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VI – Memória 

Memória Internacional 

Alphonse Luis Pierre Pyreme de Candolle (1806 —1893) 

 

 Foi um botânico franco-suíço, filho de Augustin 

Pyrame de Candolle, de quem foi o continuador da obra 

científica, coordenando a publicação dos últimos 

volumes do monumental Prodromus systematis naturalis 

regni vegetabilis, que por sua vez teve a continuação pelo 

seu filho Casimir Pyrame de Candolle.  

Pretendendo seguir uma carreira forense, dedicou-

se inicialmente a estudos jurídicos formando-se em 

Direito pela Universidade de Genebra, mas foi-se 

gradualmente envolvendo nos estudos de Botânica do seu 

pai, acabando por ser o seu sucessor como professor daquela disciplina científica na 

Universidade de Genebra e como diretor do Jardim Botânico de Genebra. Embora sem o génio 

do seu pai, foi um dos botânicos mais marcantes do século XIX. 

Iniciou outro ambicioso projeto, a descrição de todas as fanerogâmicas conhecidas, que 

levou à publicação da sua obra Monographiae phanerogamarum, esta em colaboração com o filho. 

Estudou a origem das plantas cultivadas e a importância dos fatores ambientais no 

desenvolvimento dos organismos vivos, sendo assim pioneiro 

dos estudos ecológicos e da fitogeografia.  

O seu tratado Géographie Botanique Raisonnée, publicado 

em 1855, contém uma análise pioneira das causas que 

determinam a distribuição geográfica das espécies vegetais, 

em especial da influência do regime sazonal de temperatura 

média do ar. Apesar de manter uma visão criacionista pré-

darwiniana, a obra mantém atualidade. 

Colaborou na fixação das normas internacionais de 

nomenclatura botânica, tendo visto a sua proposta de 

regulamentação da nomenclatura botânica aprovada pelo 

Congresso Internacional de Botânica que reuniu em Paris no 

ano de 1867.Foi o primeiro cientista a reconhecer que as 

informações botânicas, geográficas e arqueológicas deveriam 

ser integradas para uma melhor compreensão da origem da 

agricultura, na sua publicação Origin of Cultivated Plants, de 1883. 
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Memória Nacional 

 

Hermes Moreira de Souza 
 (1918 – 2011) 

 

“O Semeador de Florestas”, como era chamado 

pela mídia, amigo de Burle Marx e de Harry Lorenzi, 

outros dois grandes expoentes do uso de recursos 

genéticos no paisagismo. Formou-se com 24 anos, em 

1942, Eng. Agr. pela ESALQ/USP - então com 24 anos 

- em 1943. Iniciou seus trabalhos na Botânica – IAC; 

em 1945. Transfere-se para a CATI – Divisão de 

Fomento Agrícola, em 1951, retornando ao IAC, em 

1962, quando assumiu a chefia da Seção de Floricultura, e em 1984 aposentou-se depois de 42 

anos de produtivo trabalho de coletas, introduções e implantação de jardins arbóreos e 

arbustivos. Mas a aposentadoria não impediu que continuasse o seu trabalho e em 1971 fundou 

a PROAM – Sociedade Protetora do Meio Ambiente, e em 2005 se tornou o Sócio Fundador 

número 1 da Associação Amigos do Jardim Botânico IAC. 

Seu curriculum vitae é invejável, com inúmeras palestras, participações em eventos, 

contribuições em associações, grande número de trabalhos publicados, inclusive uma série no 

suplemento agrícola do jornal O Estado de São Paulo. Publicou, ainda, uma centena de boletins, 

livros e artigos técnicos/científicos. 

Suas obras mais famosas foram as construções de grandes jardins como os da 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati/SAA – Campinas-SP), os Jardins da Sede 

do Instituto Agronômico de Campinas e, na mesma instituição, o Complexo Monjolinho do 

Instituto Agronômico de Campinas (Primeiro Jardim Botânico do IAC-SP), os Jardins do 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron do (MCT- Campinas-SP), os Jardins da Prefeitura de 

Nova Odessa-SP, e os Jardins da Refinaria de Paulínia-SP (Replan). 

A arborização urbana brasileira deve muito ao Dr. Hermes, 

em especial Campinas e região, onde muitas ruas e parques e 

jardins foram ornamentados com plantas fornecidas de seu Banco 

de Germoplasma: “O Monjolinho”. Em 2007, este foi visitado 

pela Presidente da Sociedade de Botânica da Argentina, 

pesquisadora do Instituto de Botânica do Nordeste, Dra. Carmen 

Lelia Cristóbal a qual me confidenciou: - “Renato, esta é a coleção 

de arvores, arbustos e palmeiras mais espetacular que conheci até hoje e se 

voltar à Campinas um dia, com certeza é aqui que desejo voltar, pois vi 

plantas que jamais havia visto em minha vida! ”. 


