final dos primeiros doze
meses de estágio já possuem uma considerável bagagem teórico-prática. O somatório dessas
habilidades os leva, em geral, ao rápido encontro de uma colocação profissional no mercado.

IV.2 – Orientação a Alunos de Mestrado
Nos anos 90, o programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida
Silvestre era muito restritivo, em termos de credenciamento de novos docentes, em seus
primeiros anos de vida. No meu caso, eu somente consegui a autorização do programa para
supervisionar dissertações de mestrado em 1993, ou seja, quase dois anos após o meu
regresso do doutoramento. Naquela época, havia apenas o curso de mestrado e o número de
alunos selecionados anualmente era quase sempre menor do que 10. No entanto, não foram
somente razões de ordem acadêmica que impediram-me orientar dissertações entre os anos
de 1991 e 1992. O primeiro grande auxílio à pesquisa que eu consegui foi em 1993. Essa ajuda
veio da Alemanha, sob a forma de auxílio que eu solicitei ao Deutcher Austauch Akademisher
Dienst – DAAD. Esse auxílio me permitiu equipar o laboratório com bons equipamentos óticos,
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uma sonda multi-parâmetros, sensores de radiação, além de uma variedade de amostradores
e redes de plâncton. Tais equipamentos possibilitaram-se iniciar efetivamente as minhas
pesquisas na UFMG. Entre os anos de 1993 e 2000, eu pude orientar com sucesso cinco
dissertações de mestrado dentro do programa de PG em Ecologia, Conservação e Manejo da
Vida Silvestre.
1) Marcos Antônio Reis Araújo. 1995. Produção e Consumo de Carbono Orgânico na Represa
da Pampulha, Belo Horizonte, MG.
Defesa: agosto de 1995.
2) Andréa Gonçalves da Costa. 1998. Migração vertical diurna e teores de lipídeos do
zooplâncton do reservatório da Pampulha e do Reservatório de Furnas.
Defesa: agosto de 1998
3) Carla Fernandes Macedo. 1999. O estudo da qualidade nutricional de duas espécies de
cladóceros em relação às clorofíceas Ankistrodesmus gracilis e Scenecesmus quadricauda.
Defesa: julho de 1999;
4) Isabela Claret Tôrres. 1999. Determinação da influência dos tributários na qualidade de água
da represa da Pampulha.
Defesa: agosto de 1999;
5) Carlos Alberto Mourthé Jr. 2000. Modificações estruturais na comunidade de diatomáceas
em um gradiente de poluição hídrica.
Defesa: julho de 2000

Alguns artigos foram publicados a partir dessas dissertações que estão citados abaixo. Alguns
deles tornaram-se referências muito citadas quando se trata de estudos limnológicos sobre a
represa da Pampulha:
1 - Araújo, M.A. & R.M. Pinto-Coelho. 1998. Produção e consumo de carbono orgânico na
comunidade planctônica da represa da Pampulha - Belo Horizonte - MG. Revista Brasileira de
Biologia 58(3):403-414.
2 - Torres, I.C., M.A. Araújo & R.M. Pinto-Coelho. 1998. Variação sazonal e diurna do carbono
orgânico particulado no res. da Pampulha, Belo Horizonte, MG. Revista Brasileira da Biologia.
58(1):131-141.
3 - Torres, I.C., R.P. Resck & R.M. Pinto-Coelho. 2007. Mass balance estimation of nitrogen,
carbon, phosphorus and total suspended solids in the urban eutrophic Pampulha reservoir,
Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia 19(1):79-91.
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Nessa época, demos um grande impulso aos estudos sobre Ecofisiologia de Organismos
Planctônicos. As dissertações de mestrado do Marcos Araújo, da Andréia Gonçalves e da Carla
Fernandes são bons exemplos desse enfoque. Os trabalhos que publiquei com a Carla
Fernandes Macedo merecem um destaque especial. A Carla foi uma aluna excepcional, pois
era extremamente dedicada, precisa em suas análises além de gostar muito do que fazia. Em
pouco tempo, ela assimilou uma metodologia bastante complexa, passando a cultivar a
cultivar culturas monoespecíficas de algas além de manter clones de várias espécies de
cladóceros, sob excelentes condições de cultivo. Essas eram duas condições básicas para que
se pudesse partir para uma série de trabalhos inovadores que gostaríamos de fazer sobre a
ecofisiologia de organismos zooplanctônicos. Nessa mesma época, obtive o meu primeiro
grande financiamento de pesquisa através da FAPEMIG o que impulsionou ainda mais as
nossas pesquisas pois pudemos montar um laboratório completo voltado à ecofisiologia de
organismos planctônicos.
Pouco se sabia, e acredito que devemos aprender muito ainda sobre a ecofisiologia dos
organismos zooplanctônicos tropicais. Questões tais como a magnitude das taxas de
respiração, das taxas de excreção de nutrientes, os ciclos nictemerais dessas taxas são ainda
hoje praticamente desconhecidos para a maioria das espécies zooplanctônicas tropicais.
Mesmo aspectos básicos sobre as preferências alimentares da grande maioria das espécies
permanecem quase desconhecidos. Em decorrência, a grande maioria dos estudos ecológicos
sobre os organismos zooplanctônicos no Brasil permanece, ainda hoje (2012) muito restrita a
aspectos demográficos (i.e: variações espaço-temporais de populações e de suas assembléias),
a enfoques taxonômicos ligados a aspectos biogeográficos (descrições de faunas específicas de
certos tipos de biótopos ou ecorregiões), ou, ainda, a estudos descritivos focando certos tipos
de comunidades específicas (i.e: fauna zooplanctônica associada a bancos de macrófitas).
A abordagem fisiológica, quando aparece na literatura, está quase sempre restrita a
mensurações da produção secundária. Nesse sentido, os trabalhos que publiquei com a Carla
Fernandes foram relevantes porque mostramos toda uma série de abordagens que poderiam
ser feitas com os organismos zooplanctônicos com potencial para não somente explicar
aspectos importantes do funcionamento dessas comunidades, como por exemplo, as
principais rotas tróficas e de fluxo de energia existentes mas também como fontes
importantes de alimentos para os peixes.
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Os artigos que eu, Carla Macedo (Fig. 10) e outros estagiários publicamos abriram uma série
de perspectivas aplicadas, principalmente em Aquicultura e Piscicultura. Esses estudos, na
realidade, foram a “porta de entrada” para uma série de projetos que iria coordenar mais
tarde, especialmente aqueles voltados à delimitação de parques aquícolas. Os principais
trabalhos publicados com a Carla Fernandes Macedo nessa linha são descritos a seguir:
1) Macedo, C .F. & R. M. Pinto-Coelho. 1997. A influência do ritmo circadiano nas taxas de
respiração do zooplâncton da Lagoa da Pampulha. Acta Limnologica Brasiliensia. 9:125-137.
2) Macedo, C. F. & R. M. Pinto-Coelho. 2000. Taxas de filtração de Daphnia laevis e Moina
micrura em relação as clorifíceas Scendesmus quadricauda e Ankistrodesmus gracilis. Acta
Limnologica Brasiliensia, 12:1-10.
3) Macedo, C. F. & R. M. Pinto-Coelho. 2000. Efeitos das algas Ankistrodemus gracilis e
Scenedesmus quadricauda no crescimento e no índice lipídico de Daphnia laevis e Moina
micrura. Acta Scientiarum 22(2):397-401 (ISSN 1415-6814).
4) Macedo, C. F. & R. M. Pinto-Coelho. 2000. Diel variations in respiration, excretion rates and
nutritional status of zooplankton from the Pampulha Reservoir, Belo Horizonte. Journal
Experimental Zoology 286:671-682.
5) Macedo, C.F. e R.M. Pinto-Coelho. 2001. Nutritional status response of Daphnia laevis e
Moina micrura from a tropical reservoir to different algal diets: Scenedesmus quadricauda e
Ankistrodesmus gracilis. Brazilian Journal of Biology , Academia Brasileira de Ciências,
61(4):555-562.

Esses artigos foram publicados em um curto espaço de tempo (1997-2001) e abordam
questões importantes ligadas ao metabolismo de vários tipos de organismos zooplanctônicos
tais como a respiração, a excreção e a nutrição. Os efeitos da iluminação, do ritmo circadiano
foram estudados tanto em condições naturais e sob condições controladas no laboratório.
Era natural que estivéssemos tentados em melhor compreender (e aplicar) os conhecimentos
adquiridos em condições naturais e, especialmente, em determinadas aplicações ligadas
especificamente na Piscicultura e Aquicultura. Afinal, as perspectivas imediatas em aumentar
bastante os ganhos em produtividade na criação intensiva de peixes, através do manejo do
zooplâncton usado como item alimentar principalmente na fase de alevinos, eram muito
animadoras. Esse tipo de trabalho foi feito por uma jovem bolsista de aperfeiçoamento que
chegou a meu laboratório, a Raquel Santeiro (vide acima).
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Fig. 10 – Carla Fernandes Macedo, bolsista de IC e AP, aluna de mestrado sob minha orientação. Ela
realizou seu doutorado na UNESP em Jaboticabal e hoje é docente na UFSC, Bahia.

Tanto a Carla Macedo quanto a Raquel Santeiro foram convidadas pela Dra. Profa. Lúcia
Sipaúba da UNESP, em Jaboticabal, para prosseguirem seus estudos aplicados na área de
piscicultura. Daí irá surgir uma série de projetos e publicações genuinamente aplicados que
irão demonstrar e consolidar todo o nosso trabalho inicial.
1 - Santeiro, R.M., R.M. Pinto-Coelho & L. H. Sipaúba. 2006. Diurnal variation of zooplankton
biochemical composition and biomass in plankton production tanks. Acta Sci. Biol. Sci.
(Maringá, PR), 28(2):103-108.
2- Sipaúba-Tavares, L.H., R.M. Santeiro, R.M. Pinto-Coelho & F.M. S. Braga. 2009. Effect of
fertilization in water quality and in zooplankton community in open plankton-culture ponds.
Biosci. J. Uberlândia, 25(3):172-180.

Hoje, algumas práticas em estações de piscicultura e projetos de aqüicultura intensiva já
adotam em seu manejo diário normas e procedimentos relacionados diretamente aos
resultados de nossas pesquisas.
Após o retorno de meu pós-doutoramento, em 2001, orientei mais sete dissertações, cinco das
quais já estão concluídas. Essas dissertações, além de inaugurarem uma nova fase de minhas
atividades científicas, sugerem uma maior maturidade como orientador dentro de um
programa de pós-graduação já que os temas e as metodologias empregadas nessas
dissertações passa a variar muito mais. Em alguns casos, as áreas de estudo passam do
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enfoque local ao enfoque regional. Os objetivos passam a ser mais ambiciosos e os resultados
são aplicáveis em questões ambientais relevantes.
Todas essas dissertações, desse segundo período, geraram ou estão por gerar publicações com
alto nível científico. E todos os nossos orientandos de mestrado encontraram posições
profissionais relacionadas com seus trabalhos no LGAR.
6) José Fernandes B. Neto.2001. A influência da larva de Chaoborus (Insecta: Diptera) na
distribuição espacial da comunidade zooplanctônica na Lagoa do Nado, Belo Horizonte - MG.
Defesa: agosto de 2001;
7) Laura Rull de Aguilla. 2001. Gradiente trófico no rio Sapucaí (Reservatório de Furnas - MG):
relação com a distribuição do zooplâncton e os usos do solo.
Defesa: agosto de 2001;
8) Rafael Resck. 2007. Avaliação morfológica e estudo da variação horizontal de parâmetros
limnológicos do reservatório da Pampulha (Belo Horizonte - MG).
Defesa: dezembro de 2007;
9) Fabrícia Miranda.2008. Ocorrência de Ostracoda no médio rio Doce, Minas Gerais com
revisão do estado da arte do estudo desse grupo no Brasil.
Defesa: outubro de 2008;
10) Ludmila Brighenti. 2009. Avaliação limnológica da Lagoa Central (Lagoa Santa, MG): uma
abordagem espacial. Programa de Pós-Graduaçao em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida
Silvestre.
Bolsa: Curso à distância Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental.
Início do curso: março de 2007;
Defesa: 2 de abril de 2009;
11) Denise Pires Fernandes. 2012.
Tema da tese: "Indícios de degradação ambiental em um reservatório urbano oligotrófico
(Reservatório de Serra Azul, MG - Brasil): avaliação limnológica, morofometria, batimetria e
modelagem hidrodinâmica."
Bolsa: CAPES.
Início do curso: março de 2009;
Defesa: 24 de abril de 2012.
12) Simone de Paula. 2012.
Tema da tese: Morfometria, compartimentação e hidrodinâmica de um reservatório
periurbano tropical: prognósticos sobre o tempo de vida útil do reservatório de Vargem das
Flores, Minas Gerais, Brasil.
Bolsa: CAPES.
Início do curso: março de 2009;
Defesa: 27 de abril de 2012.
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Um caso que destaco, de modo muito especial, é a trajetória do biólogo José Fernandes
Bezerra Neto, que sempre esteve sob a minha orientação (Fig. 11). Em meados de 1993, o
estudante de graduação de Ciências Biológicas (após um longo trancamento de matrícula),
José Neto, adentra ao meu laboratório. A sua estória me chamou a atenção. Ele havia sido
orientado pelo Prof. Dr. Geraldo E. Torres, entre 1984 e 1985, chegando mesmo a participar,
na condição de voluntário, de uma das missões nipo-brasileiras coordenadas pelos Profs.
Tundisi e Saijo, no Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Ele participou de um projeto sobre
ecologia de chaoboridae. Logo em seguida, ele foi obrigado a interromper o seu curso de
Biologia, devido a razões particulares (casamento, filhos, etc). No entanto, após todos esses
anos, ele me procura perguntando se haveria uma possibilidade de que eu o recebesse na
condição de estagiário voluntário. Eu pude perceber no José Neto uma grande vontade de
retomar os seus estudos e resolvi apoiá-lo.

Fig. 11 - José Fernandes Bezerra Neto, foi estagiário voluntário, bolsista de iniciação científica, aluno de
mestrado e de doutorado, bolsista de pós-doutorado, sempre sob a minha orientação. No início eu
ensinava muito depois passei a aprender muito com ele. Hoje, é um dos mais jovens professores
adjunto do departamento de Biologia Geral, ICB, UFMG.

Eu propus a ele ajudar-me no desenvolvimento de uma nova armadilha para a coleta
quantitativa de organismos zooplanctônicos, uma versão modificada e melhorada do modelo
original proposto por Schindler-Patalas (Patalas, 1954; Schindler, 1969) (Fig. 12). O José Neto
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participou ativamente do projeto e, em breve, tínhamos uma armadilha altamente eficaz que
inclusive nos possibilitou a realização de uma série de estudos muito importantes sobre a
ecologia e a ecofisiologia das larvas do díptero Chaoborus.

Fig. 12 – Armadilha de zooplâncton (modificada de Shindler-Patalas) que foi desenvolvida no LGAR e
usada nos trabalhos de monografia, dissertação de mestrado e de doutoramento do Prof. Dr. José
Fernandes Bezerra Neto.

O desenvolvimento desse artefato de coleta foi publicado alguns anos depois:
1) Bezerra-Neto, J.F. & R.M. Pinto-Coelho. 2005. Avaliação da eficiência de dois
amostradores na estimativa da abundância e biomassa de organismos planctônicos.
BIOS - Cadernos do Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas, 11(11):19-27,
ISSN 0104-4389.
A despeito da enorme importância dos chaoboridade como importantes agentes
estruturadores de toda a comunidade planctônica nos lagos temperados, a ecologia e
especialmente os aspectos ligados ao metabolismo desses organismos eram (e ainda são)
muito pouco conhecidos na limnologia tropical. Essa lacuna do conhecimento decorre, em
grande parte, da dificuldade em se coletar esses organismos de forma adequada. Isso decorre
não somente de problemas metodológicos (no Brasil, não existiam muitos grupos que estavam
equipados com o artefato de Juday, essencial para a captura dessas larvas em densidades
adequadas), mas também devido ao comportamento peculiar desses organismos que
permanecem enterrados nos sedimentos dos lagos a maior parte do dia; ocupando a coluna de
água somente entre o entardecer e a alvorada.
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A nova armadilha, o grande apoio teórico e logístico, que todos do LGAR demos ao José Neto
(eu, o Cid, a Laura Rull o Elildo), possibilitaram-no não somente concluir sua Monografia de
Bacharelado mas também realizar o seu mestrado e, logo em seguida, seu doutoramento,
todos obtidos em pouco tempo. Em todos esses trabalhos, a ecologia do zooplâncton foi o
foco central, sempre tendo os chaoboridae como pano de fundo dessas pesquisas. Era
evidente que o jovem estudante tinha uma enorme vontade aprofundar-se nos mais
diferentes aspectos da ecologia do zooplâncton. À medida que eram publicados os artigos e as
várias comunicações em congressos, o grande “quebra-cabeças” da ecologia dos chaoboridae
foi se completando. Ficou comprovado o enorme impacto que essas larvas aquáticas de
dípteros exerciam sobre a comunidade planctônica em muitos dos ambientes que
estudávamos. Abaixo, algumas das publicações originadas em função desses trabalhos:
1) Bezerra-Neto, J. F. e Pinto-Coelho, R.M. 2002. Population dynamics and secondary
production of Chaoborus brasiliensis (Diptera: Chaoboridae) in a small tropical reservoir: Lagoa
do Nado, Minas Gerais - Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia, Sociedade Brasileira de
Limnologia - SBL, Botucatú, v. 14, n. 3, p. 61-72, 2002.
2) Bezerra-Neto, J. F. e Pinto-Coelho, R. M. 2002. A migração vertical das larvas de Chaoborus
brasiliensis (Diptera: Chaoboridae) em um reservatório tropical: Lagoa do Nado, BH - MG. Acta
Scientiarum, editora da Universidade Estadual de Maringá (UNIMAR), Maringá (PR), v. 24, n. 2,
p. 329-336, 2002.
3) Bezerra-Neto, J.F. e Pinto-Coelho, R.M. 2002. A influência da larva de Chaoborus (Insecta:
Diptera) na distribuição espacial da comunidade zooplanctônica da Lagoa do Nado, BH - MG.
Acta Scientiarum, editora da Universidade Estadual de Maringá (UNIMAR), Maringá (PR), v. 24,
n. 2, p. 337-344, 2002.
4) Pinto-Coelho, R.M., J.F. Bezerra-Neto, F. Miranda, T.G. Mota, A.M. Santos, P. Maia-Barbosa,
N. Mello, M.M. Marques, M. Campos & F.A. Barbosa. 2008. The inverted trophic cascade in
tropical planktonic communities: impacts of exotic fish introduction in the middle rio Doce lake
district, Minas Geris, Brazil. Brazilian Journal of Biology, 68 (4,Suppl.):1025-1037.
5) Bezerra-Neto, J.F., N. Mello, P. Maia-Barbosa & R.M. Pinto-Coelho. 2009.The role of
predation in the diel vertical migration of zooplankton in two tropical freshwater ecosystems.
Acta Limnologica, 21(1):45-56.

Havia longas discussões e constantes debates no LGAR sobre os diferentes aspectos da
ecologia desses dípteros. Delas participavam o José Neto, eu e vários outros bolsistas e
estagiários do laboratório. Essas discussões informais eram verdadeiros colóquios em Ecologia
e Limnologia teóricas. Elas geralmente começavam em nosso laboratório e, frequentemente,
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prolongavam-se ao tradicional café com pão de queijo na cantina do ICB. Ali, discutíamos, por
exemplo, as razões pelas quais esses formidáveis predadores invertebrados eram ilustres
desconhecidos da Limnologia Brasileira. Adiante, iremos comentar como essas pesquisas e
essas discussões acabaram por ser extremamente importantes para o desenvolvimento da
nossa teoria “Cascata Trófica Invertida” que foi publicada na Brazilian Jounral of Biology - BJB.
Grande parte dos trabalhos realizados pelo José Fernandes B. Neto, sobre a ecologia de
chaoboridae, foi realizada em um pequeno reservatório urbano, situado dentro de um
pequeno parque municipal, a Lagoa do Nado. Esse era um sistema praticamente desconhecido
dos limnólogos de MG. Um dos aspectos mais interessantes do trabalho do José Neto, foi a sua
determinação em estudar e compreender uma série de aspectos sobre a morfometria e a
limnologia física e química desse ambiente. Dessa ânsia em estudar e compreender diferentes
aspectos ligados à limnologia física nesse pequeno reservatório, resultaram os seguintes
artigos científicos:
1) Bezerra-Neto, J.F. e R.M. Pinto-Coelho. 2001. O défict de oxigênio em um reservatório
urbano: Lagoa do Nado, Belo Horizonte - Minas Gerais. Acta Limnologica Brasiliensia ,
13(1):107-116.
2) Bezerra-Neto, J. F. e Pinto-Coelho, R.M. 2002. A morfometria e o estado trófico de um
reservatório urbano: Lagoa do Nado, BH-MG. Acta Scientiarum, Editora da Universidade
Estadual de Maringá (UNIMAR), Maringá (PR), v. 24, n. 2, p. 285-290, 2002.
3) Bezerra-Neto, J.F. & R.M. Pinto-Coelho. 2002. A estrutura térmica, o trabalho do vento e a
estabilidade de um reservatório tropical raso: Lagoa do Nado, BH-MG. Bios, Cadernos do
Departamento de Ciências Biológicas da PUC-MG , 10(10):19-33.

Outra importante orientação nesse período, foi concedida à mestranda Laura Rull del Aguila,
bolsista da agência espanhola de cooperação internacional, AECI (Fig. 13). A Laura fez a sua
aplicação junto a essa agência de intercâmbio científico e tecnológico para realizar o seu
mestrado junto ao programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida
Silvestre, PG-ECMVS, especificamente sob a minha orientação. Em seu projeto de dissertação,
ela fez uma das primeiras pesquisas usando ferramentas de geo-referenciamento em Ecologia
de Reservatórios no Brasil.
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Fig. 13 – Aluna de mestrado Laura Rull Del Aguila sob minha orientação no PG ECMVS. Hoje ela é uma
pesquisadora-docente da Universidad de Murcia, Espanha.

Eu articulei um importante apoio para as pesquisas da Laura em Furnas, através da Estação de
Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas, na época chefiada pelo meu grande amigo e biólogo
Dirceu Marzullo Ribeiro. A sua dissertação foi defendida com sucesso em agosto de 2001.
Dessa dissertação, resultou entre outros produtos, um importante capítulo de livro publicado
pelo Dr. M. Reddy, em uma importante editoria científica dos EUA:
1)Pinto-Coelho, R.M., José Fernandes Bezerra Neto & Laura Rull del Aguila. 2005. The
importance of nutrient input, invertebrate predation and oxygen deficit governing the
temporal and spatial distribution of plankton community in tropical reservoirs. In: Reddy, M. V.
[ed.] Restoration and Management of Tropical Eutrophic Reservoirs. Science Publishers, Inc.
Enfield (NH), USA, pp 271-300.

Em 2007, o LGAR produz uma nova e importante dissertação de mestrado, dessa vez, de
autoria do jovem biólogo Rafael Resck, que havia também feito a sua monografia de
bacharelado sob a minha orientação. Esse trabalho também resulta do uso intensivo de
ferramentas de geo-referenciamento aliadas a uma nova linha de pesquisas que foi aberta do
LGAR: morfometria de reservatórios. O Rafael fez uma nova avaliação da morfometria do
reservatório da Pampulha, produzindo não somente uma nova carta batimétrica, mas também
avaliando a evolução histórica do processo de assoreamento da represa. Ele ainda pode
produzir uma importante publicação sobre o balanço de massa parcial de nutrientes limitantes
(N,P, e C) no reservatório:
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1) Torres, I.C., R.P. Resck & R.M. Pinto-Coelho. 2007. Mass balance estimation of nitrogen,
carbon, phosphorus and total suspended solids in the urban eutrophic Pampulha reservoir,
Brazil. Acta Limnol. Bras. 19(1):79-91.
2) Resck, R., J.F. Bezerra-Neto & R.M. Pinto-Coelho. 2008. Nova batimetria e avaliação de
parâmetros morfométricos da Lagoa da Pampulha (Belo Horizonte, Brasil) Geografias, Revista
do Departamento de Geografia -UFMG ISSN 1808-8058, 3(2):24-27.

O artigo que o Rafael Resck publicou juntamente com a Isabella Torres, sobre o balanço de
massa de N, C e P no reservatório da Pampulha é bem ilustrativo de uma estratégia que eu
tenho aplicado com sucesso no LGAR (Fig. 14). Trata-se do envolvimento dos novos alunos em
projetos já em andamento visando sobretudo evitar que os dados ”adormeçam na gaveta”.
Nesse caso, a Isabela tinha todos os dados necessários para uma publicação relevante, mas
como ela estava muito envolvida em seu projeto de doutoramento na Florida, eu solicitei a sua
permissão para que o Rafael trabalhasse nesses dados. Assim que acertamos as formas de
parcerias para o artigo, o Rafael pôs-se a trabalhar nos dados e, em pouco tempo, tínhamos o
manuscrito em mãos.

