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GELSO V AZZOLER 

Gelso Vazzoler nasceu em 25 de agosto 
de 1929 em são Carlos, são Paulo. Apôs 
completar sua formação ginasial e cole
gial no Colégio Paulistano em são Paulo, 
iniciou em 1952 seus estudos universitá
rios na Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da USP (1952-1957). Especiali
zou-se em Zoologia e Mecânica do Desen
volvimento pelo Departamento de Zoologia 
daquela Faculdade, sob orientação do 
Prof. Dr Ernest Marcus. 

Desde cedo voltou seu interesse ã eco
logia das populações nectônicas, tendo 
em 1962-63, realizado um estágio de a
perfeiçoamento no Fisheries Laboratory 
(Lowestoff, Inglaterra) sobre Dinâmica 
de Populações Exploráveis quando teve a 
oportunidade de visitar laboratorios pes
queiros na Inglaterra, Escócia, Noruega, 
Holanda e Alemanha Ocidental. Em 1966, 
realiza em Moscou (URSS) estágio de aper
feiçoamento sobre biologia de Pesca e 
Oceanografia, sob auspicio da Food and 
Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO). Em 1971 se doutora em 
Ciências (área Zoologia) pelo Instituto 
de Biociências da USP. 

Em 1958, o Dr Vazzoler ingressou na 
USP como Técnico Especializado, tendo en
tão trabalhado em Santos com o Dr Ian 
Dennis Richardson da FAO, 

Em 1977 passava a Professor Assisten
te Doutor, lotado no Departamento de Ocea
nografia Biológica do IOUSP. 

De 1979 a 1980 se afasta da USP ini
cialmente para atender ao Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do 
Brasil (PDP/SUDEPE) e,em seguida, como 
Pesquisador do Instituto Nacional de Pes
quisas da Amazônia/CNPq. 

O Dr Vazzoler teve participação rele
vante em diversos e importantes convê
nios e projetos pesqueiros, como os do 
Grupo de Pesquisa de Pesca Maritima do 
Estado de são Paulo (1963), do acordo 
Grupo Executivo do Desenvolvimento da In
dústria de Pesca, RS (GEDIP), do projeto 
de Prospecção e Pesca Exploratória (PDP-



-SUDEPE) bem como, coordenou os Projetos 
Curuá-Una II (CNPq - Eletrobrás), o de 
inventário ambiental no Município de Ori
xi miná - Pará (ALCOA, CNPq, INPA) , o Pro
jeto Polonoroeste, Rondônia, sobre a Com
posição Qualitativa e Ecologia do Ambien
te Aquático e finalmente, do Projeto Di
nâmica de Nutrientes e Produião Prímária 
em Lagos de Varzea da Amazonia (INPA
-CNPq - NSF, USA). 

De 1985-87, foi coordenador da área 
de Oceanografia Biolôgica do Curso de 
Pôs-Graduação do IOUSP. 

Suas atividades na área de biologia 
pesqueira e da ecologia nectônica, lhe 
grangearam reputação nacional e interna
cional que o levaram a inúmeras ativida
des, como participação no Grupo de Tra
balho que criou a SUDELPA, assessoria ã 
Comissão Assessora Regional da Pesca pa
ra o Atlântico Sul Ocidental (CARPAS), 
Progroma de Pesquisa e Desenvolvimento 
Pesqueiro da SUDEPE, Entre suas rele
vantes atividades didáticas estão cursos 

sobre Recursos Naturais Marinhos Renová
veis e Ecologia de Peixes Marinhos do 
Curso de Pôs-Graduação do IOUSP, Alimen
tação de Peixes e o de Biologia de Pei
xes, do Curso de Pôs-Graduação do Insti
tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia -
- INPA/CNPq - FUA. 

Foi ativo orientador de estudantes de 
Pôs-Graduação, estagiários e bolsistas, 
tendo participação com destaque de di
versos Seminários, Simpôsios e Congres
sos Nacionais e Internacionais. Publicou 
um bom número de trabalhos científicos em 
revistas nacionais e internacionais. 

Faleceu no dia 20-05-87. A permanen
te cordialidade, integridade moral e com
p~nheirismo do Dr Celso Vazzoler, esta
rao sempre presentes junto aos que tive
ram a felicidade de com ele conviver. 

Luiz Roberto Tommasi 


