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 preocupação mundial com o meio ambiente teve eco no Brasil, 

onde as primeiras ONG ambientalistas foram constituídas no 

início da década de 1970, mostravam a necessidade de 

tratamento da questão de modo interdisciplinar. A área de Ecologia com esse 

caráter interdisciplinar teve início na UFRGS com a criação do Centro de 

Ecologia em meados da mesma década com o nome de Núcleo 

Interdepartamental de Estudos Ecológicos, o NIDECO. 

O Prof. Tuiskon Dick, então diretor do Instituto de Biociências, tendo 

conhecimento de interesses comuns de colegas de universidades alemãs, 

encontrou na pessoa do Prof. Dr. Paul Müller, então reitor da Universität des 

Saarlandes, um parceiro para estabelecer um convênio de cooperação técnica 

com a UFRGS, tendo como objetivo a geração de BASES ECOLÓGICAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Na Universidade 

esse núcleo envolveu professores de diferentes departamentos do Instituto de 

Biociências: Bioquímica, Botânica, Genética, Zoologia, mas também congregou 
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professores de outras unidades acadêmicas como a Faculdade de Agronomia 

e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Os estudos interdisciplinares eram um 

desafio na época, visto a tradição acadêmica dos estudos compartimentados. 

Era necessário, portanto, também criar um corpo de profissionais dispostos a 

desenvolver seus estudos nessa nova perspectiva. 

O NIDECO, além de centro de pesquisa, incentivou e abrigou uma nova 

linha de pós-graduação em Ecologia, a qual iniciou em 1976 como curso de 

especialização, passando logo em 1977 para o nível de mestrado e, a partir de 

2000, com doutorado. O corpo docente era composto de professores dos 

diversos departamentos e unidades acadêmicas acima citados e de colegas 

alemães, cujas atividades estavam concentradas em três áreas: Ecologia 

Terrestre, Ecologia Aquática e Ecologia Urbana, as primeiras mais voltadas à 

pesquisa básica, a última buscando o diagnóstico ambiental de áreas urbano-

industriais. 

Esse convênio espirou na segunda metade da década de 1980, com o 

Centro de Ecologia consolidado na forma de órgão suplementar do Instituto de 

Biociências e o Programa de Pós-Graduação reconhecido junto à CAPES. Em 

1992, a UFRGS passa a contar também com um Departamento de Ecologia 

ligado ao Instituto de Biociências, permitindo assim consolidar um corpo 

docente específico para a área. Com isso a Ecologia na UFRGS passa a ter o 

Centro de Ecologia como seu braço de extensão universitária, o Programa de 

Pós-Graduação em Ecologia sua área de pesquisa e pós-graduação e o 

Departamento, sua contribuição ao ensino de graduação. 

Os Simpósios de Ecologia realizados a cada dois anos alternadamente 

no Brasil e na Alemanha, também possibilitaram o intercâmbio com outras 
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universidades alemãs como, por exemplo, Stuttgart-Hohenheim, na área de 

Bioindicação Vegetal, e München-Freising, na Ecologia da Paisagem. 

O convênio entre as duas instituições contou com recursos de governo 

alemão, através da GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit), 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) e 

brasileiros da SUBIN (Sub-Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica 

Internacional), atual ABC (Agência Brasileira de Cooperação), do Ministério das 

Relações Exteriores. Na formação acadêmica em pós-graduação na Alemanha 

atuaram também as agências CAPES, CNPq e DAAD. Na consolidação do grupo 

interdisciplinar foi relevante o apoio da recém criada Secretaria Especial do 

Meio Ambiente (SEMA), hoje Ministério do Meio Ambiente, pois designou a 

“Ecologia da UFRGS” para administrar duas Estações Ecológicas: Taim, na 

Planície Costeira e Aracuri no Planalto das Araucárias. Com recursos do 

Convênio UFRGS–Saarbrücken e da SEMA foram construídos alojamentos e 

laboratórios de apoio aos trabalhos de campo, algo ainda hoje deficiente em 

muitas das unidades de conservação. No litoral do Rio Grande do Sul, tanto a 

limnologia das lagoas costeiras quanto estudos de ecologia vegetal e animal 

do ambiente terrestre, foram alvo de estudos que buscaram entender as 

interações ambientais nesse ambiente relativamente jovem. A área urbana do 

município de Porto Alegre, por sua vez, foi foco de estudos do clima urbano, 

com metodologia pioneira no Brasil, para o qual o apoio recebido do Instituto 

de Geografia Física da Universidade de Freiburg foi nosso ponto de partida. 

Esses estudos também serviram de subsídio aos estudos de bioindicação 

vegetal e ecotoxicoloiga conduzidos em Porto Alegre e nas regiões 

carboníferas do sul do Brasil com apoio de Saarbrücken, Stuttgart e Münster.  
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A infraestrutura de equipamentos para avaliação toxicológica de última 

geração também exigiu de parte da UFRGS apoio no estabelecimento de 

protocolos de análise. Nesse contexto, foi estabelecida uma cooperação com o 

Centro de Farmacologia da Faculdade de Medicina da Westfälische Wilhelms-

Universität Münster, para onde foram enviados vários de nossos professores e 

técnicos, para estágios em espectrofotometria de absorção atômica e de 

cromatografia gasosa.  

Por outro lado, a Universidade de Münster enviou professores para 

acompanhar a implantação definitiva do Setor de Química  Analítica Ambiental 

no Centro de Ecologia. Isto possibilitou a realização de vários projetos de 

avaliação e diagnóstico ambiental, como por exemplo os levantamentos 

periódicos da incidência de metais pesados e de substâncias persistentes 

tóxicas, como organoclorados, na população urbana e rural, permitindo 

contribuir para a implantação da rede de monitoramento ambiental de Porto 

Alegre e região metropolitana. 

O diagnóstico ambiental com base em levantamentos faunísticos e de 

vegetação, bem como a avaliação toxicológica de organismos presentes em 

áreas de exploração de carvão tiveram contribuição importante do Centro de 

Ecologia e de seus parceiros alemães, tanto na região carbonífera do sul de 

Santa Catarina (Universidades de Saarbrücken e Ulm) como em Candiota 

(Universidades de Münster e Stuttgart-Hohenheim) e do Baixo-Jacuí 

(Universidades de Münster e München). 
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A visita de uma comitiva de reitores de universidades alemãs à UFRGS 

em 1990, dentre as quais o reitor da Westfälische-Wilhelms Universität 

Münster, foi possível estabelecer cooperação com o Departamento de Ecologia 

da Paisagem do Instituto de Geografia na execução do Projeto Ecologia e Meio 

Ambiente: a questão do carvão do Rio Grande do Sul. O intercâmbio 

possibilitou consolidar o laboratório de geoprocessamento no apoio à 

integração de dados espaciais dos diferentes projetos de pesquisa de 

diferentes áreas. 

A cooperação da UFRGS com várias universidades alemãs, portanto, foi 

decisiva na consolidação da área de Ecologia do Instituto de Biociências seja 

na qualificação de pessoal, na pesquisa básica e aplicada ou no levantamento 

de dados e elaboração de diagnósticos ambientais, cumprindo assim a missão 

do convênio original de prover o estado do Rio Grande do Sul com bases 

ecológicas como subsídio no estabelecimento de políticas públicas visando ao 

desenvolvimento regional. Hoje os profissionais egressos do curso de pós-

graduação têm atuação destacada como parte do corpo técnico de órgãos 

técnicos federais, estaduais e municipais, do Ministério Público e como 

docentes em universidades públicas e privadas em todo o país. 
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