Fig. 14 – Balanço de massa (parcial) de fósforo proposto para o reservatório da Pampulha por Torres et
al. 2008.
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O trabalho sobre o balanço de massa de nutrientes (N e P) publicado na Acta Limnologica não
é apenas uma contribuição importante para o conhecimento da ciclagem de nutrientes em um
reservatório tropical. Ele demonstra que esse tipo de sistema é capaz de armazenar grandes
quantidades de nutrientes que chegam através dos tributários. Esse tipo de conhecimento é
essencial para a elaboração de um plano de recuperação ecológica do sistema.
A mesma estratégia foi usada com os dados da Laura Rull que foram processados pelo José
Neto no capítulo do livro do Prof. Dr. Reddy. Outros dois manuscritos acham-se
presentemente em elaboração no LGAR pelas nossas novas alunas de mestrado, Simone e
Denise, usando dados ainda não publicados obtidos anteriormente no laboratório.
Nos anos de 2008 e 2009, mais duas dissertações de mestrado foram concluídas em meu
laboratório, o LGAR, ou seja, respectivamente, as dissertações de mestrado da Fabrícia
Miranda e da Ludmila Brighenti.
A dissertação da Fabrícia resultou de suas pesquisas com zooplâncton no âmbito de nosso
projeto sobre a Biodiversidade de Organismos Zooplanctônicos no médio rio Doce, financiado
pela FAPEMIG entre os anos de 2003 e 2005. A Fabrícia atuou nesse projeto como bolsista de
iniciação científica. Ela notou nas pesquisas que os ostrácodes podem desempenhar um papel
inesperadamente importante na comunidade zooplanctônica desses lagos impactados pelo
eucalipto. Eu logo percebi a importância desse achado e estimulei a Fabrícia a estudar com
mais detalhes a ecologia dos ostrácodes nesses ambientes. A Fabrícia fez um estudo
comparativo sobre a fauna de ostrácodes existente em dois lagos do médio rio Doce, ambos
afetados pela monocultura de Eucalyiptus. Ela já enviou um manuscrito para a publicação que
acha-se presentemente no prelo:
1) Miranda, F. & R.M. Pinto-Coelho. no prelo. Diminuição da riqueza em espécies e da
diversidade de Cladocera em lagos do médio rio Doce. Revista Brasileira de
Zoociências. Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora (MG).
A Ludmila realizou sua dissertação de mestrado na mesma linha do Rafael e fez uma avaliação
da morfometria da lagoa central de Lagoa Santa usando duas metodologias diferentes. O seu
estudo ainda englobou uma avaliação limnológica dessa importante lagoa do Karst APA Lagoa
Santa. Um terceiro capítulo de sua dissertação ainda incluiu uma avaliação preliminar do
estoque pesqueiro de Lagoa Santa através da hidroacústica que é uma outra nova linha de
pesquisas do nosso laboratório. As suas pesquisas já resultaram em três manuscritos
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submetidos recentemente para a revista Acta Scientiarum, editada pela Universidade Estadual
de Maringá, PR (UEM):
1) Bezerra-Neto, J.F., L. Brighenti & R.M. Pinto-Coelho. 2010. New morphometric study of
Carioca Lake, Parque Estadual do Rio Doce (PERD),Minas Gerais State, Brazil. Acta Scientiarum
(UEM, Maringá, PR), 32(1):49-54, DOI: 10.4025/actascibiolsci.v32i1.4990
2) Brighenthi, L., R.M. Pinto-Coelho, J.F. Bezerra-Neto & A.V. Gonzaga. 2011. Parâmetros
morfométricos da Lagoa Central (Lagoa Santa, Minas Gerais): comparação de duas
metodologias. Acta Scientiarum (UEM, Maringá) 33(3):281-287. DOI:
10.4025/actasbiolsci.v33i3.5545

O professor José Neto, foi não somente um importante colaborador nessas pesquisas, mas
exerceu uma co-orientação fundamental para o sucesso da dissertação da Ludmila, também
garantindo o rápido envio dos três manuscritos para a publicação.
Em 2012, O LGAR entregou mais duas dissertações de mestrado ao programa de pós
graduação em Ecologia da UFMG. Elas foram defendidas, respectivamente, pelas mestrandas
Simone de Paula Santos e Denise Pires Fernandes (já citadas acima), a sob a minha orientação.
Essas duas dissertações trazem contribuições relevantes sobre as condições limnológicas de
dois reservatórios muito importantes para o abastecimento de água da região metropolitana
de Belo Horizonte. Além disso, as duas dissertações trabalham com diferentes aspectos da
hidrodinâmica da represa, uma nova abordagem para a Limnologia em Minas Gerais. Essas
duas dissertações demonstram o quanto é importante agregar esse tipo de enfoque aos
estudos limnológicos de reservatórios.
A dissertação da Simone esteve voltada ao estudo limnológico do reservatório de Vargem das
Flores (Fig. 15). Em seu primeiro capítulo, a autora demonstra que é impressionante a perda
de volume acumulado pela represa em função do assoreamento. No seu segundo capítulo, a
Simone propõe um novo modelo de compartimentação do reservatório e demonstra que o
modelo proposto por Thorton (1990) para a compartimentação de reservatórios deve ser
urgentemente revisto. Finalmente, em seu terceiro capítulo, a dissertação procura demonstrar
o quanto os diferentes padrões de circulação da massa de água podem influenciar tanto a
composição do fito quanto do zooplâncton.
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Fig. 15 – Resultados relevantes da dissertação de mestrado de Simone P. Santos. Zonas de maior
ocorrência de assoreamento (E) e novo modelo de compartimentação ambiental do reservatório de
Vargem das Flores (D).

A represa de Serra Azul foi o objeto central da dissertação da Denise P. Fernandes (Fig. 16). A
dissertação está dividida em dois capítulos sendo que o primeiro deles apresenta um
detalhado estudo batimétrico do reservatório, bem como os resultados de um intensivo
programa de monitoramento ambiental da represa. A autora demonstra que, apesar de
situada dentro de uma reserva ambiental, a represa de Serra Azul apresenta sinais evidentes
de degradação ambiental e de queda de sua qualidade de água. O capítulo ainda detecta quais
as áreas da represa que estão mais comprometidas como os impactos ambientais e ainda
propõe medidas de gestão e controle ambiental. O segundo capítulo da dissertação traz um
interessante estudo de modelagem ambiental que demonstra, dentre outros aspectos, que as
diferentes camadas de água da represa apresentam diferentes tempos de detenção. A água
superficial da represa tende a ter os maiores tempos de residência o que pode estar
contribuindo ainda mais para a eutrofização precoce do ambiente.
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Fig. 16 – Resultados relevantes da dissertação de mestrado de Denise Pires Fernandes. Malha de
elementos finitos e batimetria (E) usadas nas modelagens hidrodinâmicas e tempos de residência de
toda a coluna de água (D) do reservatório de Serra Azul, MG.

IV.3 – Orientação a Alunos de Doutorado
Após o meu regresso do programa de pós-doutoramento em Montréal, Québec, quatro alunos
regulamente matriculados no programa de doutoramento em Ecologia, Conservação e Manejo
da Vida Silvestre estiveram sob a minha orientação. Eles já finalizaram as suas respectivas
teses de doutoramento, ou seja, a Dra. Magda Greco, o Dr. Marcos Antônio Reis Araújo, o Dr.
José Fernandes Bezerra Neto, a Dra. Gisela Herman. A MSc. Margareth Peixoto Maia está
finalizando a sua tese e deverá defender a sua tese em maio de 2010. A lista abaixo nos traz os
nomes dos meus doutorandos no período que vai de 2001 a 2009:
1) Magda Karla Barcelos Greco. 2002. Balanço de massa de fósforo, evolução da eutrofização e
o crescimento de mecrófitas flutuantes no reservatório de Volta Grande (MG/SP).
Início do curso: março de 1997.
Defesa: março de 2002
2) Marcos Antônio Reis Araújo. 2004. Subsídios ao planejamento do sistema estadual de
unidades de conservação: tamanho, representatividade e gestão de parques em Minas Gerais.
Início: março de 1999.
Data de defesa: julho de 2004.
3) Jose Fernandes Bezerra Neto. 2007. Migração vertical diária e cascata trófica em corpos
aquáticos tropicais: influência da larva do diptero Chaoborus.
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Inicio: março de 2002
Data da defesa: dezembro de 2007
4) Gisela Herman. 2008. Manejo de paisagem em grande escala: estudo de caso no corredor
ecológico da Mantiqueira, Minas Gerais.
Inicio: março de 2003
Data da defesa: setembro de 2008

A Dra. Magda Greco (Fig. 17) realizou a sua tese de doutoramento tendo o reservatório de
Volta Grande, rio Grande, na divisa dos estados MG e SP como a sua área de estudos. Esse
trabalho enfocou vários aspectos ligados a eutrofização desse importante reservatório da
CEMIG. O primeiro capítulo trata da Limnologia Geral do reservatório procurando relacionar os
principais tipos de usos do solo com as fontes de entradas de nutrientes ao reservatório; os
demais capítulos estão voltados, respectivamente, para a ecologia das macrófitas do
reservatório e a ecologia do zooplâncton. A sua tese foi integralmente financiada pela Cia.
Energética do Estado de Minas Gerais – CEMIG.

Fig. 17 – Magda Greco, aluna de doutorado no programa PG ECMVS, sob a minha orientação. Em sua
tese, ela calculou o balanço de massa parcial de fósforo, demonstrou a relação entre os níveis desse
elemento na dinâmica do zooplâncton e ainda previu os problemas ambientais pelos quais o
reservatório passaria alguns anos mais tarde. A sua tese foi um importante subsídio para melhorar a
gestão ambiental dos reservatórios mineiros. Hoje, a Dra. Magda ocupa uma posição de destaque no
cenário de C&T em Minas Gerais.
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Um dos resultados mais importantes do seu trabalho pode ser visto na figura abaixo que
sintetiza o balanço de massa parcial de fósforo no citado ambiente. Qual é a importância dessa
figura? Bom, em meados dos anos 90, ninguém acreditava que o reservatório de Volta Grande
pudesse sofrer um rápido processo de eutrofização. No entanto, a figura mostra claramente o
elevado aporte externo de fósforo que o reservatório já sofria. Em decorrência dessas
estimativas, uma das recomendações da tese falava claramente sobre o perigo que o
reservatório corria em eutrofizar-se muito mais rapidamente do que se imaginava. Portanto,
não foi surpresa alguma para nós do LGAR a constatação da CEMIG, ao final dos anos 90, de
que o reservatório passava a sofrer extensos e recorrentes florescimentos (waterblooms) de
cianobactérias em suas águas (Fig. 18).

Fig. 18 – Balanço de massa parcial de fósforo no res. De Volta Grande. Tese de doutoramento da Dra.
Magda Greco (Greco, 2002).

O trabalho de doutoramento da Dra. Magda foi de grande importância não somente para o
reservatório de Volta Grande. Ele ajudou a CEMIG a adotar novas posturas na gestão dos
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reservatórios sob a sua jurisdição principalmente quanto a importância dos diferentes tipos de
usos do solo na qualidade das águas dos reservatórios.
A tese da Magda foi, na realidade, uma consequência natural dos trabalhos inovadores que as
mestrandas Isabela Torres e Laura Rull estavam executado nos reservatórios da Pampulha e
em Furnas, respectivamente (ver acima). Todos esses trabalhos acadêmicos abririam o
caminho para um projeto de pesquisas (P&D), também financiado pela CEMIG, que seria
realizado mais tarde no reservatório de São Simão (ver abaixo). Esse novo projeto realizado em
São Simão possibilitou-nos equipar, de modo substancial o nosso laboratório. Ele iria também
consolidar de o caráter aplicado de nossa linha de pesquisas voltada à Limnologia de
Reservatórios. Esse caráter aplicado das pesquisas destacava o LGAR em relação aos outros
grupos de pesquisas em limnologia de reservatórios existentes no país. Mais ainda, ele abriria
o caminho para os trabalhos sobre delimitação de parques aquícolas em grandes reservatórios
nos quais o nosso grupo iria se envolver mais tarde.
Os trabalhos da Laura, Isabela e da Magda, na realidade, foram tão importantes para o nosso
grupo de pesquisas que até mesmo o nome do laboratório teve que ser mudado. Antes, o
nosso grupo de pesquisas atendia pelo nome de Laboratório de “Ecofisiologia de Organismos
Zooplânctônicos”. Após os trabalhos das três alunas da PG ECMVS, o nosso grupo de
pesquisas passou a receber o novo nome de “Laboratório de Gestão Ambiental de
Reservatórios”.
Logo após a sua defesa de doutoramento, a Dra. Magda recebeu um honroso convite para
compor a equipe de gestores das políticas de C&T voltadas aos recursos hídricos na Secretaria
de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior - SECTES-MG, cargo que vem ocupando
até hoje com a maior competência e dedicação. De toda essa estória, eu só tenho uma
reclamação a fazer: o excesso de competência e dedicação profissionais da Magda na SECTESMG vem impedindo-a de finalizar as suas principais publicações relativas à sua tese de
doutoramento... Na realidade, espero que possamos contornar essa situação e, em breve,
enviar um manuscrito científico sobre os trabalhos da Magda em Volta Grande.
A próxima tese de doutoramento a ser produzida por nosso grupo de pesquisas foi a do Dr.
Marcos Araújo Reis. Logo que terminou o seu mestrado, também sob a minha orientação, o
Marcos foi trabalhar no Instituto Estadual de Florestas, IEF em um projeto coordenado pela
fundação alemã, GTZ, o projeto “Doces Matas”. Alguns anos depois do término de sua
dissertação de mestrado, o Marcos me procurou na UFMG com uma idéia para uma tese de
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doutoramento que era totalmente nova para mim e, como se varia depois, totalmente nova
para a maioria dos docentes da PG ECMVS. O Marcos queria fazer uma tese sobre a
conservação dos biomas do estado de MG. Algo muito além de que fazer apenas um inventário
de flora e fauna em algumas unidades de conservação disponíveis no estado. Ele queria avaliar
a qualidade dos serviços prestados por essas unidades sob o ponto de vista administrativo
tendo o foco nos principais “clientes” dessas unidades de conservaçao, ou seja, a flora e a
fauna. Ele queria relacionar a biodiversidade do estado não como um mero recurso do
ambiente, mas sim como clientes de um sistema institucional de unidades de conservação
usando pelo estado de Minas Gerais. Essa era uma idéia inteiramente nova no cenário
conservacionista do estado onde eram praticamente desconhecidos os conceitos de moderna
gestão da coisa pública aplicados à conservação da biodiversidade.
A defesa da tese do Marcos A. Reis foi palco de uma longa discussão teórica com um dos
membros de sua banca, ou seja, Prof. Dr. Gustavo Fonseca, considerado um maiores ícones da
biologia da conservação no Brasil. O colóquio entre o Marcos e o Gustavo foi uma daquelas
ocasiões onde podemos constatar a importância do “rito” de uma defesa de uma tese de
doutoramento. Foi uma longa e difícil discussão. Tenho a absoluta convicção de ambos
aprenderam um com o outro nessa ocasião. E o futuro provou o quanto o Marcos estava certo
em muitas de suas convicções. Menos de um ano se passa, após a defesa, e surge o livro:
1) M. A. R. Araújo [ed.] Unidades de Conservação no Brasil: da república à gestão de classe
mundial. RA Consultoria e Treinamento - SECRAC, Belo Horizonte, pp 203-214.

Esse livro é um dos principais produtos da tese do Marcos. Segundo o Dr. José Carlos de
Carvalho, ex Secretário de estado que presidiu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de
MG (SEMAD-MG) que esteve presente no lançamento do livro do Marcos, “a sua tese foi um
marco para a evolução das práticas administrativas aplicáveis às unidades de conservação do
estado de Minas Gerais”. O Dr. José Carlos nos garantiu, nessa ocasião, que vários os
resultados da avaliação feita pelo Marcos A. Reis nas unidades de conservação em MG já estão
sendo efetivamente usados pelo IEF.
Na realidade, eu não tenho dúvidas em afirmar que essa tese, assim como a tese da Magda,
abriram novas fronteiras na trajetória de meu grupo de pesquisas. Eu aprendi muito com a
tese do Marcos, principalmente sobre a importância da boa gestão administrativa para a
obtenção de qualquer meta seja na carreira científica seja nas mais diferentes atividades
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profissionais. A sua tese começa com uma análise muito detalhada do arcabouço histórico e do
alicerce cultural que, muitas vezes, emperra a coisa pública brasileira, principalmente as
articulações histórico-culturais entre os conceitos de “patrimonialismo”, de “clientelismo” e
“corporativismo” tão arraigados na administração pública desse país. O trabalho demonstra,
com dados quantitativos, que conceitos tais como a correta percepção do(s) serviço(s) a
ser(em) prestados pela(s) autarquia(s) pública(s) ou a correta definição do(s) é(são) o(s)
verdadeiro(s) clientes(s) da(s) instituição(ões) ou ainda a noção da competência, do mérito e
de sua valorização no cotidiano da autarquia são elementos indispensáveis para que uma
unidade de conservação possa desempenhar suas funções corretamente e, dentre elas, a
eficiente preservação da biodiversidade. Tais conceitos não são uma coisa trivial no serviço
público. A tese do Marcos, enfim, demonstra que a conservação da biodiversidade passa,
necessariamente, pela modernização da gestão das políticas públicas para esse setor no
estado de Minas Gerais (Fig. 19).

Fig. 19 – A tese do Dr Marcos Araújo identificou de modo quantitativo os principais fatores
responsáveis pela baixa eficiência de algumas unidades de conservação estaduais (Parques Estaduais do
rio Doce, rio Preto e Ibitipoca) em prover os serviços esperados para essas autarquias públicas. Ele
dividiu esses fatores em três categorias que nada tem a ver, em princípio, com os aspectos da Ecologia
ou da Biologia da Conservação sensu strictu. Por outro lado, ele identifica esses três fatores como sendo
críticos para a sustentabilidade dos ecossistemas envolvidos (Araujo, 2004).
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Às vezes, eu fico pensando como seria importante se aplicássemos alguns dos conceitos
discutidos na tese do Marcos em todo o serviço público brasileiro, particularmente na gestão
administrativa das universidades públicas desse país. É fácil constatar que a competência
administrativa possui apenas um valor marginal na vida acadêmica brasileira. Em decorrência,
é muito comum depararmos com os docentes e pesquisadores inaptos à frente da
administração de setores, departamentos e mesmo diretorias em nossas universidades.
Hoje, o Marcos, atua com grande competência em numerosas consultorias em diversos
estados da federação. Ele é um reconhecido profissional no campo da Biologia da Conservação
no país. As teses da Gisela e da Margareth iriam seguir por caminhos abertos pela tese do
Marcos.
Em seu doutoramento, o Prof. José Fernandes Bezerra Neto realizou um importante estudo
comparativo entre a ecologia dos chaoboridae em dois sistemas muito diferentes entre si, a
Lagoa do Nado e a Lagoa da Carioca, no Parque Estadual do Rio Doce. Essa foi uma escolha
muito feliz e oportuna que resultou em publicações de alto nível, além de dar um importante
subsídio a uma nova teoria sobre o papel muito especial que os chaoboridae exercem na
estruturação do zooplâncton tropical que seria depois proposta por mim em um artigo
recentemente publicado (ver abaixo) (Fig. 20).
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Fig. 20 – Um dos padrões de migração vertical estudados na tese do Dr. José Neto demonstra
claramente o comportamento evasivo das formas larvais naupliares de copépodes Cyclopoida (círculos
negros) em relação à presença de instares larvais dípteros chaoboridae, uma evidência de
comportamento induzido pela predação em ambientes lacustres. As linhas verticais indicam a amplitude
diária dos movimentos de migração vertical na coluna de água dos predadores e de suas possíveis
presas (Bezerra-Neto, 2007).

Os sistemas escolhidos como área de estudo na tese do José Neto não são apenas diferentes
pelo fato de que uma dessas áreas seja constituída por um pequeno reservatório urbano
(Lagoa do Nado) e a outra área de estudo seja representada por um lago situado no interior de
uma unidade de conservação na floresta tropical (Lagoa da Carioca). Na realidade, ambos os
sistemas são altamente impactados; um através da eutrofização (Represa ou Lagoa do Nado) e
outro (Lagoa da Carioca) sofrendo com a introdução de peixes exóticos. A principal razão que
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justifica essa escolha de áreas de estudo está associada na ecologia dos chaoboridae que é
muito diferente entre os dois sistemas. Essas diferenças ecológicas possibilitaram a realização
de estudos importantes sobre a ecologia desses invertebrados, que resultaram nas
publicações:
1) Pinto-Coelho, R.M., José Fernandes Bezerra Neto & Laura Rull del Aguila. 2005. The
importance of nutrient input, invertebrate predation and oxygen deficit governing the
temporal and spatial distribution of plankton community in tropical reservoirs. In: Reddy, M. V.
[ed.] Restoration and Management of tropical eutrophic reservoirs. Science Publishers, Inc.
Enfield (NH), USA, pp 271-300.
2) Bezerra_Neto, J. F. & R.M. Pinto-Coelho. 2007. Diel vertical migration of the copepod
Thermocyclops inversus (Kiefer, 1936) in a shallow tropical reservoir: the role of oxygen and
the spatial overlap with Chaoborus. Aquatic Ecology, 41:535-545.
3) Pinto-Coelho, R.M., J.F. Bezerra-Neto, F. Miranda, T.G. Mota, A.M. Santos, P. Maia-Barbosa,
N. Mello, M.M. Marques, M. Campos & F.A. Barbosa. 2008. The inverted trophic cascade in
tropical planktonic communities: impacts of exotic fish introduction in the middle rio Doce lake
district, Minas Gerais, Brazil. Brazilian Journal of Biology, 68 (4,Suppl.):1025-1037.
4) Bezerra-Neto, J.F., N. Mello, P. Maia-Barbosa & R.M. Pinto-Coelho. 2009.The role of
predation in the diel vertical migration of zooplankton in two tropical freshwater ecosystems.
Acta Limnologica Brasiliensia, 21(1):45-56.

Na realidade, tais estudos contribuíram para que, juntamente com uma série de outros dados
obtidos no projeto “Elaboração de um banco de dados sobre biodiversidade em lagos do médio
rio Doce”, projeto financiado pela FAPEMIG, possibilitassem a formulação de uma nova teoria,
a “Teoria da Cascata Trófica Invertida” (ver abaixo) que explica a propagação dos efeitos das
introduções de espécies exóticas de peixes (piscívoros) ao longo de vários elos da cadeia
trófica, em lagos tropicais, em geral (ver abaixo). Esses efeitos, que são contrários às predições
da teoria clássica da cascata trófica, levam, em última análise, ao “relaxamento ecológico”
(ecological release) dos chaoboridae em muitos de lagos tropicais e subtropicais. Assim, as
densidades e o comportamento migratório dos chaoboridae mudam drasticamente. Esses
fenômenos, por sua vez, induzem uma série de impactos ecológicos, em cascata, nos sistemas
em questão, apressando, em última análise, o processo de eutrofização e perda de qualidade
de água nos mesmos.
A Gisela Herman fez uma tese sobre a eficácia dos “corredores ecológicos” na conservação da
biodiversidade da Mata Atlântica. Uma grande área de estudos foi escolhida, ou seja, a parte
sul da cordilheira da Mantiqueira, entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo. Inicialmente, a tese faz um inventário bem detalhado das áreas remanescentes, ou seja,
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dos fragmentos e unidades de conservação existentes para, em seguida, partir para uma
rigorosa análise quantitativa sobre a métrica desses fragmentos.
A tese da Gisela requeria uma boa formação em geo-referenciamento bem como uma boa
prática com uma série de programas computacionais recentemente desenvolvidos e voltados
ao estudo dos fragmentos florestais. Dessa forma, eu e a Gisela optamos por submeter um
pedido à CAPES para uma bolsa na modalidade de “doutorado sanduíche” para possibilitar a
sua estadia com o Dr. Reed F. Noss, na Central Florida University, Orlando, Florida (EUA). Tratase de um especialista de renome internacional na análise do processo de fragmentação de
habitats. Ela foi selecionada no processo que é anualmente organizado pela PG ECMVS,
obtendo o primeiro lugar nessa seleção. Em seguida, ela passou um ano e meio na Florida,
onde obteve a capacitação plena para realizar todas as análises requeridas em sua tese de
doutoramento. O caso da Gisela mostra o quanto um programa de “doutoramento-sanduíche”
pode não somente apressar a defesa da tese de doutoramento, mas, sobretudo, pode
completar, de modo muito eficaz, a formação do aluno dando os elementos adicionais para
que o doutorando possa produzir ao seu final um trabalho do mais alto nível.
A tese da Gisela fez uma análise dos principais fatores que são responsáveis pela integridade
dos fragmentos no corredor da Mantiqueira bem como produziu uma série de diretivas sobre
quais as principais ações que devem ser tomadas a curto, médio e longo prazo no sentido de
aumentar e eficácia de conservação da flora e da fauna desse grande corredor ecológico
(Fig. 21). Uma das principais conclusões de seu trabalho refere-se à importância da associação
entre os recursos hídricos disponíveis no corredor e a geometria dos fragmentos bem como
ressalta o papel fundamental dos mananciais de água superficiais na eficácia de conservação
do corredor ecológico. Para se ter uma idéia da importância desses recursos, deve-se
considerar que uma grande parte da água que abastece a região metropolitana de São Paulo
(RMSP) provém do corredor ecológico da Mantiqueira.
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Fig. 21 – Um dos produtos cartográficos originados na tese de doutoramento da Gisela Hermann. A
fragmentação de habitats é uma das principais causas da perda da biodiversidade na Mata Atlântica
brasileira que é um dos hot spots de biodiversidade do planeta (Hermann, 2008).
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IV.4 – Orientação a bolsistas de Pós-doutorado
A partir da aprovação do projeto de pesquisas “Elaboração de um Banco de Dados sobre
Recursos Hídricos em Minas Gerais - Biota Aquática com Ênfase na Bacia do Rio Doce” em
dezembro de 2002, houve a possibilidade de contratação de dois bolsistas de pós
doutoramento, a Dra. Maria Margarida Marques e o Dr. Anderson Santos. A vinda desses
bolsistas para o LGAR foi de grande importância. Os sub-projetos nos quais esses bolsistas
trabalharam estão listados abaixo:
1) Maria Margarida Marques. Sub-projeto: Biodiversidade de macroinvertebrados bentônicos
no médio rio Doce. Período: 2004-2005.
2) Anderson Santos. Sub-projeto: Ecologia e Taxonomia de Macrófitas no médio rio Doce.
Período: 2004-2005.

Essas duas bolsas de pós-doutoramento foram muito importantes não somente para a
execução e conclusão do grande projeto (vide abaixo). Além disso, as atuações desses dois
jovens doutores no LGAR, ao lado da tese de doutoramento do José Neto foram fundamentais
para a formulação da teoria “Cascata Trófica Invertida”, publicada recentemente no Brazilian
Journal of Biology- BJB:
1) Pinto-Coelho, R.M., J.F. Bezerra-Neto, F. Miranda, T.G. Mota, A.M. Santos, P. Maia-Barbosa,
N. Mello, M.M. Marques, M. Campos & F.A. Barbosa. 2008. The inverted trophic cascade in
tropical planktonic communities: impacts of exotic fish introduction in the middle rio Doce lake
district, Minas Gerais, Brazil. Brazilian Journal of Biology , 68 (4,Suppl.):1025-1037.

A formulação da teoria existente nesse artigo resulta de um verdadeiro trabalho em equipe.
Em primeiro lugar, a existência de um grande banco de dados construído pelo PELD-CNPq,
projeto coordenado pelo Prof. Dr. Francisco Barbosa e, em especial, os dados de zooplâncton
obtidos pelo Laboratório de Zooplâncton coordenado pela Profa. Paulina Maia, permitiram-nos
não somente efetuarmos uma escolha mais adequada dos ambientes a serem estudados, mas
também nos deram a base de informações necessárias sobre os padrões temporais existentes
nesses ambientes. O nosso projeto não previa o tempo necessário para elucidar tais padrões e
esse conhecimento era de fundamental importância para que os objetivos propostos fossem
atingidos. Em segundo lugar, como já exposto anteriormente, a tese do Dr. José Fernandes foi
passo importante para que pudéssemos compreender alguns aspectos básicos da ecologia dos
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chaoboridae nos lagos do médio rio Doce. Outra ajuda muito importante foi providenciada
pela monografia de bacharelado do Rafael Resck que trabalhou com sub-fósseis dos
sedimentos da Lagoa da Carioca. O seu trabalho demonstrou, de modo inequívoco, que esse
ambiente sofreu profundas alterações em sua biota aquática em passado recente. Esse achado
reforçou a nossa suposição de que os impactos ecológicos das introduções de peixes poderiam
ser muito mais amplos do que se imaginava. Mas todos os dados disponíveis não eram
suficientes para que a nova teoria fosse proposta.
A bolsista de pós-doutorado dra. Maria Margarida Marques foi muito competente para
organizar toda a logística dos trabalhos de campo necessários. Os dados das coletas de
zooplâncton foram processados pela mestranda Fabrícia que mais tarde iria também defender
a sua dissertação (com outro enfoque) nesses mesmos ambientes. A escolha de uma
metodologia mais adequada para o estudo do meso-zooplâncton nesses sistemas foi crucial. O
uso de grandes redes cônicas de abertura de malha próxima aos 200 µm possibilitou-nos a
captura dos chaoboridae não somente em maiores quantidades, mas, sobretudo, permitiu-nos
obter estimativas muito mais acuradas do mesozooplâncton do que o uso da bomba que vinha
sendo usada até então. Esses novos dados abriram o “horizonte” para que uma nova teoria
fosse proposta.
O bolsista de pós-doutoramento dr. Anderson Santos soube explorar, de modo admirável, os
dados quantitativos de organismos planctônicos e de peixes. Ele conseguiu demonstrar a
interdependência dos padrões espaciais encontrados nessas duas importantes assembléias de
organismos aquáticos. Pela sua complexidade, pelo uso de várias informações obtidas a partir
de diferentes projetos, pela abrangência de sua aplicação que extrapola o caráter regional e
pela sua importância teórica, esse artigo é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes de
minha carreira científica (Fig. 22).

