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Osvaldo Paradela Filho 
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Graduado Eng. Agr. (1964) pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Entrou como 

Pesquisador Científico em 1964, na Seção de Fitopatologia do IAC, obtendo o Mestrado (1972) pela 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP), e o Doutorado (1982) pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), permanecendo até sua aposentadoria. Atuou nas 

linhas de pesquisa de melhoramento de plantas visando resistência a agentes de moléstias, variabilidade 

de microrganismos, e clínica fitopatológica (novas pragas). Escreveu 59 artigos científicos, tendo sido 

Chefe da Seção de Fitopatologia, Diretor Geral Substituto do IAC, e tendo diversas participações em 

comissões científicas. Recebeu prêmios por sua atuação em fitossanidade, como por exemplo: Em 1999, 

o prêmio paulista de fitopatologia pela relevante contribuição científica, entregue pelo Grupo Paulista 

de Fitopatologia, e em 1991 recebeu o voto de congratulações pela descoberta do fungo Eutypa lata em 

videira, entregue pela Câmara Municipal de Jundiaí - SP., e em 1992, a menção honrosa pelos 

relevantes serviços prestados na comissão do concurso da carreira de apoio à pesquisa, entregue pelo 

IAC. 

 

Meu contato com o Dr. Paradela foi bem próximo, por termos sido contemporâneos, especialmente por minha atuação 
como Coordenador do Complexo Quarentenário do IAC “Emílio Bruno Germek” (já que ele era membro do comitê de 
quarentena), e do Sistema de Curadorias do IAC (onde ele era o curador da Coleção Micológica), e ainda pelas suas 
coordenações das exposições anuais do Museu da Agricultura que organizava no IAC.  

Em uma de minhas visitas ao Centro de Fitossanidade ele me inseriu no laboratório de conservação da Coleção 
Micológica, pois tínhamos o interesse recíproco de informatizá-lo. Naquela oportunidade, enaltecendo a relevância de sua 
coleção fez questão que eu conhecesse a famosa “Pedra de Anchieta”, cuja história  contada por ele foi a seguinte: “de que o 
Dr. Ahmés Pinto Viegas (criador do herbário), após leitura das cartas de Anchieta se informou de que ele descansava sobre 
uma “pedra macia” durante suas caminhadas pelas  matas do litoral paulista, e isto acendeu seu desejo de coletor, assim, após 
uma expedição de coleta seguindo os caminhos de Anchieta, o Dr. Ahmés conseguiu achar a tal pedra flexível e a trouxe para 
o herbário, em 1955 (IAC 3152). Depois de pesquisá-la detectou que a mesma se tratava de um conglomerado de hifas de 
fungos com grãos de areia, um escleródio de Polyporus sapurema Moell, e formavam como que um trono sobre o qual o 
Santo Anchieta descansava de suas caminhadas (VIÉGAS, 1959).  

Este mesmo Paradela também lutou muito pela criação oficial de um Museu da Agricultura, pois ele acreditava na 
ideia advinda das exposições, já citadas anteriormente, que ele mesmo efetivava rotineiramente no IAC, que o mesmo tinha 
uma demanda social. Chegou até a conseguir que houvesse uma publicação com a criação oficial do Museu, através de uma 
portaria interna do IAC, porém, seu desejo não teve prosseguimento na prática, em virtude de sua aposentadoria.  

Ficam as minhas saudades, e as de seus amigos e parentes, e o orgulho de ter participado um pouquinho de sua vida 
no IAC. Muito obrigado amigo por suas ações em defesa dos nossos recursos genéticos de microrganismos. 
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