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VI - Memória dos Recursos Genéticos 

Memória Nacional 

Carlos Eduardo de Oliveira Camargo – “Pai dos Cereais de Inverno do IAC” 

       Por Antonio Wilson Penteado Ferreira Filho  
 PqC VI, DR. – aposentado IAC. 

 
 

Carlos Eduardo de Oliveira Camargo nasceu em Campinas-SP, no dia 26 de maio de 1945. Casado 

com Maria Catarina Aboin Gomes Camargo, com quem teve seis filhos. Graduou-se Engenheiro 

Agrônomo, em 1968, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Obteve o título de 

Doutor em Agronomia, também pela ESALQ-USP em 1972. Em 1978 completou seu PhD, defendendo 

sua tese junto ao Crop Science Department da Universidade Estadual de Oregon, Estados Unidos. 

Iniciou suas atividades profissionais, em 1969, no Instituto Agronômico, em Campinas (SP), onde 

trabalhava principalmente com o melhoramento genético do trigo. 

 

Iniciou sua carreira científica atuando com melhoramento genético de trigo e outros cereais de inverno, como 
Pesquisador Científico VI no hoje denominado Centro de Grãos e Fibras - IAC. Seguiu o exemplo de seu pai Dr. Leocádio 
de Souza Camargo que também foi um grande pesquisador científico do mesmo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), 
só que pela Seção de Olericultura e Floricultura.  

Sua vitalidade impressionava e inspirava a todos seus colegas e alunos, trabalhando nos feriados e finais de semana 
quando havia experimentos no campo, comumente em diversas Estações Experimentais do IAC. Sempre disposto a apoiar 
os colegas, doou seu trabalho para a Fundação IAC, hoje Fundação de Apoio à Pesquisa Científica – FUNDAG. 

Publicou 223 artigos científicos, 132 resumos em anais de eventos nacionais e internacionais e 11 capítulos de livros. 
Desenvolveu 39 cultivares de cereais de inverno (trigo comum, trigo duro, aveia e triticale) (Figura 2).   

No IAC atuou como Chefe da Seção de Arroz e Cereais de Inverno, Diretor da Divisão de Agronomia e Assessor da 
Diretoria Científica. Durante muitos anos foi membro de comitê assessor da FAPESP e do CNPq. Dedicou sua vida à pesquisa 
científica e ao ensino. Foi um grande entusiasta na formação do curso de pós-graduação em Agricultura Tropical e Subtropical 
do IAC, do qual foi professor e coordenador da disciplina de Melhoramento de Plantas Anuais, e membro do Conselho da 
Área de Genética, Melhoramento Vegetal e Biotecnologia por vários mandatos. Participou ativamente da formação de 
recursos humanos, nos cursos de pós-graduação da ESALQ-USP, UNESP- Jaboticabal e IAC, tendo orientado nove alunos 
de Mestrado e Doutorado.  

Participou como membro titular de 28 Bancas de Pós-graduação na Unicamp, Esalq-USP, UFRGS-Porto Alegre, 
UFPel-Pelotas e UFLA-Lavras.  Orientou sete dissertações de mestrado e duas teses de doutorado pelo pós-graduação do 
IAC. Recebeu sete prêmios e homenagens, entre eles: Em 1987 recebeu uma Placa com homenagem por dedicação e esforço 
voltados pra o desenvolvimento da pesquisa nacional dado pela Embrapa, Em 1990 recebeu uma Placa de prata com a 
seguinte inscrição – A Participação Constrói - dada pela Delegacia Regional da Associação dos Engenheiros Agrônomos de 
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Estado de São Paulo, Em 1995 recebeu o Prêmio IAC como agrônomo do ano,  
em 2001 recebeu Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores de Piracicaba 
por ter sido agraciado com a Medalha Paulista do Mérito Científico e 
Tecnológico pelo trabalho com trigo. Em 2002 recebeu Diploma de 
reconhecimento pela valiosa colaboração durante os últimos 25 anos nas 
atividades do CIMMYT no Cone Sul e pela geração de germoplasma melhorado 
a nível mundial pelo CIMMYT-México. Em 2005, como docente homenageado 
pelo Corpo Discente do ciclo 2003/2005, da Área de Concentração 
Melhoramento Genético Vegetal, Comitê da Pós-Graduação em Agricultura 
Tropical e Subtropical do Instituto Agronômico. 

Proferiu palestras em diversos países da América do Sul, Europa, África, 
Estados Unidos, Austrália e China. Tive o privilégio de trabalhar com Carlos 
Camargo durante toda a minha carreira científica, na qual ele sempre me 
apoiava e orientava. Ele fazia isso para todos os colegas que solicitassem 
orientação e sempre com muito carinho e dedicação. Os projetos de pesquisa 
coordenados por Carlos Camargo caracterizaram-se pela multidisciplinaridade, 
agregando pesquisadores científicos de diferentes entidades, como Instituto 
Biológico, Cena-USP, Ital e Unicamp, entre outros. O Convênio Trigo entre a 
Secretaria da Agricultura por meio do IAC, e as Cooperativas Rurais do Vale 

do Paranapanema, em 1977, proporcionou grande incremento no melhoramento genético dos cereais de inverno, no Estado 
de São Paulo. A evolução da cultura do trigo no Estado de São Paulo atesta a importância do trabalho de Carlos Camargo. A 
área de cultivo com trigo de 25.000 ha em 1972 aumentou para quase 200.000 ha, em 1988 e a produtividade média passou 
de 992 kg/ha, em 1971 para 1.800 kg/ha, em 1985-1988, e chegou a 2.968 Kg/ha, em 2016.  Carlos Camargo iniciou, em 
1984, os trabalhos de pesquisa com trigo duro no IAC e lançou três variedades para serem cultivadas no Estado de São Paulo.  

Passados dez anos de sua partida considero esta homenagem muito justa! Para mim foi um privilégio ter trabalha com o 
Carlos durante toda a minha carreira científica, no Instituto Agronômico de Campinas. Seus conselhos e orientações me 
ajudaram muito, tanto na minha vida acadêmica quanto na pessoal. Sempre se disponibilizou para atender os pesquisadores 
que o procuravam para pedir opiniões e orientações. Ele nos deixou muitas saudades e boas lembranças. Carlos descanse em 
paz, sua missão foi cumprida por tudo que você fez pela pesquisa científica nacional e internacional, e também pelos seus 
colegas e estudantes. 

 

Figura 2. Dr. Carlos, em experimento de 
telado, no Centro Experimental de 
Campinas, IAC. Foto dos arquivos de 
Wilson Penteado. 