79

Fig. 22 – Esquema ilustrando o impacto das introduções dos peixes piscívoros Piranha e Tucunaré. Além
de acarretarem uma série de extinções locais na ictiofauna, essas introduções induziram uma sequência
de eventos nos demais elos da cadeia trófica dos lagos afetados à qual denominamos de “Cascata
Trófica Invertida” (Pinto-Coelho et al. 2008). O nome desse novo mecanismo decorre do fato de que a
“Teoria Clássica da Cascata Trófica” (Carpenter et al., 1985) prediz uma sequência de eventos que
produz, ao final, efeitos exatamente inversos ao que observamos. A introdução de piscívoros nos lagos
do PERD levou a série de extinções de espécies da ictiofauna nativa. A falta desses peixes nativos
possibilitou um enorme aumento dos chaoboridae que praticamente dizimaram várias outras espécies
do zooplâncton local. Ao final, essa sequência de eventos acabou por causar um aumento gradual da
eutrofização desses lagos mesmo sem incremento no aporte externo de nutrientes.

O Dr. Anderson Santos ainda foi capaz de preparar um manuscrito para a publicação que
deverá ser em breve submetida à revista Hydrobiologia:
1) Anderson Medeiros dos Santos. A.M. & Pinto-Coelho, R.M. (sub.) Aquatic macrophytes
diversity in Rio Doce State Park: first systematic study. .

Após os dois primeiros bolsistas de pós-doutoramento lotados no LGAR, dois outros bolsistas
nessa mesma categoria se sucederam em meu laboratório:
1) Jose Fernandes Bezerra Neto. Projeto: Novas ferramentas para o diagnóstico ambiental de
sistemas hídricos da bacia do rio das Velhas. Financiamento: PRODOC_CAPES. Período: julho
de 2008 a julho de 2012.
2) Juan Carlos Jaramillo de Londoño. Projeto: Variación espacial y temporal de las
agremiaciones fitoplanctónicas y zooplanctónicas en la Ciénaga de Ayapel (Córdoba-Colombia)
durante un ciclo semanal. Financiamento: Grupo de Investigaciones y Mediciones
Ambientales, Facultad de Ingenierías, Universidad de Medellín. Período: agosto a dezembro de
2009.

O objetivo do programa de pós-doutoramento do Dr. José Fernandes era ligado ao uso da
hidroacústica na avaliação do estoque pesqueiro em lagos e reservatórios localizados na bacia
do rio das Velhas, um dos principais afluentes da margem direita do rio São Francisco. Dentre
os sistemas escolhidos estão a represa da Pampulha e a Lagoa Santa. Entre 2006 e 2009, o Dr.
José Neto participou de excursões a campo usando a sonda hidroacústica Biosonics DT-X em
diversas ocasiões. A sua atuação pode ser avaliada na co-orientação da mestranda Ludmila
Brighenti que realizou sua dissertação de mestrado em Lagoa Santa. A sua atuação como
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bolsista no LGAR resultou em três manuscritos, dois já publicados e um a ser submetido em
breve:
1) Bezerra-Neto, J.F., L. Brighenti & R.M. Pinto-Coelho. 2010. New morphometric study of
Carioca Lake, Parque Estadual do Rio Doce (PERD),Minas Gerais State, Brazil. Acta
Scientiarum (UEM, Maringá, PR), 32(1):49-54, DOI: 10.4025/actascibiolsci.v32i1.4990
2) Brighenthi, L., R.M. Pinto-Coelho, J.F. Bezerra-Neto & A.V. Gonzaga. 2011. Parâmetros
morfométricos da Lagoa Central (Lagoa Santa, Minas Gerais): comparação de duas
metodologias. Acta Scientiarum (UEM, Maringá) 33(3):281-287. DOI:
10.4025/actasbiolsci.v33i3.5545
3) Bezerra-Neto, J.F., L. Brighenti & R.M. Pinto-Coelho. In prep. Aplicação do método
hidroacústico na avaliação rápida da distribuição espacial e vertical de peixes em um
lago tropical brasileiro - Lagoa Santa, Minas Gerais. Acta Scientiarum (UEM, Maringá).
A hidroacústica é uma nova área de estudos muito promissora em Limnologia. Suas aplicações
vão desde estudos na área de Limnologia Física tais como batimetria, sedimentologia ou
hidrodinâmica. Essa nova metodologia pode ter um enfoque mais ecológico e é hoje uma
ferramenta valiosa em estudos voltados à avaliação da distribuição espaço-temporal de peixes,
macrófitas e mesmo organismos zooplanctônicos. A aplicação do método hidroacústico exige,
porém, conhecimentos aprofundados de física (acústica) e de diversos fatores físico-químicos
que interferem na propagação do som no meio aquático tais como concentrações de gases,
temperatura, salinidade, etc. O uso das sondas hidroacústicas requer ainda um treinamento
altamente especializado e uma excelente logística para trabalhos de campo. Apesar do LGAR
ter feito grandes progressos no uso dessa nova ferramenta em limnologia, principalmente na
área de limnologia física, acredito que só poderemos avançar nas aplicações mais ecológicas se
buscarmos parcerias específicas na área de hidroacústica. Nesse sentido, o LGAR buscou duas
parcerias com pesquisadores brasileiros e estrangeiros:
a) Parceria 1 - Dr. Lauro Saint Pastous Madureira (FURGS, RS)
O Dr. Lauro Madureira é um pesquisador da FUGRS em Rio Grande que possui grande
experiência em hidroacústica. Essa parceria possibilitou a vinda do Dr. Lauro para compor a
comissão de dissertação de mestrado da Ludmila Brighenti. Além disso, o Dr. Lauro participou
dos nossos trabalhos de campo com a sonda Biosonics DT-X na represa da Pampulha. Nessa
ocasião, pudemos aprimorar vários aspectos do uso da sonda que foram cruciais para
melhorarmos a qualidade dos nossos ecogramas. Além disso, eu e o Dr. Lauro organizamos
uma oficina sobre hidroacústica n XII Congresso da SBL em Gramado (agosto de 2009) onde
foram debatidos vários aspectos relevantes do uso dessa nova metodologia.
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b) Parceria 2 – Dra. Myhoung , Universidade de Seoul, Coreia do Sul.
Essa parceria será apresentada mais adiante, na sessão sobre as iniciativas de colaboração
internacional do LGAR-ICB.

A estadia do jovem doutor colombiano Juan Carlos Jaramillo foi muito produtiva no LGAR.
Inicialmente, a sua vinda estava apenas vinculada à minha orientação visando o término de
uma publicação associada a sua tese de doutoramento na Laguna de Ayapel na região
litorânea próxima a costa do Caribe. A Laguna de Ayapel é caracterizada por ser um grande
lago muito raso, extremamente exposto aos ventos e aos regimes hídricos dos seus principais
tributários. Em decorrência, trata-se de um sistema muito interessante sob o ponto de vista
ecológico já que essas duas forças externas atuam como grandes distúrbios “naturais”,
recorrentes, mas cuja magnitude obriga a uma completa reestruturação da comunidade
planctônica a intervalos regulares de tempo. Essa condição abriu o espaço para uma
interessante pesquisa voltada ao estudo intensivo dos ciclos temporais na comunidade
planctônica.
Em sua estadia no LGAR o Dr. Juan Carlos pode adquirir importantes habilidades que o muito o
ajudaram a finalizar a fase de análise de dados. Assim, ele foi treinado no uso de “pacotes”
estatísticos e gráficos tais como o SYSTAT e o SIGMAPLOT. Ele ainda pode ser treinado nos
fundamentos do uso de sistemas de geo-referenciamento tais como a calibração de imagens
de satélites, a espacialização de dados biológicos gerando cartogramas temáticos.
O trabalho do Dr. Jaramillo no LGAR permitiu-nos aumentar a resolução de nossos estudos
sobre a comunidade zooplantônica que estavam em andamento em vários de nossos projetos.
A partir de uma série de amostras de zooplâncton que estavam sendo coletadas no
reservatório de Vargem das Flores, o Dr. Jaramillo fez algumas observações que sugeriam a
existência de uma interação ecológica incomum entre duas espécies dominantes dessa
comunidade. Eu o estimulei a estudar essa interação mais a fundo e o orientei a escrever uma
breve comunicação científica. Daí surge o artigo onde descrevemos uma nova associação
ecológica entre dois componentes típicos do zooplâncton tropical, ou seja, o rotífero
Hexarthra intermedia e o cladócero Bosmina longirostris. Essa associação era totalmente
desconhecida da literatura, pode ser entendida como novo nicho ecológico ocupado pelo
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rotífero com características de sobreposição entre um forma de parasitismo e de predação,
como ilustrado a seguir (Fig. 23).

Fig. 23 – Esquema teórico ilustrando o novo nicho ecológico ocupado pelo rotífero Hexarthra intermedia
a partir de amostras coletadas no reservatório de Vargem das Flores, Betim-Contagem, Minas Gerais.
Um manuscrito relatando essa interessante associação entre dois importantes componentes do
zooplâncton de muitos reservatórios tropicais já foi recentemente submetido ao Journal of Plankton
Research.

O manuscrito científico preparado pelo Dr. Jaramillo foi enviado à prestigiosa revista Journal of
Plankton Research e publicado em 2010. Deve ser notado que o manuscrito foi aceito em
menos de 30 dias, dada a relevância e a ao caráter inovador da pesquisa.
1) - Jaramillo-Londono, J.C. & R.M. Pinto-Coelho. 2010. Interaction between Hexarthra
intermdia and Bosmina longirostris: A case of opportunistic nutrition or interference
competition? Journal of Plankton Research. 32(6):961-966 .
A atividade de formação de recursos humanos de um docente universitário não deve ser
medida apenas pelo lado quantitativo. É importante acompanharmos nossos ex-bolsistas e
verificarmos se eles estão tendo boa inserção profissional. O quadro a seguir (Fig. 24)
demonstra que os nossos orientandos têm encontrado, em sua grande maioria, boas
colocações no mercado com destaque para o mercado acadêmico (professores do ensino
superior, pesquisadores e dirigentes de autarquias ligadas à gestão ambiental).
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Fig. 24 – Diagrama de acompanhamento, “follow up”, dos ex-bolsistas e orientandos (IC, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado e pós-doutorado) que atuaram no
LGAR-UFMG ao longo das duas últimas décadas.
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V – Atividades de Pesquisa
As minhas atividades de pesquisa podem ser divididas em cinco diferentes fases, descritas logo
a seguir:
Fase 1 – Fase inicial da pesquisa : mestrado e pós-mestrado (1980-1986).
Fase 2- Doutoramento (1986-1995).
Fase 3 – Ecofisiologia de Organismos Planctônicos (1996-2000).
Fase 4 – Ecologia e Limnologia de reservatórios.
Fase 5 – Parque Estadual do Rio Doce
Fase 6 - Pesquisa aplicada.

V.1 - Fase 1 - Fase inicial da pesquisa : mestrado e pós-mestrado.
A fase inicial das minhas atividades de pesquisa foi estabelecida ao término do meu programa
de mestrado na Universidade de Brasília. Essa fase foi caracterizada por um breve período de
cinco anos. Eu tinha a consciência de que devia continuar a minha trajetória rumo ao
doutorado, mas enquanto eu esperava a liberação do departamento de Biologia Geral para
continuar meus estudos, eu fui capaz de captar recursos em dois projetos que resultaram
tanto em publicações (vide acima) quanto em orientações a alunos de iniciação científica ou de
aperfeiçoamento. Os projetos com captação de recursos realizados nesse período são listados
a seguir:
1)Título: "Distribuição espacial e aspectos sazonais da comunidade planctônica e parâmetros
físico-químicos no Reservatório da Pampulha, Belo Horizonte, MG".
Órgão Financiador: Sup. de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP/ Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP).
Período: 1984-1986.
Recursos captados: US$ 3,000.
Equipe: Ricardo Motta Pinto Coelho, Alessandra Giani, Afonso Pelli, Júnio Augusto dos Santos
Silva e Sávio Martins de Oliveira.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.
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2) Título: "Estudos ecofisiológicos em organismos zooplanctônicos no Reservatório da
Pampulha".
Orgão financiador: PRPQ - UFMG.
Período: 1985.
Recursos captados: US$ 1,000.
Tipo de participação: coordenador. Equipe: Solange Santos Lima e Afonso Pelli.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.

O primeiro desses projetos foi realizado na represa da Pampulha e resultou em publicações
importantes já relatadas acima e que são citadas até a presente data. Esse projeto ainda
resultou na orientação dos bolsistas Afonso Pelli, Júnio Augusto dos Santos Silva e Sávio
Martins de Oliveira. O projeto ainda possibilitou-nos a equipar minimamente o nosso
laboratório. Através desse projetos, pudemos também formar e treinar a nossa jovem equipe
nos fundamentos dos trabalhos de campo em Limnologia.
A nova equipe de limnólogos que se formava na UFMG foi logo convidada a participar de um
projeto no reservatório de Vargem das Flores. Esse era um reservatório ainda jovem que já
estava sendo usado como fonte de abastecimento público para a cidade de Belo Horizonte. O
projeto contou com a participação de nossa equipe com o biólogo Tales Heliodoro Viana,
então recém contratado pela COPASA, e de um estudante de engenharia, Marcos Von Sperling
que se tornaria, mais tarde, um dos mais produtivos docentes do departamento de Engenharia
Sanitária da UFMG. Esse estudo pode demonstrar a existência de padrões espaciais no
zooplâncton que puderam ser associados às entradas de rios poluídos no reservatório.:
1) Freire, B. & R. M. Pinto-Coelho. 1986. Composição e distribuição horizontal do
zooplâncton no reservatório de Vargem das Flores, Betim/Contagem, Minas Gerais.
Ciência e Cultura, 38(5):919-928.
O segundo projeto foi um projeto de natureza experimental que permitiu, talvez pela primeira
vez no estado de MG, a publicação de taxas de filtração de copépodes zooplanctônicos. Eu
treinei uma jovem bióloga a Solange Santos Lima e, juntos, conseguimos coletar, isolar fêmeas
adultas de copépodes calanoida para depois submetê-las a ensaios experimentais visando a
determinação de taxas de filtração individuais.
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Deste estudo, publicamos um artigo que seria um dos primeiros estudos no Brasil sobre a
determinação das taxas de filtração de um copépode calanoida:
2)

Pinto-Coelho, R. M., S. S. Lima & A. Pelli. 1988. Estudos sobre a alimentação em
fêmeas adultas de Diaptomus (s.l.) corderoi (Wright,1936), Copepoda calanoida do
reservatório da Pampulha, Belo Horizonte, MG. Acta Limn. Brasiliensia 11:605-620.

No entanto, um dos artigos mais importante publicado nessa fase inicial dessas pesquisas foi
um estudo que fizemos sobre as variações anuais da qualidade da água no reservatório da
Pampulha, uma publicação ainda hoje muito citada:
3)

Giani, A., R. M. Pinto-Coelho, S. J. M. Oliveira & A. Pelli. 1988. Ciclo sazonal de
parâmetros físico-químicos da água e distribuição horizontal de nitrogênio e fósforo no
reservatório da Pampulha (Belo Horizonte, MG, Brasil). Ciência e Cultura 40: 60-77.

A dissertação de mestrado possibilitou-me redigir mais dois artigos científicos relacionados
não somente a minha dissertação de mestrado mas também em trabalhos conjuntos com a
minha ex-companheira, Alessandra Giani:
4) Giani,A. & R. M. Pinto-Coelho. 1986. Contribuição ao conhecimento de algas
fitoplanctônicas do reservatório do Paranoá, Brasília, Brasil: Chlorophyta;
Euglenophyta; Pirrophyta e Schyzophyta. Revta. brasil. Bot. 9 : 45-62.

5)

Pinto-Coelho, R. M. 1987. Flutuações sazonais e de curta duração na comunidade
zooplanctônica do Lago Paranoá, Brasília, DF, Brasil. Revta. brasil. biol. 47(1/2):17-29.

Um sexto artigo dessa fase resultaria da visita de minha ex-orientadora de mestrado, a Dra.
Janet Reid a Belo Horizonte. Eu a convidei para ministrar um curso sobre a taxonomia de
copépodes e como resultado dos nossos trabalhos de campo na região metropolitana de Belo
Horizonte, resulta o artigo:
6)

Reid, J., R. M. Pinto-Coelho & A. Giani. 1988. Uma apreciação da fauna de copépodos
(Crustacea) na região de Belo Horizonte, com comentários sobre espécies de Minas
Gerais. Acta Limn. Brasiliensia 11: 527-547.
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V.2 - Fase 2 – Doutoramento (1987-1995)
A boa produção científica associada ao doutoramento justifica essa segunda fase de minha
trajetória acadêmica. Vários fatores atuaram conjuntamente para que essa produção científica
fosse muito bem consolidada:
(a) o fato de eu estar matriculado em um programa de doutoramento de excelência, dentro de
um dos maiores institutos de Limnologia da Europa, associado ao mesmo tempo a uma
universidade jovem e moderna;
(b) a existência de muitos pesquisadores altamente qualificados de diversas partes do mundo
que frequentemente visitavam o instituto (ali, convivi com limnólogos do porte de F. Azam,
Yves Prairie, Robert Wetzel, Ulrich Sommer, Susan Kilham, Robert Peters, Henry Dumont,
B.H. Dussart, Moshe Gophen, dentre outros ), existirem de muitos estudantes de mestrado e
doutorado de diferentes origens e formações (EUA, Itália, PR China, Japão, Chile) todos
compartilhando seus dados e experiências;
(c) excelente infra-estrutura logística e aporte significativo de recursos;
(d) ambiente motivador e agradável.
Essa fase resultou não somente em muitas publicações (já relatadas acima), mas, sobretudo,
consolidou em minha formação a essência da atividade científica. Os elementos centrais dessa
formação seriam , em meu entendimento, o treinamento para a constante busca por autocapacitação e atualização; o exaustivo treinamento visando a identificar e perceber questões
limnológicas que possam ser tratadas científicamente através principalmente da
experimentação científica; intensa atividade em laboratório e no campo e, finalmente, a
capacidade de trabalhar e interagir em grandes equipes de trabalho.
Um dos aspectos que mais chamam a atenção dessa fase de minha trajetória científica não é o
número total, mas a relevância científica e a qualidade final dos artigos publicados. Essa
qualidade pode ser atestada pelo elevado índice de citações e pelo impacto científico que elas
tiveram na Limnologia em geral. Não por acaso, um dos artigos associados ao meu
doutoramento está devidamente citado em um dos maiores tratados de Limnologia atual
(Wetzel, 2001 pág. 929). Aliás, eu conheci pessoalmente o Prof. R. Wetzel ainda em
doutoramento em Konstanz. Posteriormente, eu tive contatos com ele durante a realização do
Congresso Sociedade Internacional de Limnologia - SIL em 1995, em São Paulo, quando ele
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convidou-me a presidir uma sessão coordenada. Mais recentemente, eu tive o prazer de
interagir-me mais uma vez com ele, durante a sua visita a Montréal, pouco antes de seu
falecimento. Certamente, a minha formação no Limnologisches Institut da Universitaet Konstaz
iria moldar, de maneira significativa, toda a minha trajetória futura na Limnologia.
Do meu doutoramento resultaram as seguintes publicações:
1 - Berberovic,R. & R.M. Pinto-Coelho. 1989. Dry first, measure later: anew procedure
to preserve and measure zooplankton for ecophysiological studies. J. Plankton Res.
11(5):1109-1116.
2 - Weisse, T., H. Müller, R.M. Pinto-Coelho, A. Schweizer, D. Springmann & G.
Baldringer. 1990. Response of the microbial loop to phytoplankton springbloom in a
large prealpine lake. Limnol. Oceanogr. 35(4):781-794.
3 - Pinto-Coelho, R.M. 1991. Zooplankton grazing in Lake Constance: Seasonal and daynightin situ measurements. Verh. Internat. Verein. Limnol. 24: 842-845.
4 - Pinto-Coelho, R.M. 1991. The importance of Daphnia for the Zooplankton grazing in
Lake Constance. Arch. Hydrobiol. 121(3):319-342.
5 - Müller, H., Schöne, A, R.M. Pinto-Coelho, A. Scweizer and T. Weisse. 1991. Seasonal
succession of ciliates in Lake Constance: Relation to food resources. Microbial Ecology,
21:119-138.
6 - Geller, W., R.M. Pinto-Coelho & H.-R. Pauli. 1992. The vertical distribution of
zooplankton (Crustacea, Rotatoria, Ciliata) and their grazing over diurnal and seasonal
cycles in Lake Constance. Arch. Hydrobiol. Beih. 35:79-85.

V.3 - Fase 3 - Ecofisiologia de Organismos Planctônicos (1996-2000)
Naturalmente, a grande bagagem científica que eu adquiri em Konstanz formou o alicerce
para a montagem de um grupo de pesquisas na UFMG, muito ativo e dinâmico. Mas essa não
foi uma conquista imediata. Precisei esperar pelo menos quatro anos para atingir tal objetivo.
A minha chegada ao Brasil, em 1991, coincidiu com uma das maiores crises políticoeconômicas pelas quais o país passou nas últimas décadas. Houve o impeachment do
presidente Fernando Collor. Havia a hiperinflação ainda herdada do governo de José Sarney.
Essa grande crise somente foi somente controlada com o plano cruzado, em 1995, durante o
governo de Itamar Franco.
A situação caótica do país refletiu-se como seria de se esperar no ambiente universitário. Nos
anos de 1992 e 1993, consegui apenas poucos recursos principalmente através de auxílios da
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própria UFMG. A ajuda em equipamentos científicos do DAAD (Rucksackhillfe), em 1994, e os
primeiros projetos com efetiva captação de recursos financiados pelo CNPq e, principalmente,
pela FAPEMIG permitiram, enfim, a montagem do nosso grupo de pesquisas.
Estávamos no final de 1996. Nessa fase, a prioridade absoluta de nossos projetos era na área
de Ecofisiologia de Organismos Planctônicos. Orientei vários alunos de IC, AP e de mestrado
dentro dessa linha (Raquel Teixeira, Andréia da Costa, Carla Macedo, Maurício Krieger e
Rachel Santeiro, dentre outros). Publicamos bastante, principalmente em revistas nacionais e
também algumas publicações internacionais de porte.
Em meados da década de noventa, o enfoque na linha de Ecofisiologia de Organismos
Planctônicos era totalmente inovador no cenário da Limnologia brasileira. A grande maioria
das pesquisas sobre organismos planctônicos estava focada em estudos descritivos, do tipo
variações temporais ou estudos com enfoque taxonômico. Quando se falava em metabolismo
das comunidades planctônicas, encontrávamos apenas estudos sobre a produção primária do
fitoplâncton. Assuntos tais como a importância da alça microbiana, a magnitude do
metabolismo da excreção e respiração do zooplâncton ou mesmo o uso de variáveis
bioquímicas tais como o teor de lipídeos ou de proteínas eram totalmente inexplorados pela
limnologia brasileira até então. Nossos estudos foram capazes de demonstrar, por exemplo,
importantes variações de curta duração na composição elementar e bioquímica do
zooplâncton. Esses resultados, como se veria depois, seriam extremamente importantes para
o desenvolvimento da moderna aqüicultura e piscicultura intensiva nas zonas tropicais
(Fig. 25).
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Fig. 25 - Variação nictemeral dos valores de lipídeos totais do zooplâncton em dois reservatórios de
Minas Gerais (Pinto-Coelho, et al. 1997)

Eu tenho a convicção de que os trabalhos que publicamos a partir de meados dos anos
noventa dentro do grupo de Ecofisiologia de Organismos Planctônicos da UFMG, juntamente
com os estudos correlatos publicados pela Profa. Dra. Elza Hardy (INPA, Manaus), Profa. Odete
Rocha (UFSCar) ou pela Profa. Marlene Arcifa (USP-Rib. Preto) influenciaram muito uma
segunda geração de jovens limnólogos que mais tarde iria dedicar-se ao estudo do
metabolismo dos organismos planctônicos mais a fundo. Pesquisadores tais como Reinaldo
Bozelli (UFRJ), Aloízio Ferrão Filho (FIOCRUZ) ou Cristina Castelo Branco (UNIRIO), dentre
outros, podem ser citados como pertencentes a essa nova geração.
Em nosso caso, os estudos na área de ecofisiologia de organismos zooplanctônicos, iriam abrir
o caminho para uma outra importante linha de atuação de nosso grupo que seria a de
Aquicultura. Ali, em meados da década de noventa, foram lançados todos os fundamentos
teóricos e práticos para o grande salto em termos de pesquisa aplicada que iríamos dar alguns
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anos depois. A lista dos principais projetos dessa terceira fase de pesquisas está descrita, a
seguir:
1)Título: "Nutrição do zooplâncton no reservatório da Pampulha: impacto da atividade de
pastoreio na manutenção da estrutura do fitoplâncton."
Órgãos financiadores: FAPEMIG (Proc. 152/92 CBF) e PRPq/UFMG (Proc. 23072.024169/92-81).
Gestor Administrativo: FUNDEP (Convênio 2004).
Período: 1994-1995 (projeto apresentado em 1991 e aprovado em 1993).
Recursos captados: US$ 1,500,- (CNPq). Recursos captados: US$ 12,000.- (FAPEMIG).
Equipe: Raquel Teixeira de Moura, Andréa Moreira e Carla Fernandes Macedo.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.

2) Título: "Variações sazonais dos teores relativos de proteína em organismos zooplanctônicos
no Reservatório da Pampulha."
Órgão financiador: PRPq/UFMG (Proc. 23072.049094/93-2). Período: 1993-1994. Recursos
captados: US$ 2,000.- (PRPq/UFMG - 1993).
Recursos captados: US$ 500,- (PRPq/UFMG - 1994).
Equipe: Andréia R. G. da Costa.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.

3) Título: "Efeito da predação por peixes sobre a estrutura da comunidade zooplanctônica no
reservatório de Furnas, Capitólio/Passos, MG".
Órgãos financiadores: CNPq (Proc. 521.513/93-6 NV).Furnas Centrais Elétricas (FURNAS). PróReitoria de Pesquisas PRPQ-UFMG (Proc. No 23072.044204/96-66).
Período: 1994-1996.
Valor financiado: US$ 6,000.- (CNPq) R$ 450,- (FURNAS) R$ 2.000,00 (PRPQ-UFMG)
Equipe: Andréa Rodrigues Gonçalves da Costa, Maurício Krieger Amorim e Paulo Corgosinho.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.
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4) Título: "Melhoria da qualidade nutricional do zooplâncton usado como alimento de alevinos
em estações de piscicultura".
Valor financiado: R$ 45.000,00.
Órgão Financiador: FAPEMIG (Proc. 1897/96).
Gestor administrativo: FUNDEP.
Equipe: Weber de Sá Pires, Sávio M. Oliveira e Carla Fernandes Macedo.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.

5)Título: “Variação de isoenzimas em populações naturais de cladóceros no reservatório da
Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais”.
Financiamento: Fapemig em setembro de 1998 (Proc. CBS 946/97).
Valor financiado: R$ 26 967,05
Equipe: Ricardo M. Pinto-Coelho (coordenador) e Giovane Guimarães Landa (PG ECMVS)

O projeto sobre variação de isoenzimas feito em parceria com a Profa. Bernadette Lovato do
Setor de Genética do Departamento de Biologia Geral foi importante para que essa linha de e
pesquisas no departamento, pois hoje vários laboratórios do departamento se dedicam ao uso
de ferramentas da biologia molecular no estudo da conservação da biodiversidade.
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V.4 - Fase 4 - Ecologia e Limnologia de reservatórios (2001 até a presente data).
Apesar dos novos enfoques em nosso grupo de pesquisas (ecofisiologia, aquicultura, etc), o
fato é que nós nunca deixamos ter trabalhar em limnologia reservatórios. A partir de 1998, as
pesquisas nessa linha se intensificaram novamente. Isso foi ocasionado pela captação de novos
recursos para o nosso trabalho plurianual no reservatório da Pampulha e também pela
intensificação de nossos estudos limnológicos em dois outros reservatórios localizados na
bacia do rio Grande: o reservatório de Furnas e o reservatório de Volta Grande.
Os trabalhos no reservatório de Furnas relacionados às dissertações da Carla Macedo, Laura
Rull e mais tarde no projeto de aperfeiçoamento da Raquel Santeiro foram importantes para
que nosso grupo de pesquisas passasse a olhar para horizontes mais amplos na pesquisa
relacionada a Limnologia de Reservatórios. Afinal, os usos múltiplos de um grande
reservatório como o de Furnas colocavam uma série de novos desafios para a pesquisa pura e
aplicada em Limnologia.
A tese de doutoramento da Magda Greco, realizada no reservatório de Volta Grande também
se inseria no contexto de um olhar mais amplo para o ambiente a ser estudado com uma série
de questões que poderiam ser estudadas. Esse trabalho foi um dos primeiros do grupo a
elaborar toda uma série de recomendações altamente específicas visando mitigar ou evitar
que o reservatório se eutrofizasse rapidamente.
Os trabalhos do José Fernandes Bezerra Neto no pequeno reservatório da Lagoa do Nado
foram também extremamente importantes para a consolidação dessa linha de pesquisas em
nosso grupo. Ali foram dominadas todas as técnicas para uma boa descrição da limnologia
física do reservatório; os fundamentos para a realização de estudos sobre conteúdo de calor,
de estabilidade térmica, de batimetria e morfometria além de ter ser produzida uma excelente
dissertação sobre a ecologia e a produção secundária de chaoboridae.
As novas pesquisas nos grandes reservatórios e na Lagoa do Nado não impediram que os
estudos plurianuais continuassem – a todo vapor – no reservatório da Pampulha. Os dados
iam se acumulando e toda uma geração de bolsistas de IC, AP, mestrandos e doutorandos foi
se sucedendo sempre trabalhando com diferentes aspectos limnológicos nesse ambiente:
Raquel T. Moura, Marcos A. Reis, Andréia R. da Costa, Maurício Krieger, Flávio Alvim, Paulo
Corgosinho, Ludmila Collares, Elido Carvalho, Isabela Torres, etc. Todo esse esforço acabou
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por possibilitar ao LGAR a publicação de um artigo de síntese de estudos que talvez possa ser
considerado o mais importante dessa fase:
1) Pinto-Coelho, R.M. 1998. Effects of eutrophication effects on seasonal patterns of
mesozooplankton in a tropical reservoir: a four years study in Pampulha Lake, Brazil.
Freshwater Biology 40: 159-174
Esse estudo demonstrou o claro avanço da eutrofização no reservatório ao longo dos anos 90
e questiona os diversos projetos de recuperação da represa já realizados (Fig. 26). Além disso,
nossos estudos foram inovadores ao utilizarem novos enfoques tais como a mensuração do
carbono particulado e dissolvido, valores de certos constituintes elementares da biomassa do
zooplâncton (C, P) e ainda os níveis de lipídeos, proteínas e triglicérides no seston e na
biomassa seca do zooplâncton.
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Fig. 26 - Série temporal de alguns parâmetros limnológicos monitorados na represa da Pampulha entre
os anos 1993 e 1998: fósforo total (sup.), transparência e condutividade elétrica (meio) e clorofila e
carbono particulado (em baixo). Esse é um dos poucos estudos no gênero realizados no Brasil que
mostra claramente o avanço da eutrofização numa escala plurianual. Esse tipo de pesquisa certamente
exerceu influências para que fosse dado início aos programas de pesquisa de longa duração em Ecologia
no Brasil, tal como o PELD do CNPq. (Pinto-Coelho, 1998).
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Uma das premissas do meu grupo de trabalho na UFMG era a contínua busca pelo verdadeiro
trabalho em equipe. Ao contrário do que acontece em muitos laboratórios, onde cada aluno
cuida apenas do seu projeto, no LGAR as coisas sempre foram diferentes. Os alunos tinham
que ir para a bancada, realizar todas as análises físico-químicas, coletar e contar organismos
planctônicos, dispor os dados em planilhas, elaborar gráficos e participar ativamente da
redação de manuscritos científicos. Assim, os nossos alunos e bolsistas são geralmente
disputados no mercado de trabalho, pois as pessoas sabem que são profissionais bem
capacitados e que podem, de pronto, assumir tarefas as mais diversas.
A seguir, a lista dos principais projetos dessa quarta fase de pesquisas:
1) Título: "Monitoramento Plurianual de Parâmetros Físico-Químicos e Biológicos no
Reservatório da Pampulha, Belo Horizonte (MG)".
Convênio SUDECAP/FUNDEP (matrícula 1447-A de 04/08/95).
Período: 1995-1997.
Recursos captados: R$ 23.850,00
Órgão Financiador: Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA-PBH, convênio assinado em
7/12/95.
Gestor Administrativo: FUNDEP (Convênio 2287).
Equipe: Isabela Claret Torres, Cleber Figueiredo, Ludmira Collares e Cid Moraes Júnior.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.

2) Título: “Balanço de Massa de fósforo, evolução da eutrofização e produção primária líquida
de Eichhornia crassipes no reservatório de Volta Grande, (MG/SP)”.
Financiamento: Fapemig em março de 1998 (Proc. CBS 2042/96)
Valor Financiado: R$ 13.113,06;
Período: 1988-2000.
Equipe: Ricardo M. Pinto-Coelho (coordenador) e Magda K. B. Greco (PG ECMVS)
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.
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3) Título: “ Biomonitoramento Plurianual de fatores Limnológicos no reservatório da
Pampulha”.
Financiador: Sec. Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte .
Gestor administrativo: FUNDEP.
Valor financiado: R$ 33.000,00.
Período: 1999-2000.
Equipe: Isabela Claret Torres, Alessandra Giani (Depto. Botânica) e Cid Antônio Morais Jr.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.

V.5 - Fase 5 – Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
A próxima fase de pesquisas foi breve, mas extremamente bem-sucedida sob todos os
aspectos da pesquisa. Em primeiro lugar, havia um grande projeto de pesquisas, o convênio
FUNDEP 5794 (vide abaixo), financiado pela FAPEMIG e que unia, pela primeira vez, o
laboratório de Limnologia do Prof. Francisco Barbosa e o meu, o LGAR. Em segundo lugar, foi
formada uma grande equipe de trabalho e eu pude receber, pela primeira vez, dois bolsistas
de pós-doutoramento, ou seja, os Drs. Maria Margarida Marques e o Dr. Anderson Santos. Em
terceiro lugar, o projeto tinha metas científicas ambiciosas, pois pretendia a elaboração de um
banco de dados contendo “ferramentas” de sistemas de georeferenciamento e, ainda,
pretendia trabalhar com várias comunidades aquáticas simultaneamente. Em quarto lugar,
pelos resultados alcançados principalmente pela publicação de um artigo muito importante
em termos de teoria ecológica e que já fui discutido anteriormente.
1)Título: “Elaboração de um banco de dados sobre biota aquática no médio rio Doce, MG”.
Financiador: FAPEMIG
Gestor: FUNDEP
Período: 2003-2006
Valor Financiado: R$ 350.000,00
Equipe: Maria Margarida Marques, Anderson Santos, Maíra Campos, Tiago Gripp Mota,
Fabrícia Miranda, Cid Antônio Morais Jr., Paulina Maia e Francisco A. Barbosa.
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Coordenador: Ricardo Motta Pinto Coelho.

Esse projeto ainda teve como resultados a orientação de duas monografias de bacharelado
(Fabrícia Miranda e Rafael Resck), uma dissertação de mestrado (Fabrícia Miranda), outra de
doutoramento (José Fernandes Neto). O projeto ainda rendeu várias comunicações em
congresso além de várias publicações algumas das quais já publicadas (Pinto-Coelho et al. ) e
outras que estão no prelo (Miranda & Pinto-Coelho) ou submetidas (Santos & Pinto-Coelho,
sub.).
O projeto no rio Doce foi importante não somente pelos resultados acima relatados. Ele teve
uma ampla abrangência em suas metas propostas, contou com uma numerosa equipe e
incentivou um intenso trabalho entre dois grupos de pesquisas do setor de Ecologia.
Uma das principais conquistas desse projeto foi a aquisição de uma servidora DELL, com as
melhores configurações da época (2005). Essa máquina foi muito importante não somente
para albergar o banco de dados gerados pelo projeto em si. Essa servidora desempenhou, por
muitos anos, uma série de funções importantes, tais como (a) albergou o banco de teses e
dissertações de mestrado da PG ECMVS durante a minha gestão como coordenador do
programa; (b) gerenciou todas as atividades da sociedade brasileira de Limnologia (SBL) nos
anos em que fui o seu presidente tais como pagamentos de anuidades, portal da Acta
Limnologica Brasiliensia, etc ; (c) foi essencial para a gestão do programa de cursos à distância.
Resta mencionar que esse foi um dos primeiros servidores da UFMG configurados para operar
com o software de ensino à distância Moodle; (d) manteve, em operação, vários web sites do
LGAR além de sua própria home page do LGAR que aliás é uma das páginas de C&T mais
visitadas do Brasil (ver comprovante no c.v.).
Embora tenha sido um projeto voltado a uma questão puramente acadêmica que foi a
elaboração de um banco de dados de biodiversidade, a magnitude, a natureza dos desafios
encontrados e a necessidade de se trabalhar com uma grande equipe induziram no LGAR uma
série de novidades e mudanças. A experiência em coordenar um grande projeto, com muitos
recursos, com uma grande equipe foi fundamental para a próxima etapa de minhas atividades
de pesquisa na UFMG. Por tudo isso, considero que esse projeto se constitui, só ele, em uma
importante fase de transição (para maiores dimensões) em relação às minhas pesquisas na
UFMG.
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V.6 - Fase 6 - Pesquisa aplicada (2009 a presente data)
A sexta (atual, e certamente não será a última) fase de minhas atividades de pesquisa na
UFMG pode ser caracterizada como sendo uma fase caracterizada por pesquisas voltadas à
resolução de problemas específicos. Essa fase não começa por uma ordem rigorosamente
cronológica, pois os diferentes projetos que a formam foram sendo executados gradualmente
dentro do LGAR.
Essa fase pode ser caracterizada por projetos que visam resultados específicos, que buscam a
resolução de questões bem práticas. Dentre elas, podemos citar a avaliação da eficácia de
tratamentos de efluentes em petroquímica, novas estratégias de manejo integrado visando a
prevenção e o controle de algas e macrófitas em reservatórios, a identificação de entradas
difusas e pontuais de nutrientes bem como a identificação das fontes que originam essas
entradas em grandes bacias hidrográficas como a do reservatório de São Simão que cobre do
lado goiano cerca de 25% da superfície daquele estado.
Outras questões seriam o uso de novas ferramentas (hidroacústica) para a rápida avaliação de
estoques pesqueiros em lagos e reservatórios ou ainda o uso de sensores de radiação para
monitorar e comparar a entrada de radiação UV em lagos e reservatórios.
Dentre os projetos selecionados nessa sexta fase, nenhum outro, tem a magnitude e o alcance
do projeto voltado para a delimitação dos parques aquícolas de Furnas e Três Marias. Esse
projeto tem todas as características dessa fase e representou um enorme desafio, em todos os
sentidos tanto para mim quanto para todo o grupo de pesquisas do LGAR. Ele envolveu, no
seu apogeu, quase mais de uma dezena de diferentes pesquisadores com o grau de doutorado,
mais de duas dezenas de bolsistas, grande quantidade de viagens e excursões a campo,
inúmeras oficinas de trabalho, vários tipos de produtos finais sejam eles acadêmicos ou não.
Nas várias palestras que eu venho proferindo desde então , em diferentes tipos de eventos,
em várias partes do Brasil, fica muito claro que o projeto visando a delimitação dos parques
aquícolas em Furnas e Três Marias é considerado pela comunidade acadêmica como um dos
melhores projetos na área de aquicultrura do Brasil. Ele é tido como um modelo a ser seguido
e não tenho dúvidas em afirmar que é um dos maiores motivos de orgulho profissional que
desfruto atualmente.
A seguir, a lista de projetos dessa fase:
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1) Título: "Eutrofização na Lagoa da Pampulha: Controle ambiental de comunidades afetadas
(macrófitas, plâncton e bêntos)".
Órgão financiador: Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA - IBAMA).
Gestor administrativo: FUNDEP (Convênio 2279).
Período: 1996-1997.
Recursos captados: R$ 17.825,00.
Equipe: Marcos A. Reis, Karen Lissa Goodwin e Magda Barcellos Greco.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.

2) Título: "Acompanhamento do experimento com o produto Odor Seal (TM) - OS/JG 200 (TM)
visando a redução da biomassa algal na Lagoa de Ibirité - REGAP/BETIM, MG".
Recursos captados: R$ 13.997,28.
Órgãos Financiadores: Petrobrás-Firefreeze Worldwide do Brasil.
Período: 1998.
Gestor Administrativo: FUNDEP (Conv. 2591).
Equipe: Alessandra Giani, Sidney M. Guerra, Marcos Barbeitos e Luciana Oliveira.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.

3) Título: “O aporte de fósforo e a presença de cianobactérias no reservatório de São Simão”.
Órgãos Financiadores: CEMIG.
Gestor Administrativo: FUNDEP (Convênio 4030)
Período: julho de 2002 a dezembro de 2004.
Valor Financiado: 200.000,00
Equipe: Maria Castelanos de Solá, Cid Antônio Morais, Jr..
Coordenador: Ricardo Motta Pinto-Coelho.
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4)Título: “A atenuação da radiação ultravioleta e da radiação visível em lagos e reservatórios:
influência do uso do solo e do papel do carbono orgânico dissolvido”.
Órgão financiador: CNPq
Gestor Financeiro (importação de equipamentos): FUNDEP
Período: julho de 2007 a junho de 2007
Equipe: José Fernandes Bezerra Neto, Rafael Resck e Alessandra Jardim e Cid Antônio Morais
Jr.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto Coelho.

5)Título: “Uma nova ferramenta na gestão de lagos e reservatórios em Minas Gerais:
Avaliação em tempo real da disponibilidade de recursos pesqueiros através da utilização de
técnicas hidroacústicas (FAPEMIG CRA 1416-05)”.
Financiador: FAPEMIG (convenio 10185 Fundep/Fapemig).
Valor Financiado: R$ 75.000,00
Gestor: FUNDEP
Período: 2006-2008.
Equipe: José Fernandes Bezerra Neto, Rafael Resck, Ludmila Brighenti.
Coordenador: Ricardo Motta Pinto Coelho.

6)Título: “Delimitação dos parques aquícolas nos reservatórios de Furnas e Três Marias, Minas
Gerais”.
Órgãos financiadores: Secretaria de Pesca da Presidência da República (SEAP-PR), Secretaria de
Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (SECTES-MG)
Gestor Financeiro: FUNDEP (UFMG)
Período: dezembro de 2004 a dezembro de 2007.
Valor financiado: R$ 1.300.000,00
Equipe: Magda Greco, José Fernandes Bezerra Neto, Rafael Resck, Marcelo Ávila, Alessandra
Jardim, Sofia Brito, Paulina Maia, Francisco A. Barbosa, Paulo C. Rosmann, Cid Antônio Morais
Jr.
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Coordenador: Ricardo M. Pinto-Coelho.

O projeto dos parques aquícolas não gerou somente resultados práticos. Ele estabeleceu os
fundamentos de um novo ciclo econômico no estado de Minas Gerais. A produção de peixes
esperada com a implantação desses dois parques deverá duplicar a produção brasileira de
pescado originário de cultivo incluindo os cultivos existentes em ambientes marinhos (dados
de 2008). Será uma oportunidade de trabalho para milhares de pessoas e certamente irá
trazer muitos benefícios econômicos para o estado de Minas Gerais (Fig. 27).

Fig. 27 – O projeto visando a delimitação dos parques aquícolas de Furnas e Três Marias possibilitou ao
LGAR adquirir vários equipamentos e software muito sofisticados que permitissem a elaboração de
cartas batimétricas com precisão sub-métrica. No exemplo acima, Mapa de localização (A) e mapa
batimétrico (metros) (B) do polígono 29 no reservatório de Furnas (MG).
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V.7 – Pesquisa e a publicação de livros didáticos.
Um tópico a parte nas minhas atividades de pesquisa refere-se à constante preocupação em
associar essas atividades com as minhas atribuições didáticas, em todos os níveis. Assim,
sempre que possível, os meus alunos desfrutam, em suas aulas, não somente dos dados, mas
também eles participam ativamente das coletas e excursões à campo. Esse tipo de estratégia
motiva os alunos que – muitas vezes – têm o seu primeiro contato com um trabalho de campo
ou de laboratório nessas oportunidades.
Os resultados gerados por nossas pesquisas no LGAR são continuamente reciclados em minhas
aulas e demais atividades de orientação aos discentes. Uma das formas de fazer com que a
teoria seja mais prontamente assimilada pelos alunos é sua contextualização à realidade que
cerca o aluno. Assim, podemos repassar prontamente muitos conceitos teóricos da Ecologia
de Comunidades, por exemplo, usando casos de estudo diretamente ligados aos resultados
dos diferentes projetos de pesquisas. Questões tais como a fragmentação de habitas, a
introdução de espécies exóticas, o relaxamento ecológico , a teoria do nicho ecológico (nicho
vagos), o conceito de competição difusa, os modelos de predação podem ser exemplificados
muito bem como dados das pesquisas feitas no LGAR.
A conseqüência natural do uso constante de resultados das pesquisas em atividades didáticas
foi, em meu caso, a produção de livros didáticos. Dois casos típicos podem ser citados aqui: o
livro Fundamentos em Ecologia e o recém lançado livro Reciclagem e Desenvolvimento
Sustentável no Brasil. Os dois livros originaram-se dessa “simbiose” permanente entre
atividade científica e docência que julgo ser algo ainda a ser perseguido pela universidade
brasileira. Hoje, os nossos docentes-pesquisadores são muito dependentes do binômio projeto
científico-bolsa de produtividade científica. Isso os obriga a colocarem em um plano
meramente secundário a atividade didática dentro da universidade, principalmente o ensino
de graduação, uma vez que essas bolsas são concedidas a docentes que sejam muito
produtivos em termos de publicações. Um exemplo disso é a plataforma Lattes do CNPq que
não prioriza as atividades didáticas dos pesquisadores.

V.8 – Captação de recursos para a pesquisa.
Uma das capacidades das quais eu mais me orgulho na minha carreira dentro da universidade
é a de superar desafios difíceis. Conseguimos, eu e a Profa. Alessandra Giani fazer duas boas
dissertações de mestrado em Limnologia na UnB passando por todo tipo de dificuldades. A
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sucessão de orientadores, a falta de um laboratório de Limnologia não eram obstáculos
intransponíveis. Aproveitamos as vantagens de cada um de nossos orientadores, montamos
um laboratório completo de limnologia (com a valiosa ajuda da CAESB), etc. E defendemos
duas excelentes dissertações em Limnologia.
Em setembro de 1986, muitos acreditavam (familiares e colegas de trabalho) que seria uma
loucura completa eu ir para a Alemanha para fazer uma tese de doutoramento. Afinal, eu nada
sabia sobre a língua e cultura alemãs. Fui para a Alemanha, consegui uma bolsa para estudar
alemão no Goethe Institut da Alemanha. Fui para uma universidade, um instituto onde eu era
um completo desconhecido. Rompi várias barreiras e consegui obter o respeito e a admiração
pelo trabalho de um jovem biólogo vindo de uma remota cidade do Brasil. Abri caminhos e
fronteiras para vários de nossos alunos. Foi com enorme orgulho que eu vi os limnólogos
brasileiros fazendo belas apresentações no último congresso da DGL em Konstanz. Dentre eles,
o Moretti, aluno do Prof. Marcos Callisto que entrou na UFMG por um concurso no qual eu
era membro da banca.
Em 1991, vários amigos tentaram me convencer a sair da UFMG tais eram as condições que a
universidade estava me oferecendo. Consegui montar um ótimo grupo de pesquisas.
Organizei um Workshop Internacional em 1994 no ICB. Esse workshop, nas palavras do Prof.
Dr. Marcos dos Mares Guia, um dos mais renomados pesquisadores que já passaram nesse
instituto, foi avaliado como sendo um dos eventos mais importantes para que a Limnologia e
da Ecologia de posicionassem como áreas verdadeiramente de ponta no instituto.
Antes de que eu submetesse o meu nome para o julgamento de meus colegas de colegiado
para tornar-me o novo coordenador do programa de pós-graduação em Ecologia (ECMVS), em
2002, eu tive uma reunião com o então diretor do ICB, Prof. Dr. Carlos Alberto Tavares. Ele me
sugeria para que eu concorresse ao cargo. Eu não estava concordando muito com essa idéia,
pois as condições de trabalho eram desalentadoras, naquele momento. Eu lembro-me que o
Carlos Alberto disse-me algo que me marcaria para sempre: - Ricardo, você é conhecido no ICB
por vencer desafios, por superar muitas barreiras e obstáculos. Assuma a coordenação da PG
ECMVS e mostre a você mesmo do que é capaz! O Prof. Vasco A. Azevedo estava presente e
pode atestar a todos o teor dessa conversa. E assim foi feito (ver acima). Consegui captar os
recursos necessários e transformar o programa completamente e para melhor. Sendo assim,
eu considero que uma de minhas melhores qualidades como docente e pesquisador é a de
criar meios e condições para que algo que pareça muito difícil ou impossível possa acontecer.

105

Dentre essas qualidades, certamente, está a minha tenacidade em captar recursos. A tabela
abaixo, recentemente fornecida pelo Dr. Wagner Rocha Mendes da Fundep nos dá uma idéia
dos recursos por mim captados nas mais diferentes atividades de ensino e pesquisa (Tab. 03).
Tab. 03 – Projetos captados pelo docente Ricardo M. Pinto-Coelho e que tiveram seus recursos
gerenciados pela FUNDEP-UFMG (Período 1995-2009.
Código do
projeto

2004
2591
2287
3443
3567
3998
4830
5051
5052
5510
5511
5734
5975
5976
6707
7927
8661
8713
8739
10195
12246
13180
14546
TOTAL

Nome Abreviado do projeto

NUTRIÇÃO DO ZOOPLÂNCTON
PETROBRAS-FIREFREEZE/LAGOA IBIRITE
SMMA/RESERVATÓRIO PAMPULHA
CURSO DE ATUALIZAÇÃO (A DISTÂNCIA) EM
ECOLOGIA
FAPEMIG/ICB/DBG/ISOENZINAS
PBH/ICB/DBG/PAMPULHA
CEMIG/QUALIDADE DE ÁGUA
CAPES/RTR/PRPG/PROF-2002 (CUSTEIO)
CAPES/RTR/PRPG/PROF-2002 (CAPITAL)
CAPES/RTR/PRPG/PROF-2003(CUSTEIO)
CAPES/RTR/PRPG/PROF-2003 (CAPITAL)
FAPEMIG/ICB/DBG/RIO DOCE
CAPES/RTR/PRPG/PROF-2004(CUSTEIO)
CAPES/RTR/PRPG/PROF-2004(CAPITAL)
U.S.FISH AND WILDLIFE
SERVICE/ICB/DBG/ECOLOGIA
APOIO A PROGRAMA CAPES - PRODOC
CAPES/RTR/PRPG/PROF-2005 (CUSTEIO)
SECTES/ICB/DBG/PARQUES AQUICOLAS
CAPES/RTR/PRPG/PROF-2005 (CAPITAL)
FAPEMIG/ICB/DBG/RESERVATORIOS(CK)
FAPEMIG/ICB/DBG/GESTAO DE
RESERVATORIOS (PPM)
FAPEMIG/RTR/PRPG/Taxa Bancada PósDoutorado
CURSO LIMNOLOGIA E REALIZACAO ENSAIOS

Início

Término

Financ.

Rec.
Aprovados
(R$)

28/6/1995
29/8/1996
1/2/1996
15/7/1998

18/7/1997
20/6/1997
12/1/1998
7/2/2010

FAPEMIG
DIVERSOS
SMMA
DIVERSOS

11.257,05
14.046,50
23.820,50
305.976,87

25/4/2000
14/3/2000
14/11/2001
1/3/2002
1/3/2002
1/3/2003
1/3/2003
5/11/2003
26/5/2004
26/5/2004
16/9/2004

24/10/2002
28/2/2002
14/11/2004
30/12/2003
28/2/2003
31/12/2004
31/1/2004
4/5/2006
28/2/2005
28/2/2005
30/3/2006

FAPEMIG
SMMA-BH
CEMIG
CAPES
CAPES
CAPES
CAPES
FAPEMIG
CAPES
CAPES
U.S. FISH

39.780,49
36.392,61
221.763,20
63.844,37
7.956,44
56.450,76
8.752,09
385.547,36
47.042,30
8.752,09
37.205,58

14/12/2004
1/1/2005
29/11/2005
11/4/2005
6/12/2005
1/7/2007

28/2/2005
31/5/2006
30/5/2008
30/3/2006
5/8/2007
30/6/2009

UFMG
CAPES
SECTES
CAPES
FAPEMIG
FAPEMIG

10.000,00
79.261,50
1.009.430,21
8.752,09
71.167,70
48.000,00

1/3/2008

31/12/2009 FAPEMIG

4.800,00

19/5/2009

15/9/2009 ITAIPU

Nesse total, não estão incluídos os projetos aprovados pelo CNPq e o recente projeto visando
a delimitação de parques aquícolas no reservatório de Nova Ponte que está sendo gerido pela
FUNDECIT-EPAMIG. De toda forma, o somatório dos recursos captados e alocados na FUNDEP
chega a R$ 2.516.002,99 para o período 1995-2009.
Hoje em dia, não é uma tarefa tão difícil captar recursos de monta principalmente se o
pesquisador é competente e trabalha em certas áreas do conhecimento que são, por natureza,

16.003,28
2.516.002,99
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mais adequadas para um maior aporte de recursos (i.e: Biologia Molecular ou Microbiologia).
Entretanto, captar recursos de monta para se trabalhar na pesquisa em Ecologia ou Limnologia
não é uma tarefa trivial. Adicionalmente, o valor acima deve ser analisando não somente
considerando os valores absolutos. Os percentuais de recursos captados através de atividades
de extensão são, por exemplo, consideráveis, especialmente quando observamos o convênio
3443 do curso à distância em Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental. São também
expressivos os valores captados para o programa de PG em Ecologia, Conservação e Manejo
através de fontes não convencionais de financiamento a esse tipo de curso (i.e: convênio
6707).
VI – Atividades de Extensão Universitária
Um dos pontos onde certamente a minha carreira universitária ganha mais destaque é aquele
representado pelas minhas atuações na extensão universitária. Essas atuações podem ser
divididas em três fases: (a) uma fase preliminar ocorrida entre os anos 1985-1994; (b) uma
segunda fase caracterizada por novas definições e uma mudança de atitude frente à extensão
(1994-1998); e (c) finalmente uma terceira fase que pode ser caracterizada por um intenso e
continuado envolvimento na extensão, fase essa que inicia em 1998, indo aos dias atuais.
VI.1 – Primeiras atividades de extensão (1980-1993)
A primeira fase é caracterizada pela minha participação, como coordenador, em dois cursos
extracurriculares com temáticas variadas na área de Limnologia ou de Ecologia. Uma terceira
participação pode ser vista como docente no Curso de Especialização em Engenharia
Ambiental – PREPES que é tradicionalmente oferecido pela PUC-MG em Belo Horizonte. Essas
três participações podem ser vistas na lista a seguir:
1) Coordenação do Curso de Atualização: "Técnicas de Taxonomia de Preservação de
copépodes".
Profa. Dra. Janet Warner Reid (Smithsonian Institution, Washington, DC, USA).
Período: 30/08/85 a 04/09/85.
Promoção: Depto. de Biologia Geral da UFMG, CENEX-ICB.
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2) Coordenação do Curso de Atualização: "Tópicos em Ecologia Evolutiva".
Professores participantes: Carlos E. G. Pinheiro (UNICAMP), Jader Marinho Filho (UnB), Paulo S.
de Oliveira (UNICAMP), Rogério Parentoni Martins (Departamento de Biologia Geral, UFMG).
Coordenação: Ricardo Motta Pinto Coelho (UFMG).
Período: 7 a 11 de outubro de 1985.
Promoção: CENEX-ICB.
3) Curso de Especialização em Engenharia Ambiental - PREPES, Módulo: Conceitos básicos em
ecologia de processos.
Período: 07 a 15 de janeiro de 1994
Promoção: Universidade Católica de Belo Horizonte, PUC-MG.
VI.2 – Fase intermediária (1994-1996)
Entre os anos de 1994 e 1996, participei como docente de outros três cursos de extensão na
área de Gestão Ambiental. Esses cursos foram coordenados pela Profa. Lúcia Las Casas da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG (FAFICH). Embora os cursos fossem
financiados pelo IBAMA, o público-alvo era constituído por gestores ambientais de vários
órgãos públicos, não somente mas principalmente pelo pessoal do IBAMA. A equipe de
docentes era do mais alto nível, além de ser extremamente motivada.
O perfil altamente interdisciplinar, multidisciplinar e mesmo transdiciplinar que permeava
esses cursos acabou por influenciar-me em tudo o que eu faria na UFMG a partir daí. Todo o
trabalho da equipe era monitorado criticamente em reuniões periódicas onde o conteúdo, a
forma de avaliação eram continuamente reformulados e melhor adequados. A grande
realidade é que aprendi muito antes de poder começar a ensinar algo nesses cursos. A lista
desses cursos pode ser vista abaixo:
1) Curso de Aperfeiçoamento : " III Curso sobre Gestão Ambiental - IBAMA."
Período: agosto 1994.
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Comitê Organizador: Profa. Lúcia Las Casas (FAFICH), Prof. Carlos Magno Ribeiro (IGC), Prof.
Ricardo Motta Pinto Coelho (ICB UFMG), Prof. Eduardo von Sperling (DESA UFMG) e Prof.
Fausto Brito (FACE - UFMG).
2) Curso de Aperfeiçoamento : "IV Curso sobre Gestão Ambiental - IBAMA. "
Período: outubro de 1995.
Comitê Organizador: Profa. Lúcia Las Casas (FAFFICH) e Profa Maria Eugênia Fortes (Enga.
Metalurgia, UFMG).
3) Curso de Aperfeiçoamento : "V Curso sobre Gestão Ambiental - IBAMA " .
Período: Março de 1996.
Comitê Organizador: Profa. Lúcia Las Casas (FAFFICH) e Profa Maria Eugênia Fortes (Enga.
Metalurgia, UFMG).
A equipe de docentes procurava repassar uma noção da gestão ambiental que era associada
ao processo de grandes mudanças de paradigmas que esse tipo de gestão impõe aos seus
diversos atores. A diversidade de atores na moderna gestão ambiental impõe o manuseio de
um vasto conteúdo que vai muito além da tradicional teoria e prática da Ecologia. A intensa
convivência com diversos tipos de docentes da UFMG acabaram por trazer para a minha
formação uma dose extremamente salutar de conhecimentos sobre Sociologia, Economia,
Psicologia, Direito Ambiental e Administração Pública. Esses conhecimentos seriam, mais
tarde, imprescindíveis para que as novas linhas de pesquisa aplicada tais como a reciclagem, o
desenvolvimento sustentável de recursos hídricos ou a avaliação de capacidade de suporte em
ecossistemas pudessem aportar em meu grupo de pesquisas no LGAR.
Esses cursos geraram uma publicação que foi mais tarde um subsídio importante para os
cursos à distância que eu coordenei a partir de 1998:
1 -Pinto-Coelho, R.M. 1994. Ecologia de comunidades e ecossistemas. in: Las Casas, L. (ed.) III
Curso regional sobre gestão ambiental. IBAMA/UFMG. Belo Horizonte, MG. pp 108-121
(apostila).
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Os cursos de extensão oferecidos ao IBAMA juntamente com a edição do livro “Fundamentos
em Ecologia”, abriram o caminho para as minha participação em um projeto muito maior
representado pelos 18 cursos à distância que eu coordenei entre os anos de 1998 e 2009.

VI.3 – Ensino à distância - EAD (1996-2012)
O ensino à distância (EAD) em Ecologia e Ciências Ambientais tem se expandido notavelmente
em todo o mundo. Hoje, existem algumas universidades de boa reputação internacional, cujo
foco central está na educação à distância. Um desses exemplos seria a Open University, na
Inglaterra (http://www.open.ac.uk/ ).
Uma pesquisa na Internet revela, a grande disponibilidade de cursos tanto em termos de
ensino formal de graduação à distância (graduação e pós-graduação) quanto em termos de
educação continuada (extensão) conforme o que revelam os exemplos listados nas tabelas 04
e 05 abaixo.
Tab. 04– Exemplos de cursos formais de ensino à distância em Ecologia e Ciências Ambientais. Pesquisa
no site de buscas da Google, no dia 20 de julho de 2009, com a palavra-chave “ensino à distância”,
“Biologia, Ecologia, Gestão Ambiental”. A ordem de citações é a mesma ordem em que aparecem os
cursos no site de buscas.
Nome do curso
Univ. Federal de Minas Gerais –
UFMG

Local

Tipo

Web Site

Belo Horizonte
(MG)

EAD

http://moodle.grude.ufmg.br/paginas/
caed/index.php

Brasília (DF)

EAD

http://www.cead.unb.br/

Ecology – Landscape
Management (BA)

Myerscough
College, UK

EAD

http://www.myerscough.ac.uk/

Ecology – Environmental
Management (BA, MSc)

Univ.
Queensland,
Australia

EAD

http://www.uq.edu.au/study/studyare
a.html?area=pri_ind

Ecology Teaching (MSc)

Lesley Uniersity,
USA

EAD

http://www.lesley.edu/offcampus/ter
m/online_etl.html

C. Biológicas (Grad. - Lic.)
Universidade de Brasília - UnB
C. Biológicas (Grad. - Lic.)
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Tab. 05 – Cursos de Extensão à distância em Ecologia, no Brasil. Pesquisa no site de buscas da Google, no
dia 20 de julho de 2009, com a palavra-chave “ecologia à distância”. A ordem de citações é a mesma
ordem em que aparecem os cursos no site de buscas.
Nome do curso

Local

Tipo

Web Site

Fundamentos em Ecologia e
Tópicos em Gestão Ambiental

LGAR, Setor de
Ecologia, ICB,
UFMG

Extensão Atualização

http://ecologia.icb.ufmg.br

Programa de Ensino à distância em
Ecologia

UFJF, Juiz de
Fora, MG

Extensão

http://www.ecologia.ufjf.br/padrao.php?
id_area=37

- PG sensu
latu
UFLA, Lavras,
MG

Extensão –
PG sensu
latu

http://www.openufla.com.br/cursos/

Ecologia Social

Belém, PA

Extensão- Atualização

http://www.terrazul.m2014.net/spip.php
?article559

Cursos de Biodiversidade, Educação
Ambiental, Manejo de Recursos
Naturais, Turismo e Meio Ambiente.

N.D.

Extensão –
Atualização

http://www.portaleducacao.com.br/edu
cacao/principal/conteudo.asp?id=1608

Universidade Aberta – UFLA
Avaliação e Fauna e Flora,
Gestão e Manejo Ambiental na
Agro-indústia
Botânica, etc.

A rápida expansão do ensino à distância está relacionada a vários fatores tais como: (a)
desenvolvimento e aprimoramento de novas ”ferramentas” utilizadas no ensino à distância;
(b) a necessidade constante de reciclagem e aperfeiçoamento profissional; (c) a crescente
limitação da disponibilidade em termos de tempo e de deslocamento para que as pessoas
saiam de seu ambiente profissional ou doméstico para atenderem aos tradicionais cursos
presenciais e (d) a grande flexibilidade de horários que os cursos à distância oferecem.
Apesar desse cenário positivo, é também igualmente importante mencionar que o ensino à
distância apresenta inúmeros fatores limitantes. Dentre eles, pode-se citar: (a) necessidade de
que os alunos desenvolvam uma grande disciplina pessoal de aprendizagem; (b) os programas
de ensino à distância devem estar muito bem estruturados para atenderem prontamente as
diversas demandas dos alunos, seja em termos de aprendizagem, seja em termos de gestão
dos cursos; (c) o conteúdo dos cursos deve ser formatado de forma específica para atender a
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demandas bem definidas; (e) os programas de ensino à distância devem oferecer momentos
presenciais que possam – pelo menos em parte – aproximar os alunos de seus tutores e
professores. Considerando tais limitações, não é de se estranhar que o elevado índice de
desistências dos alunos matriculados seja uma das principais características de qualquer tipo
de curso à distância. Nesse sentido, e considerando todas as limitações acima citadas, talvez
seja razoável supor que o nicho ideal para os cursos à distância seja aquele que leva o aluno
não a uma formação completa de um novo profissional, mas que ofereça uma oportunidade
concreta de complementação de estudos já iniciados ou ainda que procure complementar
uma atuação profissional pré-existente na área de especialização pretendida.
Os quatro módulos do programa de ensino à distância Fundamentos em Ecologia e Tópicos em
Gestão Ambiental abordam os fundamentos da teoria moderna em Ecologia e também uma
série de tópicos importantes para a gestão Ambiental, Reciclagem e Desenvolvimento
Sustentável (Tab. 06, 07, 08 e 09).
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Tab. 06 – Conteúdo do Programa de Ensino à Distância “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão
Ambiental” – Módulo 1.

Módulo – I Ecologia de Populações

Ecologia: definições,
histórico e enfoques atuais.
1- Histórico
2- Definições atuais em Ecologia
3- Unidades Ecológicas
4- Leitura Sugerida

Ecologia de Populações
(Parte 1)
1- Definições básicas
2- Medidas de densidade absoluta
3- Atributos demográficos
4- Crescimento de populações
4.1 - Modelo de crescimento exponencial
4.2 - Modelo de crescimento logístico
5- Leitura sugerida

Ecologia de Populações
(Parte 2)
1- Técnicas demográficas
2- Estrutura de idades
3- Curvas de sobrevivência
4- Regulação de populações
5- Leitura sugerida

Associações entre as
Espécies
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1- Definições básicas
2- Competição
2.1- Modelo de Lotka-Volterra
2.2- Modelo de Tilman
3- Predação
3.1 - Gerações contínuas
3.2 - Gerações discretas
4- Leitura sugerida
Metapopulações
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Tab. 07 – Conteúdo do Programa de Ensino à Distância “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão
Ambiental” – Módulo 2.

Módulo 2 Ecologia de Comunidades

Comunidades e
Ecossistemas
1- Definições básicas
2- Propriedades e atributos das comunidades
3- Natureza das comunidades
4- Ecossistema
5- Leitura sugerida
Análise de Gradientes
1- Classificação de comunidades
2- Análise de gradientes
3- Escola de classificação de comunidades
4- Leitura sugerida
Biodiversidade (Parte 1)
1- Introdução
2- Medidas de diversidade
2.1 - riqueza de espécies
2.2 - modelos de distribuição de espécies
2.3 - índices de diversidade
Biodiversidade (Parte 2)
1- Diversidade e Latitude
2- Teorias sobre gradientes latitudinal
3- Biogeografia de Ilhas
4- Leitura sugerida

Competição e a
Estrutura das
Comunidades
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1- A influência da competição sobre a estrutura das comunidades
2- Diferencição do nicho
3- Diferenciação do nicho em comunidades de plantas
4- Modelos neutralistas e hipótese nula
5- Leitura sugerida

Predação e a Estrutura
das Comunidades
1- A predação como fonte de distúrbio
2- Efeitos de predadores generalistas
3- Efeitos de predadores especialistas
4- Efeitos de predadores parasitas e doenças
5- Leitura sugerida

Sucessão Ecológica
1- Introdução
2- A síntese de Odum
3- Modelos de Slatyer e Connel
4- Matrizes de transição (Markov)
5- Leitura sugerida
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Tab. 08 – Conteúdo do Programa de Ensino à Distância “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão
Ambiental” – Módulo 3.

Módulo 3 - Ecologia de Processos

Ecologia Energética
1- Definições básicas
2- O ambiente energético da biosfera
3- Leitura sugerida

Ecologia Trófica
1- Introdução
2- Cadeias alimentares
3- Tipos de cadeias
4- Redes alimentares
5- Dinâmica e propriedades das teias alimentares
6- Matrizes de transferência de energia
7- Pirâmides ecológicas
8- Modelos trófico-dinâmicos

Eficiências Energéticas
1- Eficiências ecológicas
2- Métodos para avaliação de relações tróficas
3- Leitura sugerida

Fotossíntese
1- introdução
2- Radiação fotossinteticamente ativa (RFA)
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3- Organismos fotossintetizantes
4- Pigmentos fotossintetizantes
5- O cloroplasto
6- Bioquímica da fotossíntese
7- Fotossíntese bacteriana
8- Leitura sugerida

Produção Primária
1- A importância do estudo de processos nos ecossistemas
2- Produção primária (definições)
3- Métodos para mensuração da produção primária
4- Leitura suderida

Produção Primária
(Parte 2)
1- Fatores limitantes
2- Radiação
3- Nutrientes
4- Temperatura
5- Leitura sugerida

Produção Primária
(Parte 3)
1- Padrões de produção primária
2- Ritmo anual da fotossíntese
3- Produção primária na biosfera
4- Leitura sugerida
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Produção Secundária
1- Conteúdo energético dos organismos
2- Classificação das dietas dos organismos
3- Produção secundária: o modelo do zooplâncton
4- Leitura sugerida
Ciclos Biogeoquímicos
1- Introdução
2- Tipos de ciclos biogeoquímicos
3- Ciclo da água
4- Ciclo do carbono
5- Ciclo do nitrogênio
6- Ciclo do fósforo
7- Ciclo do enxôfre
8- Ciclos nos trópicos
9- Leitura sugerida

Ecologia Microbiana
1- Metabolismo bacteriano
2- Bactérias quimioorganotróficas
3- Bactérias quimiolitotróficas aeróbicas
4- Bactérias quimiolitotróficas anaeróbicas
5- Bactérias fotossintetizantes
6- Ecologia microbiana
7- Métodos para avaliar a produção bacteriana
8- Importância ecológica das bactérias
9- Leitura sugerida
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Tab. 09 – Conteúdo do Programa de Ensino à Distância “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão
Ambiental” – Módulo 4.

Módulo 4 - Tópicos em Gestão Ambiental, Reciclagem e Desenvolvimento Sustentável

1- Introdução a Gestão Ambiental: potencial e limites da ciência ecológica.
2- Fundamentos sobre Legislação Ambiental no Brasil: normas do CONAMA, impacto
ambiental (EIA/RIMA), licenças ambientais (LP, LI, LO), auditorias ambientais, sistema brasileiro
de gestão de recursos hídricos, lei de crimes ambientais.
3- Certificação Ambiental (Norma NBR - ISO 14.001).
4- Gestão ambiental de grandes reservatórios tropicais.
5- Gestão de ambientes lóticos (rios) tropicais.
6- Agro-ecossistemas: a agricultura nos cerrados do Brasil (o plantio direto como alternativa de
desenvolvimento sustentável).
7- Gestão ambiental de florestas tropicais: o desmatamento na Amazônia.
8- Anomalias climáticas no Brasil: o fenômeno do El Niño
9- Gestão de recursos hídricos: um caso de estudo, a represa da Pampulha
10- Conferência do Meio Ambiente - Eco92 (Rio) - Agenda 21 (documento completo c/ link
para atualizações no Brasil).

O conteúdo acima é oferecido através de aulas concebidas para serem baixadas na internet no
formato html ou em formato Adobe PDF. No entanto, para uma melhor consolidação do
conteúdo do curso, um livro didático (Pinto-Coelho, 2000), uma série de CD-ROMS e vídeo
aulas (Pinto-Coelho, 2005) são usados rotineiramente (Figs. 28 e 29). Um segundo livro
didático (Pinto-Coelho, 2009) foi preparado e editado e está sendo usado como conteúdo de
suporte no módulo IV. Esse livro, intitulado “Reciclagem e Desenvolvimento Sustentável” foi
editado em dezembro de 2009 (Fig. 28).
Esse novo livro, juntamente como o livro “Fundamentos em Ecologia”, formam a nova base do
conteúdo do curso. Assim o módulo IV inclui a questão da reciclagem ambiental, da
sustentabilidade como tópicos centrais de seu conteúdo, atendendo a uma série de sugestões
de ex-alunos nesse sentido (Fig. 28).
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Fig. 28 – Dois livros que contém a base teórica do curso “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em
Gestão Ambiental”. O primeiro livro, Fundamentos em Ecologia foi editado em 2000 pela Editora
Artmed de Porto Alegre. O segundo livro, “Reciclagem e Desenvolvimento Sustentável” acabou de ser
editado em dezembro de 2009.
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Fig. 29 – CD- ROMS contendo uma série de Vídeo Aulas como suporte bibliográfico dentro do programa
de extensão “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental”. Temas importantes tais como
os biomas brasileiros ou ainda a questão das espécies exóticas que não estão presentes nas aulas
teóricas são aqui abordados. O presente benefício contribuirá para a melhoria dessas vídeo-aulas.

Porque esse novo livro? É inegável que a reciclagem é um tema cada vez mais importante no
mundo em que vivemos. Apesar da sua importância, é também fácil verificar que, apesar de
algumas honrosas exceções, os índices de reciclagem no Brasil ainda devem ser melhorados e
muito. É muito fácil perceber também que as pessoas que vivem da reciclagem ainda sofrem
de muita discriminação. Porquê será?
O livro "Reciclagem e Desenvolvimento Sustentável" é um livro que aborda um vasto conteúdo.
Ele foi escrito em uma linguagem que pretende atingir um público bastante variado. O livro
procura responder a pergunta acima fazendo uma análise muito detalhada das cadeias
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produtivas de vários materiais e também se debruça nas cadeias da reciclagem desses mesmos
materiais. Dessa comparação, surge um cenário totalmente novo. O leitor vai percebendo, ao
longo da obra, que as causas dos entraves à reciclagem no país são, muitas vezes,
consequências naturais do(s) modelo(s) de desenvolvimento econômico adotado(s) no Brasil.
O livro inicia-se com um capítulo sobre os principais marcos teóricos que sustentam a
atividade da reciclagem de materiais. O autor pontua os principais elementos teóricos que
ligam a reciclagem à teoria ecológica moderna. As principais mudanças de paradigmas que
caracterizaram o movimento ambientalista são também abordadas. Esse capítulo também traz
um sumário dos principais avanços (e retrocessos) que os diferentes atores atuantes no
cenário da gestão ambiental brasileira exibiram nas últimas duas décadas.
Antes de enfocar a reciclagem em si, a obra traz um capítulo sobre o gerenciamento de
resíduos sólidos. O autor procura fazer uma análise da estrutura da limpeza urbana no país,
destacando os pontos falhos do sistema e quais as medidas que poderiam ser tomadas para a
sua melhoria.
A obra está dividida em dezesseis capítulos e aborda praticamente todas as cadeias produtivas
e de reciclagem dos materiais mais relevantes tais como os plásticos, o alumínio, o vidro, o
ferro e o aço, papel. Temas ainda muito pouco abordados em outras obras do gênero tais
como a reciclagem de óleo de fritura, de pilhas e baterias e aparelhos eletro-eletrônicos são
também abordados com grande detalhamento. Acredito que livro "Reciclagem e
Desenvolvimento Sustentável" inova ao trazer dois capítulos sobre a reciclagem da água e a
reciclagem dos automóveis, esse último, um verdadeiro tabu no Brasil.
Finalmente, o livro aborda, em seu último capítulo, a questão da sustentabilidade ambiental e
procura situar o conceito da reciclagem dentro do contexto do desenvolvimento humano
atual. A seguir, o capítulo traz uma seção dedicada a análise dos ciclos de vida dos materiais e
como esse tipo de análise pode ser usada para se estimar as vantagens e desvantagens de
cada ciclo de reciclagem.
Deve ser destacado que um grande cuidado foi tomado em relação à consistência das
informações bibliográficas. As estatísticas foram confirmadas e atualizadas a partir de fontes
do governo ou das associações de classe. Os gráficos e ilustrações são, em sua grande maioria,
originais e fruto de um longo e detalhado trabalho de consistência de dados. Em suma, são
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mais de 400 páginas que procuram fornecer aos leitores da obra um panorama atualizado e
imparcial da reciclagem no Brasil.
O conteúdo do livro já vem sendo acessado pelos alunos através da web site:
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/Livro_Reciclagem/website/index.htm. Ele tem
merecido muitos elogios e acreditamos que será um dos fatores mais importantes para que
possamos voltar a aumentar as matrículas no programa. As senhas de acesso a todo o
conteúdo da obra estão no Anexo III, ao final do texto.
O curso de extensão à distância “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental”
(Fig. 30) é um motivo de orgulho para toda a equipe que dele vem participando ao longo de
seus quatorze anos de existência. Isso porque ele apresenta uma série de indicativos que o
qualificam com sendo um dos melhores cursos de extensão para o ensino e aperfeiçoamento
nos fundamentos da ciência ecológica bem como em uma série de importantes tópicos na área
de gestão ambiental (vide seção 10, adiante).

Fig. 30 – Aspecto da “home page” do programa de ensino de extensão à distância “Fundamentos em
Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental”. A partir desse portal, o aluno, os tutores e o professor bem
como a entidade gestora do curso, a FUNDEP tem à disposição uma série de serviços tais como envio de
cadastros, mala direta, procedimento de matrículas, resultados de avaliações, estatísticas de todos os
cursos oferecidos, regulamento do curso, exemplos de aulas, textos de enriquecimento de conteúdo,
serviço de chat, etc.
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O quadro abaixo (Tab. 10) lista os vinte e um cursos já oferecidos dentro do programa, seus
respectivos períodos de ocorrência, número de cadastros enviados e número de matrículas
efetivadas.
Tab. 10 – Programa de ensino à distância “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental”.
Cursos oferecidos, em andamento e previstos.
Curso

Início

Final

Cadastros

Matrículas

Curso 1

01/09/1998

12/12/1998

46

21

Curso 2

08/03/1999

18/06/1999

119

48

Curso 3

01/09/1999

07/12/1999

222

77

Curso 4

14/03/2000

07/06/2000

168

55

Curso 5

17/09/2001

17/12/2001

305

50

Curso 6

02/04/2002

28/06/2002

161

31

Curso 7

23/09/2002

13/12/2002

256

40

Curso 8

29/09/2003

12/09/2003

275

45

Curso 9

27/09/2004

10/12/2004

238

39

Curso 10

28/09/2005

12/12/2005

243

53

Curso 11

25/09/2006

15/12/2006

265

61

Curso 12

23/04/2007

09/07/2007

296

58

Curso 13

24/09/2007

14/12/2007

205

75

Curso 14

14/04/2008

04/07/2008

408

64

Curso 15

15/09/2008

05/12/2008

260

54

Curso 16

13/04/2009

03/07/2009

180

25

Curso 17

14/09/2009

07/12/2009

108

17

Curso 18

19/4/2010

09/07/2010

417

56

Curso 19

27/09/2010

10/12/2010

275

19

Curso 20

18/04/2011

08/07/2011

183

21

Curso 21

26/09/2011

09/12/2011

70

17
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Os benefícios gerados por esse programa podem ser mensurados de dois modos distintos: (a)
benefícios gerados para a comunidade da UFMG e (b) benefícios gerados para fora da
universidade.
O programa através dos 21 cursos realizados já captou um total de R$ 369.345,49 em seus
quatorze anos de existência (Tab. 11). Esses recursos foram usados não somente para o
custeio do curso em si, mas também foram aplicados em inúmeros projetos de pesquisa do
LGAR, em diversas dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Uma parte expressiva
desses recursos foram ainda repassados, respectivamente, a UFMG, ao ICB, e ao
departamento de Biologia Geral e ao CENEX-ICB, segundo as resoluções universitárias
pertinentes.
Os benefícios gerados no ambiente extra-muros da UFMG são expressivos. Em, 2009, fizemos
uma analise detalhada dos primeiros onze anos do programa. Nesse período, já tínhamos
ofertado um total de 16 cursos. Um total de 3.647 candidatos se inscreveram no programa,
enviando-nos seus respectivos cadastros eletrônicos (cadastros válidos). Desse total, 796
alunos matricularam-se efetivamente em um desses cursos oferecidos o que corresponde a
aproximadamente 21,8 % de todos os cadastros enviados (Fig. 31). Nesse período, o programa
certificou um total de 374 alunos. A média geral de aprovação foi de 45,2 ± 13,1 % (4,8 –
64,8%). Esses números por si só já indicam que é grande o impacto desse programa de
extensão junto aos diferentes tipos de públicos alvo que o compõem.
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Tab. 11 – Montante de recursos financeiros captados no programa de ensino à distância “Fundamentos
em Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental”, ao longo de seus 14 anos de existência (1998-2012).
Fonte: FUNDEP (17 de maio de 2012).
Nome do Curso
3443*1 II CURSO FUND.ECOLOGIA VIA I...
3443*2 III CURSO FUND.ECOL.TOPICOS ...
3443*3 IV CURSO DE ATUALIZACAO A DI...
3443*4 V CURSO ATUALIZ.DISTANCIA-EC...
3443*5 VI CURSO ATUALIZACAO DISTANC...
3443*6 VII CURSO ATUAL.DIST.FUND.EC...
3443*7 VIII CURSO ATUAL. DIST. FUND...
3443*8 PROVISAO EMERGENCIAL
3443*9 IX CURSO ATUAL.DIST.FUND.ECO...
3443*10 X CURSO ATUAL.DIST.FUND.ECOL...
3443*11 XI CURSO TUAL.FUND.ECOLOGIA...
3443*12 XII CURSO ATUALIZACAO ECOLOG...
3443*13 XIII CURSO ATUALIZACAO ECOLO...
3443*14 XIV CURSO ATUALIZACAO ECOLOG...
3443*15 XV CURSO ATUALIZACAO ECOLOGI...
3443*16 XVI CURSO DE ATUALIZACAO EM ...
3443*17 XVII CURSO DE ATUALIZACAO EM...
3443*18 XVIII CURSO DE ATUALIZACAO E...
3443*19 XIX CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ...
3443*20 XX CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM E...
3443*21 XXI CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ...
3443 COMUNIDADE/ICB/DBG/CURSO DE ...

Data

Credito (R$)

Gasto (R$)

Saldo (R$)

31/12/00

21.144,22

21.144,22

0,00

31/12/00

23.159,27

23.159,27

0,00

31/12/03

17.608,69

17.608,69

0,00

31/12/03

16.472,28

16.531,50

-59,22

31/12/03

9.837,70

9.837,70

0,00

31/07/05

13.796,72

13.796,72

0,00

01/01/05

14.758,65

14.758,65

0,00

31/12/05

0,00

0,00

0,00

31/12/06

13.437,12

13.437,12

0,00

31/07/06

19.057,74

19.057,74

0,00

04/09/07

22.197,17

22.197,17

0,00

12/12/07

20.364,00

20.364,00

0,00

31/03/08

25.306,67

25.306,67

0,00

19/09/08

24.023,26

24.023,26

0,00

06/02/09

21.607,98

21.607,98

0,00

03/09/09

17.516,68

17.516,68

0,00

07/02/10

13.141,72

13.141,72

0,00

09/09/10

31.433,92

31.433,92

0,00

31/03/11

19.646,85

19.646,85

0,00

31/12/12

13.562,03

12.489,00

1.073,03

31/12/12

11.272,82

10.970,21

302,60

31/12/12

369.345,49

368.029,07

1.316,41
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Fig. 31 - Evolução dos números de cadastros e matrículas nos dezesseis primeiros cursos de extensão
“Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental” (1998-2009).

Os cursos à distância oferecidos pelo LGAR destinam-se a estudantes universitários, docentes
do ensino básico e médio, gestores ambientais de indústrias (mineração, petroquímica,
automobilística, etc.), servidores de agências governamentais (IBAMA, MMA, MS, etc.) e
órgãos vinculados ao poder legislativo (comissões de meio ambiente das câmaras,
assembléias, etc.) e ao poder judiciário (procuradorias de meio ambiente, etc.). Uma parcela
expressiva de nossos alunos é também formada por profissionais liberais que necessitam de
conhecimentos sobre Ecologia, Meio Ambiente e Gestão Ambiental.
Um dos aspectos que mais chama a atenção é a grande diversidade de formação acadêmica
dos alunos que procuram o nosso programa de ensino à distância. Embora exista uma
predominância de biólogos, é extremamente variada a gama de formação universitária do
público-alvo dos nossos cursos: bacharéis em Direito, Geografia, Ciências Econômicas,
Turismo, Medicina Veterinária, etc. (Fig. 32).
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Fig. 32 – Formação universitária básica medida em termos do número de diferentes cursos de
graduação dos alunos matriculados nos diferentes cursos do programa de ensino à distância
“Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental” (1998-2009).

Outra característica que sugere a alta penetração desse programa de extensão junto à
diferentes segmentos da população é o grande contingente de alunos que provém das
pequenas e médias cidades do interior, particularmente aquelas localizadas no estado de
Minas Gerais. Essa é uma tendência que tornou-se mais nítida a partir do curso 8 em diante
(Fig. 33).
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Fig. 33 – Percentuais de alunos matriculados provenientes das capitais ou de cidades do interior no
programa de ensino de extensão à distância “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão
Ambiental” (1998-2009).

O programa de ensino à distância “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão
Ambiental”, possui, hoje, uma alta credibilidade junto à comunidade acadêmica. Essa
credibilidade é um dos pilares que fazem desse programa uma referência nacional na questão
do ensino à distância. Essa credibilidade decorre, em grande parte, da seriedade e rigor das
avaliações presenciais que são rigidamente controladas pelo professor coordenador. Ainda
assim, o curso destaca-se pelos elevados percentuais de aprovação final dos alunos
matriculados (Fig. 34).
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Fig. 34 – Percentuais de aprovação dos alunos matriculados nos diferentes cursos do programa de
ensino de extensão à distância “Fundamentos em Ecologia e Tópicos em Gestão Ambiental” (19982009).

A minha intensa participação nesses cursos, durante todos esses anos certamente, foi um fator
decisivo para que eu hoje entenda a verdadeira importância da extensão na vida universitária.
Uma universidade sem extensão ainda é apenas uma mera coligação entre os conceitos de
“instituto de pesquisa” e de “faculdade”. O verdadeiro conceito de universidade só pode ser
entendido com a adição da extensão universitária. Um docente que passa a sua vida sem atuar
na pesquisa é só um professor. Aquele outro que atua mais na pesquisa sem se ater ao ensino
é apenas um pesquisador. No entanto, somente após atuar na extensão, ele pode
verdadeiramente atingir a plena consciência do que é ser um professor universitário. Esse,
além de produzir e repassar os conhecimentos, irá poder vê-los aplicados na vida real,
expressos nas mais diferentes demandas oferecidas pela sociedade via extensão universitária.
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VII – Atividades de administração universitária e acadêmica
Em abril de 2012, completei trinta e dois anos de atividades na UFMG. Nesse período, exerci
uma intensa atividade administrativa. As principais funções estão listadas abaixo:
VII.1 - Fase 1
Essa fase é caracterizada por numerosas participações locais seja em comissões e outros
cargos sempre ao nível do departamento ou do instituto de Ciências Biológicas, o ICB. Atuei,
por um longo tempo, como coordenador do setor de Ecologia, já que meu mandato nessa
função extendeu-se por três anos consecutivos. Hoje, percebemos o quanto é difícil encontrar
um docente do setor que esteja disposto a assumir essa importante função por doze meses !
Destaco, a seguir, algumas participações em comissões que produziram resultados altamente
positivos no ICB. Uma dessas participações foi junto ao Núcleo de Ciências Ambientais do ICB.
Naquela época, o ICB era um instituto de pesquisas de natureza eminente biomédica. As
prioridades, em conseqüência, estavam voltadas ao atendimento das necessidades de
pesquisas nessa área (reformas constantes nos biotérios, por exemplo). O Núcleo de Ciências
Ambientais, criado pelo Prof. Tomas H. da Mota, mudou esse paradigma. Assim, abriu-se
espaço no ICB para a criação das coleções biológicas, áreas para suporte às atividades de
campo, estacionamentos específicos para veículos e embarcações usados em trabalhos de
campo. Infelizmente, eu percebo que muitas dessas conquistas foram esquecidas em tempos
posteriores no instituto.
Outra participação muito importante foi na comissão de informática do ICB. Essa comissão
criou a ICB-Net que até hoje é a espinha dorsal da rede de computadores do instituto. Na
época,os recursos de conectividade em informática do ICB eram os mais avançados do
campus. Na realidade, os avanços foram tão notáveis que o ICB parou no tempo. Muito pouco
foi feito nessa área, a partir de então. Hoje, o ICB sente uma falta enorme de uma comissão
como aquela criada pelos Profs. Tomas da Mota e pelo seu vice-chefe, o Prof. Ramon Cosenza.
A terceira participação foi na comissão de resíduos da UFMG. Essa comissão elaborou e
implantou o primeiro serviço de coleta de resíduos perigosos no campus da UFMG. Tivemos
que lutar contra o preconceito e mesmo contra ignorância de muitos dirigentes de unidades
no que tange à preservação do meio ambiente no campus. Havia a idéia de que a universidade
já dispunha da Estação Ecológica e que apenas nesse local é que devíamos preocupar com o
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meio ambiente. Conseguimos, com muito suor e longas discussões, a mudar conceitos e
melhorar a qualidade do meio ambiente em todo o campus. Essas melhorias atingiram, em
muitos casos, às próprias condições de trabalho de dezenas de servidores. Esses técnicos e
pesquisadores atuavam em condições extremamente precárias em muitos departamentos e
unidades dessa universidade em muitos casos sem o conhecimento do perigo a que estavam
expostos. É importante destacar aqui que o ICB foi um dos institutos onde tivemos maiores
dificuldades em implantar a coleta de resíduos, pois a infra-estrutura do instituto já nessa
época (1993) era considerada totalmente obsoleta. Foi nessa comissão que aprendi, junto com
os técnicos e engenheiros do DPFO, os fundamentos da reciclagem e da coleta seletiva de
materiais assuntos que fundamentam o meu mais novo livro.
As participações como sub-chefe e como Chefe em Exercício do Departamento de Biologia
Geral foram muito importantes como forma de preparo para o cargo de chefia que assumiria
logo em seguida. A seguir, a lista das principais funções administrativas exercidas nesse
período (fase I):
1) Coordenador do estágio obrigatório para bacharelandos em Ciências Biológicas (modalidade
Ecologia) durante o ano de 1984
2) Membro do Núcleo Comitê de Ciências Ambientais do ICB/UFMG (1991-93).
3) Coordenador do Setor de Ecologia (órgão de assessoramento da Câmara Departamental do
Depto. de Biologia Geral, ICB, UFMG (92-94).
4) Membro da comissão para elaboração do diagnóstico de produção científica entre os anos
de 1988 e 1992 dos setores de Genética e de Ecologia do Depto. de Biologia Geral da UFMG.
5) Membro da comissão de informática do instituto de Ciências Biológicas da UFMG (1993).
6) Membro comissão para implantação, reciclagem e eliminação de resíduos químicos
provenientes das atividades laboratoriais da Universidade Federal de Minas Gerais (Portaria
866 de 30/4/93).
7) Coordenador do Comitê de Ciências Ambientais do ICB/UFMG (1994-96). Portaria 043/194
do ICB/UFMG de 03 de maio de 1994.
8) Sub-Chefe do Depto. de Biologia Geral. eleito em Assembléia Departamental em 05 de
agosto de 1994, com mandato de dois anos. Portaria No. 059/94 do ICB/UFMG assinada pelo
Prof. Ramon Moreira Cosenza em 18 de agosto de 1994.
9) Chefe em Exercício do Depto. de Biologia Geral. Período: 29 de agosto de 1994 a 30 de
setembro de 1994. Portaria de 63/94 do ICB/UFMG assinada pelo Prof. Ramon Moreira
Cosenza, em 30 de agosto de 1994.
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10) Membro da comissão designada pelo colegiado do curso de mestrado em ecologia
conservação e manejo da vida silvestre, ECMVS, para a implantação do doutoramento em
ecologia (1995).

VII.2 - Fase II (1995-2006)
Essa fase inicia-se com o convite do então diretor científico da FAPEMIG, Prof. Afrânio Aguiar,
para ocupar um cargo de membro da câmara de ciências biológicas a CBS. Permaneci, por dois
mandatos, nessa posição. Foi um período de grande aprendizagem para mim tanto do ponto
de vista científico quanto do ponto de vista administrativo. Nessa câmara convivi com os
pesquisadores de grande expressão tais como Renan Vasconcelos (HC UFMG), Álvaro
Romanha (FIOCRUZ), Rodrigo Correia (FIOCRUZ), Ênio Cardilho Vieira (ICB, UFMG), Carlos
Alberto Tavares (ICB, UFMG), dentre outros. O nosso trabalho era imenso nessa câmara.
Tínhamos que avaliar dezenas de processos anualmente nas mais diferentes áreas das ciências
biológicas. A mim, cabia analisar principalmente os processos das áreas de ciências naturais
tais como a Zoologia, Botânica, Ecologia, Geociências, etc. No entanto, essa câmara tinha a
salutar rotina de sempre envolver todos os seus membros no momento da decisão final, em
cada processo. Aprendi a reconhecer os principais grupos de pesquisa nessas áreas dentro do
estado não somente pela análise de suas respectivas produções científicas mas também pelas
suas respectivas capacidades em produzir e qualificar novos pesquisadores; de motivar os
alunos de organizar eventos de porte nacional e mesmo internacional ou ainda de atrair
pesquisadores de outros estados e mesmo do exterior para seus laboratórios.
Foi ainda nesse período que assumi a Chefia do Departamento de Biologia Geral. Para aqueles
que nunca assumiram um cargo de chefia departamental, é interessante observar que essa é
uma oportunidade única que temos de conhecer o potencial da instituição na qual
trabalhamos por toda a nossa vida. Ao assumir uma chefia de departamento, assumimos a
gestão dos recursos humanos dentro de um grupo maior do que o do nosso laboratório de
pesquisas. Temos que administrar conflitos que nada tem a ver com os nossos interesses
imediatos. Temos que pensar de modo mais amplo, de forma muito mais independente do
que estamos acostumados a pensar. O bom chefe tem que esquecer seus interesses imediatos
antes de tomar uma decisão importante. Na realidade, muitos dirigentes fazem exatamente o
contrário e daí temos o caos no serviço público! Para ser um bom chefe, temos que esquecer
as nossas rusgas cotidianas e, de repente, temos que ajudar aqueles que nos prejudicaram no
passado. Tudo em prol do grupo, da instituição, de nossa universidade. Foi com esse espírito
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que assumir a chefia e, graças a Deus, pude entregar a ao meu sucessor, o Prof. Miguel Marini
um departamento melhor, mais organizado, com menos burocracia e mais preparado para o
grande salto que a instituição daria ao final dos anos 90.
Em minha gestão como Chefe do Departamento de Biologia Geral, destaco os seguintes
aspectos positivos. Procurei dar mais independência aos setores de Genética e Ecologia
valorizando, sempre que possível, as decisões setoriais na Câmara Departamental. Concentrei
as reuniões de Câmara em uma freqüência necessária abolindo o excesso de reuniões.
Remanejei a área física do departamento, criando áreas com computadores para os servidores
poderem ter acesso à internet (que estava apenas começando). Liberei a área do almoxarifado
central do departamento para os novos docentes que estavam sendo contratados e acabei
com a sala da chefia que foi imediatamente transferida para a secretaria aumentando assim a
sua eficiência operacional.
Uma das realizações de meu período de chefia, no entanto, foi a criação da disciplina Bases
Ecológicas para o Desenvolvimento Sustentável que era a primeira disciplina de graduação na
área ambiental voltada para toda a universidade e que seria coordenada inicialmente pelos
docentes do setor de Ecologia. Até então , ao contrário do Setor de Genética, que já atuava
junto a vários cursos de graduação na UFMG, o setor de Ecologia atuava apenas no ensino de
graduação junto ao curso de Ciências Biológicas. A criação dessa disciplina envolveu o meu
empenho pessoal junto a vários colegiados de graduação (Engenharia, IGC, Veterinária, etc) no
sentido de que esses órgãos incluíssem a nova disciplina, em suas respectivas grades
curriculares. A seguir, consegui motivar o professor Rogério Parentoni a assumir a
coordenação da nova disciplina.
Muitos colegas reconhecem a grande diferença que a minha atuação frente ao programa de
pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre teve nesse programa.
Essa gestão foi marcada por dois aspectos fundamentais: (a) melhoria generalizada da infraestrutura do curso; (b) organização administrativa e operacional do curso.
Quando eu assumi a coordenação do curso em março de 2002, uma cena pode resumir a
situação de desorganização em que se encontrava o curso: eu encontrei todo o arquivo morto
e muitos documentos importantes, tais como diplomas de conclusão de mestrado,
amontoados em um carrinho de super-mercado, devido a absoluta falta de infra-estrutura
mínima. A secretaria do curso estava hospedada em uma fétida salinha no bloco Q3 ao lado do
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biotério do GIDE. Era calorenta, bolorenta. Nenhuma secretaria ou secretário poderia atuar
muito tempo nessas condições. A única camionete de que dispunha o programa era uma velha
pick up cabine dupla Chevrolet C-20 que havia sido (mal)adaptada para rodar com o gás (GLP).
Ela estava pronta para ser sucateada com o motor prestes a fundir, totalmente fora de
operação. Os dois computadores e impressoras existentes na secretaria estavam totalmente
obsoletos, ou seja, um caos total.
Não havia uma sala de aula decente dentro do programa para que se pudesse receber
dignamente os examinadores para uma defesa de dissertação ou tese e o programa ECMVS
vivia de empréstimos de outras salas de outros departamentos. Os docentes estavam
totalmente desmotivados assim como os alunos do programa. As linhas de pesquisa estavam
desatualizadas e a seleção dos alunos tinha vícios que se arrastavam desde a criação do
programa.
Grande parte dos recursos do programa estava sendo gerida por uma fundação, a Biodiversitas
que já não tinha função de administrar um programa de pós-graduação sensu strictu
consolidado como era a PG ECMVS da UFMG. No início, a Biodiversitas foi importante para o
programa principalmente por ter sido ela que administrou um convênio que foi fundamental
para que o programa pudesse começar, a Grant da US Fish and Wildlife Service.
Eu sabia que para bem administrar esse programa deveria captar muitos recursos novos e
garantir os aportes tradicionais do programa. Eu sou conhecido no ICB e na UFMG como um
bom captador de recursos. Muitos pensam que eu obtive os recursos necessários prontamente
e por graça divina. Longe disso. Intermináveis reuniões na diretoria do ICB, na pró-reitoria de
PG, na FUNDEP e alhures foram necessárias. Diversos projetos foram submetidos a todas essas
agências e assim eu pude consolidar a base financeira de que eu precisava para tocar o meu
projeto de gestão do programa PG ECMVS. Isso foi feito nos dois primeiros anos de meu
mandato.
Ao final do meu segundo mandato à frente do programa PG ECMVS foi inaugurada uma sala
multi-meios que ainda hoje é um exemplo a ser seguido por muitos programas de PG na
UFMG, ou seja, a moderna a sala I3 254, Giogio Schreiber. Essa sala, além de ser muito
confortável, está equipada com todos os recursos necessários tais como ar condicionado
central, rede wireless, projetores, data-show, etc. Não foi fácil a obtenção da permissão do
departamento para a reforma dessa sala. Quase todo mundo se esqueceu que eu contei com
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uma forte oposição de colegas de setor e do departamento que não queriam deixar a antiga
sala de reuniões transformar-se na confortável sala que temos lá hoje.
Quando passei o cargo da coordenação para o meu sucessor, prof. Marcos Callisto, o
programa tinha uma pick up Mitsubishi LS 200, uma Van Fiat Ducato, ambos veículos 0 KM e
uma perua FIAT ELBA usada mas em bom estado. A secretaria havia se mudado da fétida sala
no bloco Q3 e estava confortavelmente instalada no bloco E3 onde aliás ela se encontra até
hoje e contávamos com uma das mais modernas salas de aulas multi-meios da UFMG.
A organização administrativa avançou bastante, Contávamos agora com uma secretaria
devidamente qualificada para realizar todas as funções de uma secretária de um programa de
PG (a Mary) e havia ainda o jovem Cleiton muito motivado que trabalhava no apoio
administrativo. A web site passou de uma página web bonitinha a um verdadeiro portal de
serviços onde os alunos e professores e outros interessados podiam facilmente obter todas as
informações tais como os nomes e linhas de pesquisas de todos os orientadores, o
regulamento do curso, formulários on line e, o mais importante, todas as teses e dissertações
digitalizadas, disponíveis on line ao toque o mouse. Fico triste ao constatar que muitos serviços
disponíveis na minha gestão deixaram de ser oferecidos posteriormente.
Em minha gestão, os alunos do curso tiveram pela primeira vez a chance de participar de um
workshop de avaliação externa que contou com a participação de dois docentes do mais alto
nível científico, o Prof. Dr. Maurício Bini (UFG) e o Prof. Dr. Raoul Henry (UNESP). Contei com o
apoio do Marcos Callisto e da Claudia Jacobi para a organização do evento e com oposição
inesperada de alguns cujos nomes não vale a pena mencionar aqui.
Eu não tenho dúvidas em afirmar que a minha gestão entre os anos de 2002 a 2006 criou a
infra-estrutura necessária para que seus próximos coordenadores pudessem então
transformar esse programa em um dos melhores programas de PG em Ecologia do Brasil.
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As principais atividades administrativas dessa fase podem ser vistas a seguir:
11) Membro da Câmara de Assessoramento em Ciências Biológicas e Meio Ambiente – CBS da
Fapemig , por dois mandatos consecutivos, entre os anos de 1995 e 1997 e 1997 a 1999.
12) Chefe do Depto. de Biologia Geral. Mandato: 20 de março de 1998 a 19 de março de 2000;
Portaria 1688 do ICB/UFMG assinada pelo Prof. Ramon Moreira Cosenza em de 28 de abril de
1998.
13) Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida
Silvestre, em dois mandatos seguidos (primeiro mandato: 2002-2004; segundo mandato: 20042006).

VII.3 - Fase III (2006-2008)
Essa fase foi caracterizada por atividades administrativas muito importantes e de expressão
nacional, como por exemplo, as presidências do Fórum Nacional de Coordenadores dos
Programas de Pós-Graduação em Ecologia e a presidência da Sociedade Brasileira de
Limnologia, a SBL. Nesse período, eu fui chamado para retornar a FAPEMIG onde passo a
ocupar um cargo como membro na recém criada Câmara de Ciências e Tecnologias Ambientais
a CRA (2006 e 2007). Em seguida, fui convidado a ocupar o cargo de coordenador dessa
mesma Câmara, entre os anos de 2008 e 2009.
A presidência do Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de PG em Ecologia foi muito
importante para a minha formação (Fig. 35). Não somente porque, através desse cargo, eu
pude participar de reuniões da CAPES em Brasília ou ainda eu pude ter a oportunidade de
ampliar meus conhecimentos sobre as diferentes atividades de ensino e pesquisa dos
diferentes centros onde a Ecologia é tratada em nível de pós-graduação no Brasil. Durante essa
presidência, eu pude trazer para Minas Gerais a realização do encontro anual dos
coordenadores de programas. Fizemos uma excelente reunião na Serra do Cipó onde alem dos
coordenadores contamos com vários pesquisadores da UFMG (Geraldo Wilson, Rogério
Parentoni e Francisco Barbosa) além da participação do Diretor do ICB, o Prof. Dr. Carlos
Alberto Tavares. Eu articulei para que esse evento fosse praticamente realizado em paralelo
com outro importante evento que eu estava realizando no programa, ou seja, o primeiro
workshop de avaliação de desempenho dos alunos da PG. Os dois eventos se valorizaram
mutuamente, pois deram uma grande visibilidade ao programa PG ECMVS e, por outro lado,
mostraram a importância do Fórum para todos os outros coordenadores de PG em Ecologia.
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Fig. 35- Foto dos coordenadores de programas de pós-graduação em Ecologia, em uma breve expedição
ao Parque Nacional da Serra do Cipó. Foto foi tomada ao final da reunião do fórum que aconteceu em
novembro de 2004, na Pousada Monjolos, Serra do Cipó, MG.

Assumir a presidência da SBL foi um dos maiores desafios profissionais que eu enfrentei.
Posso garantir que uma das melhores sensações que eu tive em minha vida foi aquela de
entregar esse cargo de presidente da SBL ao Prof. Albano Schwartzbold, da UFRGS na reunião
de Macaé, em agosto de 2007, com a aquela gratificante sensação do dever cumprido. Eu
enfrentei grandes problemas na minha gestão e os venci - um a um – graças a boa equipe que
eu tinha e à minha dedicação à causa da Limnologia brasileira. Esses problemas estão
relacionados ao fato de que a SBL é hoje uma grande sociedade científica, mas que possuía (e
ainda possui) uma estrutura administrativa muito arcaica. Eu costumava dizer que o
orçamento anual da sociedade tinha menos expressão financeira do que as planilhas de meus
cursos à distância. No entanto, a SBL era capaz de editar um tradicional jornal científico, a Acta
Limnologica Brasiliensia, um boletim que ao final de minha administração era um sucesso. E a
SBL ainda foi capaz de apoiar de modo decisivo a UFRJ em organizar o XI Congresso da SBL que
seria realizado em Macaé, um evento de expressão nacional, Considerando as edições
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anteriores desse congresso em Juiz de Fora e Ilhéus, era razoável supor que pudéssemos
chegar a casa dos 3000 participantes nesse evento.
E quais foram esses problemas? Em essência, era a falta de recursos e a falta de uma estrutura
da SBL em organizar grandes eventos. Apesar de termos recebido (teóricamente) uma
sociedade com muitos recursos em caixa, logo nos primeiros meses de nossa gestão, todos os
recursos foram bloqueados judicialmente devido a uma pendência entre o organizador do IX
congresso da SBL em Ilhéus, (BA), o Prof. Dr. Luis Eduardo da Silva (UFBa) e o ex-presidente da
SBL, o Prof. Fábio Roland (UFJF). Eu não desejo aqui, de forma alguma, entrar no mérito dessa
disputa, mas o fato é que passamos quase dois anos administrando esse conflito. Após muitos
meses de idas e vindas, eu tive que comparecer a uma sessão de conciliação no Fórum de
Salvador para por fim a essa pendência.
Nós obtivemos enormes conquistas na gestão 2005-2007 da SBL. A começar pela consolidação
da versão eletrônica da Acta Limnologica que agora tinha uma web site funcional, eficiente
com todo o acervo da revista digitalizado e organizado de forma a facilitar o rápido acesso aos
usuários (Fig. 36).

Fig. 36- Web site da Acta Limnologica Brasiliensia. O portal desse periódico foi uma das realizações mais
importantes de minha gestão frente a SBL. O planejamento dessa web site ficou a cargo do Dr. José
Fernandes Bezerra-Neto, um dos nossos maiores colaboradores nesse período.
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O número de acessos ao portal da Acta se multiplicou no período de nossa gestão e é com
pesar que vejo que os sucessores da SBL não puderam manter muitas de nossas conquistas
nesse período. Conseguimos manter as edições da revista em dia e prestigiamos o seu Editor
Chefe, o Prof. Raoul Henry da UNESP. Durante a nossa gestão, nunca faltaram recursos para a
Acta. O próprio Prof. Raoul nos atestou ter sido a nossa gestão uma das melhores que ele, na
qualidade de Editor que sobreviveu a várias diretorias da SBL, teve a oportunidade de
compartilhar.
Outra grande conquista foi a retomada regular do Boletim da SBL. A escolha do jovem editor
do boletim, o Prof. Dr. Alex Prast, da UFRJ, revelou-se extremamente acertada. Uma sucessão
de vários números do boletim todos com uma excelente qualidade editorial nunca mais foi
igualada por diretorias posteriores.
A SBL pode dar um grande apoio a organização do XI Congresso da SBL em Macaé. O Prof.
Francisco Esteves organizou um evento de grandes proporções em Macaé contando sobretudo
com o prometido apoio da Petrobrás. Esse apoio veio só que muito tarde e os recursos
totalmente atrelados a rubricas ficas. Não fosse o caixa da SBL esse evento teria sido um
retumbante fracasso. A SBL foi capaz de organizar um sistema de captação de inscrições on
line usando o nosso servidor no LGAR que funcionou como um “relógio suiço” tal a sua
precisão, confiabilidade e transparência.
As atuações do vice presidente das SBL Prof. Antônio Camargo (UNESP) do prof. Marcos
Callisto (ICB, UFMG) na Tesouraria da SBL e da Andréia Figueiredo (ELETROBRAS) juntamente
com a Profa. Dra. Renata Panosso (UFRN) foram absolutamente essenciais para o sucesso de
minha atuação como presidente da SBL. A diplomacia do Prof. Camargo, a organização e o
pragmatismo do Marcos Callisto aliados à enorme capacidade de motivação de todos os
associados apresentada tanto pela Andréia Figueiredo quanto pela Renata Panosso foram os
ingredientes essenciais para que formasse uma equipe realmente extraordinária que foi capaz
de superar todos os desafios e atingir a todos os objetivos propostos na gestão da SBL entre os
anos de 2005 e 2007.
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As principais atividades dessa fase estão relacionadas abaixo:
14) Presidente do Fórum Nacional dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação em
Ecologia do Brasil no ano de 2005.
15) Presidente da Sociedade Brasileira de Limnologia - SBL, eleito em Assembléia Geral da SBL
ao término do X Congresso Brasileiro de Limnologia, na cidade de Ilhéus, Bahia, com mandato
entre 2005 e 2007.
16) Membro da Câmara de Assessoramento em Ciências e Tecnologias Ambientais - CRA da
FAPEMIG por dois mandatos seguidos entre os anos de 2006 e 2009.
17) Coordenador da Câmara de Assessoramento em Ciências e Tecnologias Ambientais - CRA
da FAPEMIG por dois mandatos entre os anos de 2007 e 2009.

VII.4 - Fase IV (2009-2010)
Após, uma fase de intensa lista de atividade na área administrativa relatadas na fase III, os
anos de 2009 e 2010 foram caracterizados pela volta às minhas atividades de rotina no LGAR e
no departamento de Biologia Geral. Relato aqui, e com orgulho, ter assumido novamente
cargos de coordenação junto ao Setor de Ecologia. As únicas atividades administrativas dessa
fase IV foram:
18) Coordenador do Setor de Ecologia, com mandato entre 01 de janeiro de 2009 a 31 de
dezembro de 2009.
19) Coordenador do estágio obrigatório para bacharelandos em Ciências Biológicas
(modalidade Ecologia) durante o ano de 2009

VII.5 - Fase V (2010-2012)
Em dezembro de 2010, fui chamado pelo então Secretário de Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais, Alberto Portugal, para um novo desafio. O Governador de Minas Gerais assinou em
dezembro desse mesmo ano, um decreto criando a Fundação UNESCO-HidroEX, um centro
educacional que recebeu a chancela da UNESCO e que seria construído em Frutal, Minas
Gerais. Fui convidado pelo Dr. Portugal para assumir a vice-presidência dessa instituição. O
plano inicial era ter o Dr. Richard Meganck como o presidente da fundação, mas, devido a
problemas burocráticos ele não pode assumir essa função por não ter a nacionalidade
brasileira. O Dr. Meganck foi ex-reitor do único centro categoria I da UNESCO para a educação
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das águas, o centro International Hidrological Education Centrer – IHE, localizado em Delft na
Holanda. Até que o Dr. Octavio Elísio assumisse a presidência da fundação, o que ocorreu
somente em novembro de 2011, acumulei os dois cargos o de vice-presidente e o de
presidente em exercício do centro, sendo que o Dr. Meganck permanece vinculado ao HidroEX
na condição de consultor internacional.

Fig. 37 – O professor Ricardo Motta Pinto-Coelho atuando como vice-presidente da Fundação UNESCOHidroEX, em diferentes ocasiões. As principais funções do vice-presidente incluíam apresentar o projeto
do HidroEX às universidades locais e regionais, contatos com diferentes setores tais como as associações
comerciais e federação das indústrias, aglutinar pesquisadores em redes de pesquisa, organizar eventos
acadêmico-científicos, participar de encontros internacionais e receber visitas de pesquisadores de
vários países na sede do HidroEX em Frutal ou nos escritórios da fundação, em Belo Horizonte.

Dediquei-me com afinco às minhas novas funções no Centro HidroEX (Fig. 37). Minhas
atribuições incluíam a montagem de um grupo de pesquisas no centro,a captação de recursos
para a pesquisa, a elaboração de uma agenda de eventos científicos e acadêmicos e, ainda,
junto com o consultor externo Dr. Richard Meganck, elaborar e consolidar o planejamento
estratégico da instituição.
A minha atuação no HidroEX foi marcada por participações em inúmeras conferências,
encontros, reuniões de trabalho locais, regionais, nacionais e internacionais. Uma das mais
importantes funções era a de apresentar o HidroEX às universidades da região,fechar parcerias
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com outros órgãos públicos nas diferentes esferas de governo, aglutinar pesquisadores para a
proposição de novos projetos de pesquisa e, ainda, negociar e fechar memorandos de
entendimento com outros centros irmãos com a chancela da UNESCO na América Latina,
Europa e Ásia. Todas essas atividades estão minuciosamente descritas em meu cv (em anexo).

VIII – Participações como convidado em eventos científicose tecnológicos; membro de bancas
de concursos e comissões de avaliação e outras atividades relevantes;
As minhas atividades como palestrante, conferencista ou integrante de mesa redonda ou
oficinas em congressos e eventos científicos de vários tipos e abrangências estão todas
devidamente detalhadas e documentadas no meu curriculum viate . A partir de 1985 até
2012, eu relato a participação em pelo menos 51 eventos, na condição de convidado, sendo
que 19 dessas participações ocorreram nos últimos cinco anos (2008-2012).
É igualmente expressiva a minha participação em comissões de avaliação de dissertações de
mestrado ou em bancas de tese de doutoramento. Em meu c.v., eu relato a participação em
pelo menos quarenta dessas comissões entre os anos de 1993 e 2012. Desse total, quatorze
participações ocorreram no período 2008-2012.
Eu ainda participei como membro de comissões de avaliação de concursos públicos para
provimento de vaga de docentes em universidades públicas em pelo menos 9 diferentes
oportunidades.
Participei ocasionalmente em atividades de consultorias científicas. Duas consultorias podem
aqui serem citadas:
1) Controle do Assoreamento na represa da Pampulha. Consultoria para a prefeitura de Belo
Horizonte - PBH
2) Parque Tecnológico da UFMG. Consultoria sobre os impactos ambientais para a implantação
do BH-TEc. Departamento de Obras da UFMG – DPFO
Essas consultorias foram feitas em associação a meus projetos focados na represa da
Pampulha. A primeira delas consolidou uma série de dados limnológicos que foram utilizados
para otimizar o processo de dragagem que a prefeitura estava iniciando. Através desse
trabalho, sugerimos quais seriam os locais que deveriam ser preservados para que a avifauna
não sofresse maiores danos pela obra dragagem bem como sugerimos uma série de medidas
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para que o aporte interno de fósforo não fosse aumentado durante as dragagens. Uma dessas
sugestões foi a de rebaixar o nível da lagoa durante a obra o que efetivamente foi executado.
A segunda consultoria foi feita para o Departamento de Obras da UFMG - DPFO e objetivou a
elaboração de um plano de manejo e conservação dos biótopos aquáticos do BH-Tech, o
parque tecnológico da UFMG. O projeto está sendo executado agora e fico feliz em ver que
muitas das nossas recomendações estão efetivamente sendo respeitadas pelos
empreendedores da obra quanto à conservação dos recursos hídricos, particularmente as
áreas alagáveis.
Acredito que a atividade de consultoria é muito importante para o docente-pesquisador
universitário não somente como uma forma legítima de aumentar seus ganhos pessoais, mas
também ela consiste em uma ocasião para colocar em prática e estar os seus conhecimentos
teóricos. No entanto, o que vemos, muitas vezes, é o excesso de consultorias, muitas das quais
não declaradas ao departamento, e que acabam por desvirtuar a carreira universitária.

IX – Atividades como parecerista e consultor ad hoc a jornais e revistas científicas e membro
de comitê editorial (advisory board) de revistas científicas e em agências de fomento na área
de C&T do Brasil.
Eu tenho exercido intensivamente a função de parecerista ad hoc para diversos jornais
científicos brasileiros e do exterior, principalmente, após a conclusão do meu pósdoutoramento no Canadá (agosto de 2001).
É importante destacar aqui o fato que, a partir de 2000, os pareceres ad hoc e junto com
diversas atividades administrativas irão tomar uma porção cada vez maior do meu tempo
disponível. A partir desse ano, eu passei a atuar em atividades tais como o Coordenador de
Programas de PG, e como Coordenador de Câmara Técnica da FAPEMIG e na constante
emissão dos mais diferentes tipos de pareceres.
Foi nessa mesma época que eu fui convidado para o cargo de membro do advisory board da
revista Limnologica. Ao aceitar esse honroso cargo, eu recebi, ao mesmo tempo, um pedido
muito especial do Managing Editor dessa revista, o Prof. Dr. Rainer Koschel. Ele, juntamente
com o Prof. Dr. Walter Geller (meu ex-orientador de doutoramento), que também ocupa o
cargo de Editore Chefe dessa revista, pediam-me para atrair bons trabalhos de limnólogos
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brasileiros para serem publicados na revista. Eles acreditavam no meu potencial de agregar
novos talentos para aumentar a penetração da revista no Brasil e na América Latina em geral.
Eu acredito ter conseguido atrair muitos limnólogos no país para publicarem seus manuscritos
na Limnologica. Atingir esse objetivo, não foi uma tarefa trivial. Por diversas vezes, eu tive que
praticamente refazer inúmeros manuscritos sempre tentando não denegar de pronto os
manuscritos de meus compatriotas. Não deixa de ser irônico, depararmos, às vezes, com
colegas limnólogos, alguns dos quais cheios de arrogância, mas que, no entanto, não sabem o
quanto foram ajudados no sentido de que seus manuscritos pudessem ser publicados na
Limnologica. Felizmente, eu estou sendo reconhecido por essa função já que o meu nome foi
recomendado por seguidas vezes ao cargo de membro do advisory board da Limnologica.
Abaixo, algumas das participações como referee em jornais e periódicos científicos que tenho
participado nos últimos anos:
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1) consultor da Acta Amazonica: 1993 (um artigo revisado);
2) consultor da Acta Limnologica Brasiliensia desde 1994 (um artigo revisado) e 1995 (dois
artigos revisados), 1996 (dois artigos revisados) e a partir daí com várias revisões todos os
anos;
3) consultor do periódico Verhandlungen der Internationale Vereinigung der Limnologie (três
artigos revisados em 1995) e chairperson no XVI Congresso da da Associação Internacional de
Limnolgia (SIL), e referee dos Anais (Verhandlungen)
4) Referee de diversos manuscritos científicos para jornal Acta Scientiarum editado pela UEM
em Maringá, PR.
5) Referee de manuscritos científicos para a revista Iheringia Série Zoologia (MISZ# 45/07
5) Referee para a revista Brazilian Journal of Biology, tendo revisado vários artigos a partir de
2000
6) Referee do periódico internacional Hydrobiologia nos anos 2005 e 2006.
7) Referee do periodic internacional Journal of Plankton Research
8) Revisor de traduções para o português de importantes livros sobre Ecologia editados pela
Artmed, de Porto Alegre.
9) Membro do advisory board e referee da revista “International Journal of Hydrobiology”
editada pelo Prof. Norbert Walz de Berlin.
10) Membro do advisory board e referee da revista Limnologica editada pela Elsevier e quw
tem Prof. Dr. Rainer Koschel como seu Managing Editor. Eu tive o prazer de revisado vários
manuscritos nos últimos cinco anos para essa revista.
Além disso, eu tenho atuado atuei como consultor ad hoc para as seguintes agências de
fomento científico brasileiras:
1) consultor ad hoc do CNPq em 1994 (PADCT) e 1995 (auxílio a Pesquisa) e 1996 (projetos de
pesquisa e pedidos de renovação de bolsa de pesquisador) e nos anos quando fui detentor de
bolsa de produtividade científica do CNPq.
2) consultor ad hoc para a CAPES-MEC em vários processos de bolsas de doutorado e auxílios
no exterior.
3) consultor ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal -FAPDF: 1995
(auxílio a pesquisa);
4) consultor ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP:
1997 em diante em vários (dezenas) de processos relativos à bolsa de pós-graduação, diversos
tipos de auxílio à pesquisa incluindo os grandes projetos temáticos (ex: Biota FAPESP);
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5) membro da Comissão de avaliação as apresentações orais e de posters da área biológica do
VI Semana de Iniciação Científica da UFMG em 1997. Evento promovido pela Pró-Reitoria de
Pesquisa da UFMG.
6) consultor ad hoc da Pró-Reitoria de Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais PUC - MG.
7) Membro titular do Comitê Assessor, área de Ciências Biológicas e da Saúde - CBS, da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG: outubro 1994 a
setembro de 1996 (mandato 1) e de outubro de 1996 a setembro de 1998 (mandato 2).
8) Membro titular do Comitê Assessor em Ciências e Tecnologias Ambientais - CRA da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG e coordenador da CRA
no mandato seguinte. Mandato 1: 2005-2006. Mandato 2 (como coordenador): 2007-2008
De todas as consultorias ad hoc a diferentes tipos de órgãos públicos acima mencionados, o
meu trabalho junto à FAPEMIG e à FAPESP deve ser destacado. Em relação à FAPESP, eu
participei de dezenas de processos de teses de doutoramento, de pós-doutoramento, de
auxílios à pesquisa, de projetos temáticos dentre outros tipos de benefícios. O meu
envolvimento em pareceres junto à instituição de fomento paulista chegou a um tal ponto que
eu mesmo solicitei a Dra. Rúbia, do setor de acompanhamento de processos, que ela me
liberasse gradualmente do grande envolvimento como parecerista que vinha tendo junto
àquela instituição. No entanto, essa grande experiência me possibilitou um grande
conhecimento sobre os grupos de melhor expressão acadêmico-científica nas áreas de
Ecologia e Limnologia do estado de São Paulo. Esse conhecimento foi de fundamental
importância em diversos outros momentos de minha vida profissional, tal como durante o
meu mandato na presidência da Sociedade Brasileira de Limnologia, a SBL. E devo mencionar
ainda as minhas quatro participações em dois tipos de Câmaras Técnicas da FAPEMIG, ou seja,
a CBS e a CRA (assunto já discutido acima)
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X- Bolsas de produtividade científica do CNPq
Ao longo da minha carreira científica, eu obtive três bolsas de produtividade científica do
CNPq, respectivamente, nas categorias 2C, entre os anos de 1994 e 1996 e mais tarde entre os
anos 1998 e 2000. Voltei a submeter um pedido de bolsa de produtividade científica em 2004,
e recebi esse benefício na categoria 1-B entre os anos de 2005 e 2008. Essas bolsas estão
listadas abaixo:
1) Tipo: Bolsa de produtividade em Pesquisa do CNPq
Orgão: CNPq
Processo: 351025/94-4
Vigência: 10/94 a 02/96
Categoria: bolsa 2C
2) Tipo: Bolsa de produtividade em Pesquisa do CNPq
Orgão: CNPq
Processo:300509/92-8
Vigência: 07/98 a 02/2000
Categoria: Bolsa de Pesquisa (2C)
3) Tipo: Bolsa de produtividade em Pesquisa do CNPq
Processo:301798/2004-4
Vigência: 01/03/2005 a 29/02/2008
Categoria: Bolsa de pesquisa (1B)
Por diversas razões profissionais tais como a as duas coordenações da PG ECMVS, a minha
intensa participação nas câmaras CBS e CRA da FAPEMIG, coordenação de projetos de grande
porte tais como o de delimitação dos Parques Aquícolas nos Reservatórios de Furnas e Três
Marias e, principalmente, pela grande dedicação que tive na função de presidente da SBL
presiência e vice-presidência da Fundação-UNESCO HidroEX não tive outra opção a não ser de
deixar de solicitar auxílios nas modalidades de bolsas e para a pesquisa junto ao CNPq em
alguns de seus últimos editais. No entanto, como haverá um significativo aumento de minhas
publicações, é claro que, em breve, estarei submetendo um novo pedido de bolsa de
produtividade científica junto ao CNPq.
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XI - Parcerias Internacionais
Um dos aspectos mais positivos de minha carreira como pesquisador foi a constante troca de
experiências com pesquisadores do exterior. Essa prática começou ainda muito cedo em
minha carreira já que no mestrado eu tive vários professores ingleses, americanos e indianos.
Dois de meus orientadores de mestrado eram, respectivamente, a americana Dra. Janet Reid e
o chileno Jorge Furet. Aprendi muito com ambos. Até hoje a Dra. Janet me auxilia na tradução
de manuscritos para o inglês. Ao promover a vinda da Dra. Janet ao Brasil para o evento
"Técnicas de Taxonomia de Preservação de copépodes", seriado na UFMG em agosto de 1985,
contribui para que a Dra. Janet aumentasse a sua rede de contatos com limnólogos do país.
Hoje, ela tem várias parcerias com inúmeras universidades brasileiras, atuando como uma
disputada consultora em variados projetos científicos, além traduzir para o inglês dezenas de
manuscritos de limnólogos brasileiros.
O meu doutorado na Alemanha rendeu várias oportunidades de cooperação internacional. A
primeira delas foi em 1994 quando eu organizei o I Workshop Ecology and Human Impact on
Lakes and Reservoirs in the State of Minas Gerais (Brazil), entre os dias 2-4 de dezembro de
1993 no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG (Fig. 38). Esse evento foi muito importante
pois aproximou os nossos bolsistas e estudantes da realidade da pesquisa em Limnologia de
um país mais adiantado, no caso a Alemanha. Esse projeto financiou uma ida minha a
Alemanha e a vinda de quatro pesquisadores da Alemanha ao Brasil.

Fig. 38 – Capa do livro “Ecology and Human Impact on Lakes and Reservoirs in Minas Gerais” que
resultou da minha primeira colaboração com os alemães, editado por ocasião do evento que teve esse
mesmo nome, realizado no ICB, UFMG, m 1994.
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Um dos principais produtos dessa parceria foi o livro “Ecology and Human Impact on Lakes and
Reservoirs in Minas Gerais” que foi um grande sucesso editorial dada a elevada qualidade da
grande maioria das contribuições ali presentes.
A parceria com os limnólogos alemães não parou por aí. Eu fui convidado e atuo muito
intensamente nos “advisory boards” de dois importantes periódicos científicos da Alemanha,
respectivamente, a Limnologica onde atuo desde o ano de 2000 e o Int. J. Hydrobiology onde
atuo desde 2008.
No XI congresso da Sociedade Brasileira de Limnologia, realizado em Macaé (RJ), em agosto de
2007, organizei o I Simpósio Brasil-Alemanha de Limnologia e em 2008 organizamos o II
Simpósio Brasil-Alemanha de Limnologia (Fig. 39).

Fig. 39 – Cartaz do Simpósio Brasil-Alemanha de Limnologia, organizado durante o XI Congresso
Brasileiro de Limnologia, em Macaé no dia 24 de agosto de 2007.
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Outra parceria de sucesso com entidades do exterior, foi a vinda da mestranda Laura Rull da
Espanha com uma bolsa de estudos da Agência Espanhola de Cooperação Internacional – AECI
da Espanha (vide acima).
Nos últimos anos, tenho tido parcerias com diversos limnólogos colombianos. Em, 1994, eu fui
convidado a ministrar um curso sobre ecofisiologia de organismos zooplanctônicos na
Universidade Bolivariana de Barranquila, Colombia. Durante esse evento, fiz vários contatos
com limnólogos colombianos.
Em 2008, o estudante de doutoramento e professor adjunto da Universidade Nacional da
Colômbia, Pedro Caraballo, orientando do Dr. Phillip Fearnside no INPA (Manaus, AM) veio
fazer o meu curso de Ecologia de Comunidades na PG ECMVS.
Em agosto de 2009, recebi outro pesquisador colombiano, o bolsista de pós-doutoramento e
professor Juan Carlos Jaramillo (Dept. Eng. Ambiental, Univ. Medellin) em meu laboratório.
Essa estada foi de grande relevância dados os produtos finais gerados e que já foram
comentados acima.
Durante o meu pós-doutoramento no Canadá, no grupo de pesquisas da Profa. Bernadette
Pinell-Alloul mais dois projetos de cooperação internacional tiveram seu lugar. O primeiro
deles financiou uma volta minha ao Canadá, em novembro de 2001 e a posterior a vinda da
Profa. Bernadette ao Brasil em 2003. Esse projeto, que foi financiado pelo lado canadense pela
AUCC e do lado brasileiro pela FAPEMIG, possibilitou a assimilação de tecnologias importantes
ligadas ao uso de sondas especiais para a detecção de multi-pigmentos algais e de contadores
in situ de organismos planctônicos (Mini-OPC). No entanto, esse projeto foi subitamente
interrompido graças a um terrível acidente que ocorreu em fevereiro de 2003, quando íamos a
uma excursão ao parque estadual do rio Doce. Entretanto, em 2010, iremos retomar a nossa
colaboração binacional, já tendo sido aprovado um novo projeto:
1) Programme conjoint UdeM – UFMG - Brésil d’études supérieures en biogéographie, écologie
et biodiversité - Programme de la DRI pour le financement des activités internationales.
Esse é um projeto que já conta com os recursos garantidos sendo que as viagens a campo já
devem começar em setembro de 2013.
Outra parceria internacional muito promissora refere-se ao trabalho conjunto que LGAR está
iniciando com a Dra. Myounghee Kang (Fig. 40), Assistant professor na Gyeongsang National
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University, South Korea. A Dra. Kang obteve seu PhD em ciências da pesca (fisheries science)
Tokyo University of Fisheries, Tóquio, Japão. Essa parceria prevê visitas mútuas da Dra. Kang ao
Brasil e minha a Coréia do Sul, bem como o possível envio de um aluno de doutorado na
modalidade “sanduíche” e a publicação de um artigo científico a ser enviado a uma revista de
alto impacto.

Fig. 40 – Nova parceira internacional do LGAR, a Dra. Myounghee Kang, da Gyeongsang National
University, South Korea irá colaborar em projetos sobre hidroacústica. A Dra. Kang irá atuar
especificamente na interpretação e quantificação de ecogramas obtidos em diversos lagos naturais da
região do médio rio Doce, onde seja grande a presença de larvas de chaoboridae na coluna de água. A
quantificação dessa enorme massa de dados requer novos enfoques matemáticos para a interpretação
dos ecogramas, sendo essa a especialidade da Dra. Kang.

XII – Parcerias com empresas e indústrias
Nos últimos anos, O LGAR tem se envolvido cada vez mais em parcerias com empresas. Uma
das principais parcerias é na área de reciclagem ambiental, com excelentes resultados para
ambas as partes. Trata-se da parceria entre o LGAR e a empresa re reciclagem de óleo de
cozinha, Recóleo Coleta e Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. que é presidida pela Nívia de
Freitas Pinto-Coelho, minha atual esposa. Os benefícios dessa parceria são inúmeros. Em
primeiro lugar o LGAR tem prestado uma importante ajuda à empresa através de diversos
projetos onde a Recóleo atua. A maioria desses projetos são projetos voltados à Educação
Ambiental, mas existem também parcerias com algumas prefeituras para a implantação de
projetos de reciclagem e de coleta seletiva .
O LGAR tem prestado auxílio à Recóleo no preparo e organização de vários tipos de eventos
patrocinados pela empresa tais como reuniões com franqueados, lançamentos de programas
de educação ambiental, parcerias com municípios e com o governo estadual. Uma dessas
parcerias é o projeto “Ambientação” que está disponibilizando em todas as repartições e
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autarquias do governo estadual as “ilhas ecológicas” (ecopontos) que são locais destinados a
deposição de uma série de resíduos sólidos que serão reciclados adequadamente (pilhas e
baterias, óleo de fritura, papéis, plásticos, etc.).
O LGAR vem se beneficiando dessa parceria empresa-universidade de modo significativo. Os
dados sobre coleta de óleo que a empresa tem disponibilizado para o nosso grupo de
pesquisas são uma fonte preciosa de dados que podem ser usados em diversos tipos de teses
e dissertações de mestrado (Fig. 41).

Fig. 41 – Carta temática de óleos e graxas da Lagoa Central, município de Lagoa Santa. A identificação
das fontes de poluição por óleos e graxas que é tão comum em nossos rios, lagos reservatórios está
sendo possível em vários ambiente tais Lagoa Santa,represa da Pampulha e nas Lagoa da Petrobrás em
Ibirité, graças aos dados fornecidos pela Recóleo (Brighenti, L. 2009).

Outra grande ajuda é a disponibilização do laboratório que a empresa Recóleo inaugurou,
junto com a Icatu Meio Ambiente Ltda. Assim, os bolsistas e estudantes da UFMG já estão
tendo acesso a mais um laboratório muito bem equipado onde eles poderão fazer uma série
de análises exigidas em suas aulas práticas, sem custo adicional (Fig. 42). Um exemplo, que
pode ser aqui citado refere-se à realização de várias aulas práticas nesse novo laboratório
oferecidas aos alunos do curso de Engenharia Ambiental, e da Limnologia Aplicada a
Aquicultura II. Todas essas são disciplinas da UFMG. Alunos de outras universidades tais como
a FUMEC estão também se beneficiando dessas parcerias.
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Fig.42– Alunos da disciplina Limnologia Aplicada à Aquicultura II (1 SS de 2012), realizando análises
químicas de águas residuárias no laboratório da Icatu Meio Ambiente, uma empresa do grupo Recóleo
Coleta e Reciclagem de Óleos Ltda. O laboratório da Icatu dispõe de uma moderna aparelhagem
adequada realizar análises de águas residuárias.

O terceiro benefício refere-se ao apoio que a Recóleo vem concedendo ao LGAR na edição de
livros e vídeos educativos. A Recóleo vê tanta importância nesse tipo de parceria que já
adequou a sua razão social para poder editar e vender livros. Assim as seguintes publicações
de sucesso já foram editadas pela Recóleo:
1 - Freitas, N. S., R. G., Menecucci & R. M. Pinto-Coelho. 2008. Coleta e Reciclagem de Óleo de
Fritura. Editora Recóleo Coleta e Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. Belo Horizonte, MG, ISBN
978-85-61502-00-3. 12 pp.
2 - Pinto-Coelho, R. M. 2009. Reciclagem e Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Recóleo
Coleta e Reciclagem de Óleos Vegetais Editora, Ltda. Belo Horizonte, (MG), ISBN 978-8561502-01-0, 340 pgs.
3- Pinto-Coelho, R. M. 2009. Educação para as Águas. Série: Preservar as águas para proteger
a vida. Cartilha Educacional - Distribuição Gratuita em Escolas do Ensino Fundamental.
Acompanha CD-ROM Educacional. 4 pgs. Recoleo Editora Ltda. Belo Horizonte. Tiragem:
10.000 exemplares.
4 - Pinto-Coelho, R. M. 2010. Educação para as Àguas e Desenvolvimento Sustentável. Série:
Preservar as águas para proteger a vida.Cartilha Educacional para apoio às atividades
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didáticas ligadasà reciclagem ambiental. Distribuição Gratuita em Escolas do Ensino
Fundamental. 8 pgs. Recoleo Editora Ltda. Belo Horizonte. Tiragem: 25.000 exemplares.
5 - Pinto-Coelho, R.M. 2012. Portfolio da Recóleo Coleta e Reciclagem de Óleos Ltda. Belo
Horizonte,(MG), 06 pgs.
6 - Pinto-Coelho, R.M. 2012. Atlas da Qualidade de Água do Reservatório da Pampulha.
Recóleo Coleta e Reciclagem de Óleos Vegetais Editora, Ltda. Belo Horizonte, (MG), ISBN 97885-61502-03-4, 52 pgs.

A primeira dessas publicações é um pequeno livreto (cartilha) que foi distribuído a várias
escolas do ensino médio e fundamental da rede pública e particular, em vários municípios
mineiros onde a Recóleo já tem franquias. A cartilha é um grande sucesso a medir pelo grande
número de pedidos que a Recóleo recebe todos os dias.
A segunda publicação é o projeto do livro “Reciclagem e Desenvolvimento Sustentável”, já
devidamente discutido acima e que tem múltiplas funções e um variado público-alvo. O livro já
é um grande sucesso de vendas e deverá em breve ter uma segunda reimpressão de 5000
exemplares (a primeira tiragem de 1000 exemplares já tem mais de 50% dos livros sob
consignação). É importante enfatizar que esse projeto custou um investimento da empresa de
cerca de R$ 70.000,00 considerando os custos de projeto editorial, impressão, divulgação e
distribuição. Portanto, não se trata de uma parceria nada desprezível para o LGAR.
As terceira e quarta publicações são produtos didáticos de suporte ao livro “Reciclagem” que
são distribuídas gratuitamente em várias escolas de rede municipal da região metropolitana de
Belo Horizonte.
A quinta publicação é um folder da empresa Recóleo que procura divulgar não somente as
atividades comerciais da empresa, mas também os diversos projetos voltados à educação
ambiental que atestam a elevada responsabilidade da empresa. Esse folder é distribuído aos
milhares de clientes da empresa não somente em Belo Horizonte, mas no estado de Minas
Gerais e nos outros estados da federação onde a Recóleo já conta com franquias instaladas
(SP, DF, RJ, RS e RN). Somente na região metropolitanas de Belo Horizonte, a Recóleo conta
com uma rede de clientes que atinge 2.500 estabelecimentos (indústrias, supermercados,
shopping centers, hotéis, condomínios, clubes, restaurantes, bares, padarias, confeitarias,
etc.).
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Finalmente, o Atlas da Qualidade da Água da represa da Pampulha representa um dos maiores
investimentos da editora Recóleo (Fig. 43). O Atlas é uma publicação de alto nível que resulta
de um ambicioso projeto gráfico e que contém uma grande quantidade de informações
ambientais sobre a represa da Pampulha. Ele foi concebido para ser usado por um público-alvo
diferenciado e vem encontrando uma excelente aceitação na rede municipal de ensino
público. O Atlas tem sido usado nas comissões de meio ambiente tanto da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O Instituto do
Patrimônio Histórico e Geográfico do Estado de Minas Gerais está usando o Atlas como peça
fundamental no processo que essa instituição pública está movendo junto com o Ministério
Público visando o tombamento da orla da represa.
O Atlas traz uma síntese de mais de vinte anos de pesquisas realizadas na represa da Pampulha
pelo Laboratório de Gestão de Reservatórios da UFMG (LGAR). Foram dois os principais
objetivos dessa obra: (a) documentar o avanço da degradação ambiental da qualidade de água
da represa; (b) chamar a atenção para a necessidade urgente de se recuperar esse que é um
dos principais cartões-postais de Belo Horizonte. O Atlas recebeu esse nome porque
decidimos abordar o assunto principalmente através de cartas temáticas (mapas) que
fornecem uma visão espacial dos processos de eutrofização e contaminação ambiental que
ocorrem na represa. Toda a problemática ambiental da represa é abordada com grande
detalhamento, através de dados recentes de monitoramento ambiental. A obra foi escrita
visando atingir um variado público-alvo, composto por estudantes pré-universitários e
universitários, professores, gestores ambientais, lideranças políticas e membros de ONG´s que
atuam na região da Pampulha e também o público em geral. Finalmente, gostaríamos de
agradecer a RECÓLEO EDITORA pelo apoio financeiro, que permitiu a edição da obra e a
distribuição gratuita de parte de sua primeira edição a escolas públicas da bacia hidrográfica
da represa da Pampulha.
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Fig. 43 – Atlas da Qualidade da Água do Reservatório da Pampulha, uma nova publicação da Recóleo
Coleta e Reciclagem de Óleos – Editora, Ltda. A obra dá sequência a uma série de publicações na área
ambiental que tem sido financiada pela editora.

A empresa tem a visão em transformar-se – com a ajuda do LGAR – em uma das primeiras
editoras do país a especializarem-se em temas ligados à reciclagem e ao desenvolvimento
sustentável.
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XIII – Organização de eventos
Desde o início de minha carreira como professor e pesquisador dentro da UFMG e mais tarde
na Presidência da SBL ou na Vice-Presidência do HidroEX, venho atuando na organização de
vários eventos acadêmico-científicos. Dentre esses eventos, destaco:
(a) Coordenação do Curso de Atualização: "Técnicas de Taxonomia de Preservação de
copépodes". Profa. Dra. Janet Warner Reid (Smithsonian Institution, Washington, DC,
USA). Realização do evento: 30 de agosto a 04 de setembro de 1985, ICB, UFMG.
Promoção: CENEX-ICB.
(b) Curso de Atualização: "Tópicos em Ecologia Evolutiva". Professores participantes:
Carlos E. G. Pinheiro (UNICAMP), Jader Marinho Filho (UnB), Paulo S. de Oliveira
(UNICAMP), Rogério Parentoni Martins (Departamento de Biologia Geral, UFMG).
Coordenação: Ricardo Motta Pinto Coelho (UFMG). Período de realização: 7 a 11 de
outubro de 1985.
(c) Participação na comissão organizadora do I congresso de Limnologia, realizado em
setembro de 1986, em Belo Horizonte.
(d) Coordenação geral e participação ativa no I Workshop Ecology and Human Impact on
Lakes and Reservoirs in the State of Minas Gerais (Brazil), entre os dias 2-4 de
dezembro de 1993 no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG.
(e) Organização, coordenação geral e supervisão de 21 cursos à distância em
Fundamentos de Ecologia e Tópicos em Gestão Ambienta.l. Período de realização: de
agosto de 1998 a dezembro de 2011.
(f) Organização e coordenação do Encontro do Fórum Nacional de Coordenadores de
programas de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, realizado na Pousada
Monjolos entre os dias 5 e 7 de novembro de 2004.
(g) Participação na organização do XI Congresso da Sociedade Brasileira de Limnologia, XI
CBL, realizado na cidade de Macaé, RJ em agosto de 2007.
(h) Organização e coordenação geral do I simpósio Brasil-Alemanha de Limnologia,
realizado em Macaé no dia 24 de agosto de 2007.
(i) Organização de workshop internacional "I International Workshop on Water-Related
Disasters". Fundação UNESCO-HidroEX, Uberaba, 17-19 de novembro de 2010
(Fig. 44).
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Fig. 44- O I Workshop Internacional sobre enchentes urbanas ocorrido em Uberaba, entre os dias
17-19 de novembro de 2010 foi um dos primeiros eventos do gênero realizados no Brasil. Contou
com a presença de delegações oriundas de diversos países (EUA, França, Portugal, Irã, Japão) além
de pesquisadores de renome nacional provenientes das maiores universidades brasileiras (UFRJ,
USP, UFSCar, UFMG, UFU, UFMT, UFV). O evento foi patrocinado pela Fundação UNESCO-HidroEX e
contou com a gestão da FUNDEP-UFMG.
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XIV – Divulgação científica
Durante toda a minha vida profissional, sempre mantive bons contatos com a imprensa seja
através de artigos enviados a jornais e revistas bem como através de entrevistas em
programas de radio e televisão. Inicialmente (e, em parte, até hoje), meus artigos de
divulgação tiveram o foco na questão da recuperação ambiental da represa da Pampulha.
Entretanto, com o passar do tempo, comecei a atuar na divulgação de outros aspectos da
limnologia, ecologia, ciências ambientais (sustentabilidade, reciclagem, etc.). Até abril de
2012, eu posso relatar pelo menos 45 artigos ou comunicações na área de divulgação
científica. Esses produtos incluem artigos de opinião, entrevistas a jornais, revistas, boletins
(boletim da UFMG), etc., entrevistas a rádios e TV. Desse total, pelo menos 24 artigos foram
publicados ou veiculados nos últimos cinco anos (2008-2012).
Eu gostaria de destacar que alguns desses produtos não são meros artigos com opiniões
pessoais ou de entrevistas feitas ao vivo. Os produtos a que me refiro são matérias de jornais
ou programas de TV que resultam de um trabalho em equipe que envolveu um longo e
complexo processo de pesquisa, redação e produção. Em várias matérias e reportagens houve
a inclusão de outros especialistas na pesquisa sugeridos por mim; a montagem de cenários
específicos, ou de tomadas externas que foram cuidadosamente planejadas. O exemplo, a
seguir (Fig. 45), pode ser enquadrado nessa categoria de trabalhos mais complexos de
divulgação científica que, no presente caso, resultou em uma reportagem com chamada na
manchete da primeira página do Estado de Minas, o jornal de maior circulação do estado de
Minas Gerais.
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Fig. 45 – Exemplo de uma matéria jornalística que resulta de um grande trabalho em equipe, onde o
professor Ricardo M. Pinto-Coelho orientou toda a produção. Ele sugeriu locais a serem visitados pelos
repórteres, nomes de outros especialistas e forneceu outras fontes de informação. Essa reportagem
acabou por gerar a primeira página no jornal “Estado de Minas” (em um domingo, 22 de junho de 2008).
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Além dos artigos e reportagens publicados sob s forma de material impresso, eu tenho
participado de diversos programas de TV e de radio nos últimos anos. Muitas entrevistas
foram focadas na questão da poluição, degradação e avaliação de programas de recuperação
ecológica sobre a represa da Pampulha. No entanto, existem algumas entrevistas sobre
questões de impactos ecológicos causados por minerações, enchentes urbanas, degradação
ambiental observada em grandes represas ou problemas causados para introdução de
espécies exóticas. Mais recentemente, tenho sido procurado com muita freqüência para dar
entrevista em assuntos ligados à reciclagem ambiental, ao desenvolvimento sustentável e o
empreendedorismo na área ambiental em geral. Alguns exemplos dessas entrevistas podem
ser vistos na Fig. 46.
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Fig 46 – Atuação do professor Ricardo Motta Pinto Coelho em entrevistas a diferentes canais de TV. A:
reciclagem de plástico na Rede Minas (Fev. 2011); B: sustentabilidade ambiental e progresso
tecnológico, TV Canção Nova (Julho 2011); C: Os lagos e reservatórios de Minas, Rede Minas (Jan. 2012);
D: Enchentes urbanas, TV Globo (Jan. 2012); E: recuperação da represa da Pampulha, TV da Assembléia
de Minas Gerais (Out. 2011); F: Reciclagem Ambiental , Programa Mesa de Negócios, Inácia Soares, TV
PUC Minas (15/12/2009).
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XV – Prêmios e distinções
Os prêmios e distinções que eu obtive durante o período em que cursei o Colégio Militar de
Belo Horizonte são, até hoje, motivo de orgulho para mim. Eles estão abaixo relacionados:
1) Medalha Premial como segundo classificado na segunda série do ciclo ginasial do Colégio
Militar de Belo Horizonte- CMBH (Art. 194 do Reg. Col. Militares do Brasil), no ano de 1969;
2) Medalha Premial como primeiro classificado na terceira série do ciclo ginasial do Colégio
Militar de Belo Horizonte- CMBH (Art. 194 do Reg. Col. Militares do Brasil), no ano de 1970;
3) Medalha Premial como primeiro classificado na quarta série do ciclo ginasial do Colégio
Militar de Belo Horizonte- CMBH (Art. 194 do Reg. Col. Militares do Brasil), no ano de 1971;
4) Medalha Premial como primeiro classificado na primeira série do ciclo colegial do Colégio
Militar de Belo Horizonte- CMBH (Art. 194 do Reg. Col. Militares do Brasil), no ano de 1972;
5) Medalha Premial como segundo classificado na segunda série do ciclo colegial do Colégio
Militar de Belo Horizonte- CMBH (Art. 194 do Reg. Col. Militares do Brasil), no ano de 1973;

Outras duas importantes distinções são os dois primeiros lugares obtidos em exames
vestibulares da UFMG:
6) Primeiro lugar entre os aprovados no concurso vestibular para o curso de graduação em
Ciências Biológicas da UFMG no ano de 1975;
7) Primeiro lugar entre os aprovados no concurso vestibular para o curso de graduação em
Geologia da UFMG no ano de 1977;

Esses prêmios e distinções decorrem do grande esforço que fiz para superar as limitações que
eu enfrentei ainda no ensino fundamental. Lembro-me do quanto importante eram os
prêmios obtidos no Colégio Militar, pois, eles me davam uma bolsa de estudos para o ano subsequente ao do prêmio fato que muito ajudava ao meu pai que na condição de funcionário
público do INSS tinha que criar mais outros sete filhos.
Mais recentemente , dois outros prêmios podem ser citados. O trabalho “Dinâmica temporal
de lipídeos totais no zooplâncton do reservatório da Pampulha: evidências de limitação por
fósforo”, de autoria de Elildo Carvalho Jr. (Bolsista PROBIC FAPEMIG), Ricardo M. Pinto-Coelho
(orientador), Alessandra Giani e Elenice Silva foi considerado um dos melhores trabalhos da
VII Semana de Iniciação Científica da UFMG, na área de Ciências Biológicas e Veterinária, que
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ocorreu os dias 18 e 18 de setembro de 1999. Esse trabalho foi publicado no Brazilian Journal
of Biology alguns anos depois:
1) Pinto-Coelho, R.M., A. Giani, C.A. Morais Jr., E. Carvalho Jr., J.F. Bezerra-Neto. 2005. The
nutritional status of zooplankton in a tropical reservoir: effects of food quality and community
structure. Brazilian Journal of Biology, 65(2):313-324,
Um outro prêmio que me deixou muito feliz se refere à menção do web site
http://www.icb.ufmgb.br/~rmpc , que á a home Page do nosso laboratório LGAR que recebeu
a premiação como um dos melhores e mais informativos web sites em C&T no Brasil. Essa
avaliação foi feita pela equipe do BUSCAKI em 4 de setembro de 2008.
Eu acredito muito no poder dos instrumentos ligados a rede mundial de computadores para a
divulgação ampla e irrestrita de todo tipo de resultado científico. O nosso web site é, na
realidade, um grande portal de informações onde o internauta tem à sua disposição um vasto
acervo bibliográfico relativo a diversos tipos de atividades didáticas (aulas, vídeo-aulas,
entrevistas, etc) além de centenas de links para artigos, resumos, palestras, dissertações, teses
e mesmo livros inteiros. Um portal como o portal do LGAR é uma poderosa ferramenta de
democratização do conhecimento científico.
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XVI – Perspectivas Futuras
As perspectivas para o curto prazo são de intensa atividade em todas as áreas esperadas para
um docente líder de grupo de pesquisa em uma universidade. Participo de intensas atividades
na área de ensino, pesquisa e na formação de novos recursos humanos. Irei atuar na
orientação de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutoramento.
Minhas principais atividades de pesquisa estão atualmente voltadas à área de Limnologia
Aplicada, especialmente em projetos voltados à delimitação de parques aquícolas em grandes
reservatórios. Dois projetos nessa linha devem aqui ser mencionados:
(a) Delimitação dos parques aquícolas e cálculo da capacidade de suporte para a prática
da aquicultura no reservatório de Nova Ponte, MG (Financiamento: FAPEMIG).
(b) Ordenamento da atividade de aquicultura no reservatório de São Simão, MG-GO
(Financiamento: CNPq).
O primeiro desses projetos (a) está sendo executado conjuntamente pelo LGAR-UFMG e pela
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). Esse projeto já está em fase de
conclusão, pois já enviamos o relatório final e estamos agora finalizando uma série de
publicações que incluem uma cartilha para os produtores, dois artigos científicos e várias
comunicações em congressos. Um dos principais produtos a serem gerados dentro desse
projeto será a edição de um volume integral do periódico “Informe Agropecuário” da EPAMIG
totalmente dedicado ao projeto. A equipe desse projeto contou com a participação de cinco
pesquisadores da EPAMIG e mais dois doutores da UFMG, juntamente com bolsistas de IC,
mestrado e doutorado.
O segundo projeto encontra-se em plena execução. A equipe do projeto envolve três doutores
pesquisadores, uma pesquisadora mestre, quatro bolsistas de IC, dois bolsistas de apoio
técnico e uma mestranda do programa PG ECMVS. Trata-se de um projeto de grande vulto,
tendo sido concedido pelo CNPq mais de R$ 1,2 milhão, distribuídos entre as rubricas de
equipamentos, material de consumo, serviços e pessoal (bolsistas). O projeto é inovador não
só pelo uso de novas metodologias e processos que estão em uso. Os resultados preliminares
sugerem que o reservatório de São Simão irá ter uma capacidade de suporte para as atividades
de aquicultura que supera em pelo menos uma ordem de grandeza todos os outros
reservatórios mineiros onde esse tipo de pesquisa já foi realizada (Três Marias, Furnas e Nova
Ponte).
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A recente conclusão das dissertações de mestrado da Denise Pires Fernandes e Simone de
Paula Santos que estudaram diferentes aspectos de dois dos principais reservatórios de
abastecimento da COPASA está dando continuidade a uma das áreas focais de nosso grupo de
pesquisas, ou seja, as pesquisas voltadas aos reservatórios urbanos e periurbanos. Estamos
enviando uma série de publicações sobre essas pesquisas nos próximos dois anos e esperamos
negociar com a COPASA um projeto maior envolvendo estudos limnológicos a um conjunto
ampliado de reservatórios mantidos por essa concessionária no estado de Minas Gerais.
O LGAR está iniciando uma promissora parceria internacional com a universidade Gyeongsang
National University, Seoul, Coréia do Sul. O nosso contato lá é a Dra. Dra. Myounghee Kang
especialista em hidroacústica de recursos pesqueiros, com doutorado recente na Tokyo
Univeristy of Fisheries (vide acima). Essa parceria irá dar um novo impulso a linha de pesquisas
ligada à hidroacústica do LGAR. Essa linha ficou muito prejudicada com a saída precoce de uma
mestranda do LGAR que havia sido capacidade especificamente para atuar nessa área, a
Ludmila Brighenti. A expertise da Dra. Kang irá nos ajudar a publicar uma série de dados que já
coletamos, mas cujo processamento não somente demanda um considerável esforço técnico e
operacional para serem processados, mas sobretudo exigem o desenvolvimento de novos
tipos de software especificamente voltados às nossas condições (sobretudo softwares capazes
de estimar e eliminar a interferência de Chaoborus nos ecogramas voltados para a análise
quantitativa dos peixes).
Outro projeto de grande relevância é o projeto “Programme conjoint UdeM – UFMG - Brésil
d’études supérieures en biogéographie, écologie et biodiversité - Programme de la DRI pour le
financement des activités internationales”. Esse projeto resulta de uma parceria internacional
entre a UFMG e a Université de Montréal. Ele pretende fomentar o intercâmbio científico de
docentes e alunos de doutoramento entre a universidade canadense e a UFMG. Esse projeto já
conta com a parte canadense de recursos já assegurada.
A uma nova linha de estudos e pesquisas na área de reciclagem ambiental deverá ser um dos
focos das minhas atividades em parceria com empresas. Estamos em negociações com a
Recóleo Coleta e Reciclagem de Óleos Ltda. e a Cia. de Saneamento do DF - CAESB para a
implantação de um grande projeto de reciclagem na região metropolitana de Brasíla que inclui
o uso de novas metodologias na coleta e reciclagem de resíduos sólidos visando um maior
controle do acúmulo de lixo não degradável na bacia do lago Paranoá em Brasília.
Pretendemos acertar uma outra parceria entre o LGAR, a Recóleo e Centro Mineiro de
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Referência em Resíduos – CMRR para o lançamento de uma série de cursos à distância em
reciclagem que terão o nosso livro “Reciclagem e Desenvolvimento Sustentável” como um dos
principais recursos didáticos.
Em termos de atividades didáticas, eu pretendo continuar a dedicar-me a duas disciplinas no
ensino de graduação da UFMG. Uma delas está voltada a alunos de toda universidade, ou seja,
a disciplina Bases Ecológicas para o desenvolvimento sustentável. O auxílio da Pró-Reitoria de
graduação da UFMG recebido por mim e pelo Prof. José Fernandes possibilitou-nos reformular
o conteúdo dessa disciplina bem como começar a montar um laboratório experimental de
ensino à distância no departamento de Biologia Geral.
Uma outra disciplina voltada para a graduação da UFMG onde devo continuar a atuar é a
disciplina Limnologia aplicada à Aquicultura II. Essa disciplina está totalmente afinada com os
maiores projetos de pesquisa onde vendo atuando no LGAR, ou seja, os projetos de
delimitação de parques aquícolas em grandes reservatórios. Estou desenvolvendo, com os
alunos dessas disciplinas, uma série de projetos práticos que poderão resultar em diferentes
produtos acadêmicos. Assim, cartilhas e cursos de curta duração visando a capacitação de
produtores, monografias, dissertações e mesmo artigos científicos estão sendo previstos como
produtos a serem gerados a partir da minha atuação nessa disciplina.
Quanto às atividades de extensão, pretendo continuar a oferecer os tradicionais cursos à
distância, mas com estrutura e conteúdo atualizados. Pretendemos lançar a segunda edição
do livro “Fundamentos em Ecologia”, em meados de 2013.
Todos esses projetos irão certamente manter o LGAR em grande efervescência acadêmica nos
próximos anos atraindo alunos, bolsistas e estagiários e produzindo todo tipo de produtos
acadêmicos tais como manuscritos científicos, participações em congressos e uma intensa
atividade extra-muros, na extensão universitária.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2012

Ricardo Motta Pinto Coelho

169

XIV – Bibliografia
Araújo, M.A.R. 2004. Subsídios ao planejamento do sistema estadual de unidades de
conservação: tamanho, representatividade e gestão de parques em Minas Gerais.
Tese de Doutoramentoo, Programa de Pós Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo
da Vida Silvestre da UFMG.
Bezerra-Neto, J. F.. 2007. Migração vertical diária e cascata trófica em corpos aquáticos
tropicais: influência da larva do diptero Chaoborus.
Tese de Doutoramento, Programa de Pós Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo
da Vida Silvestre da UFMG.
Brooks, J.L. and S.I. Dodson . 1965. Predation, body size and composition of plankton Science
150:28-35.
Carpenter, S. R., J. F. Kitchell & J .R. Hodgson .1985. Cascating trophic interactions and lake
productivity. Bioscience, 35:634-639.
Ludmila Brighenti. 2009. Avaliação limnológica da Lagoa Central (Lagoa Santa, MG): uma
abordagem espacial. Programa de Pós-Graduaçao em Ecologia, Conservação e Manejo da
Vida Silvestre da UFMG. Belo Horizonte, MG.
Haney, J.F. .1973. An 'in situ' examination of the grazing activities of natural zooplankton
communities. Arch. Hydrobiol. 72(1):87-132.
Hermann, G. 2008. Manejo de paisagem em grande escala: estudo de caso no corredor
ecológico da Mantiqueira, Minas Gerais. Tese de Doutoramento, Programa de Pós
Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG.
Greco, M.K.B. 2002. Balanço de massa de fósforo, evolução da eutrofização e o crescimento de
mecrófitas flutuantes no reservatório de Volta Grande (MG/SP).
Tese de Doutoramentoo, Programa de Pós Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo
da Vida Silvestre da UFMG.
Patalas, K. .1954. Comparative studies on a new type of self acting water sampler for plankton
and hydrochemical investigations. Ekol. Pol. 2:231-242.
Pinto-Coelho, R.M., M.K. Amorim & A. R. da Costa. 1997. Temporal dynamics of lipids in the
zooplankton of two tropical reservoirs with different trophic status. Verhandlungen der
internationalen Vereinigung fuer theoretische und angewandte Limnologie, 26:584-587;
Pinto-Coelho, R.M. 1998. Effects of eutrophication effects on seasonal patterns of
mesozooplankton in a tropical reservoir: a four years study in Pampulha Lake, Brazil.
Freshwater Biology 40: 159-174.
Pinto-Coelho, R.M., J.F. Bezerra-Neto, F. Miranda, T.G. Mota, A.M. Santos, P. Maia-Barbosa, N.
Mello, M.M. Marques, M. Campos & F.A. Barbosa. 2008. The inverted trophic cascade in

170

tropical planktonic communities: impacts of exotic fish introduction in the middle rio Doce
lake district, Minas Gerais, Brazil. Brazilian Journal Biologia, 68 (4,Suppl.):1025-1037.
Schindler, D.W. .1969. Two useful devices for vertical plankton and water sampling. J. Fish.
Res. Board Can. 26:1948-1955.
Thorton, K.W. 1990. Perspectives on reservoir limnology. In: Thorton, K.W.; Kimmel, B.L. &
Payne, F.E (Ed.). Reservoir limnology: Ecological perspectives. Somerset: John Wiley & Sons,
Inc. 246p.
Torres, I.C., R.P. Resck & R.M. Pinto-Coelho. 2007. Mass balance estimation of nitrogen,
carbon, phosphorus and total suspended solids in the urban eutrophic Pampulha reservoir,
Brazil. Acta Limnol. Bras. 19(1):79-91.
Weisse, T., H. Mueller, R. M. Pinto-Coelho, A. Schweizer, D. Springmann & G. Bald .1990.
Response of the microbial loop to the phytoplankton spring bloom in a large prealpine lake
Limn. Oceanogr. 35(4):781-794.
Wetzel, R.G. .2001. Limnology - Third Edition, Academic Press, 1006 pg.
http://www.academicpress.com .
Wright, D.I. & J. Shapiro .1984. Nutrient reduction by biomanipulation: An unexpected
phenomenon and its possible cause. Verh. Internat. Verein. Limnol. 22:518-524.

