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VIII – Instituição Homenageada 

I N S T I T U T O  A G R O N Ô M I C O  D E  C A M P I N A S  

( I A C )  

 

Esta instituição de pesquisa 

agrícola, muito embora tenha sido 

fundada em 1887 pelo Imperador D. 

Pedro II (foto), com a denominação 

inicial de Imperial Estação Agronômica 

de Campinas, foi somente em 1892 que 

passou para o Governo do Estado de 

São Paulo, recebendo seu atual nome: 

Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC). 

Foi criado especificamente para efetivar pesquisas com café (Coffea spp.), mas, passou a 

trabalhar com recursos genéticos, em geral, principalmente no final da década de 1920, quando 

iniciou sua diversificação agrícola, montando bancos ativos de germoplasma (BAGs) com as 

principais culturas agrícolas mundiais, 

chegando a ter 21 Estações 

Experimentais, distribuidas 

estratégicamente nas regiões com 

aptidão agrícola e condições 

edafoclimaticas diferenciadas do estado 

de São Paulo, no século 20. Seus 

resultados na pesquisa agrícola foram 

muito relevantes para o Brasil 

notadamente até a década de 1970, 

quando as cultivares IAC dominavam os 

campos do país e o impulsionava como 

referência internacional, como pode ser 

visto nas figuras ilustres que o visitavam 

(Fotos: Rainha Elisabeth II da Inglaterra 

e o cosmonauta soviético Yuri 

Alekseievitch Gagarin – primeiro homem a viajar pelo espaço, entre tantos outros), quando a 

criação da Embrapa, aliada a falta de investimentos na instituição, acabou por sobrepujar a sua 

relevância nacional. Chegou a trabalhar com mais de 5.000 espécies botânicas, as quais estavam 

organizadas, na década de 2.010, em um sistema de bancos ativos de germoplasma (Abacate e 
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manga, abacaxi, algodão, alho, amendoim, anonáceas e banana, goiaba, arroz, bambu, batata, 

cacau, café, cana-de-açúcar, caqui, cereais diversos, citros, palmeiras, árvores e arbustos, 

cucurbitáceas, feijão, fibrosas diversas, frutas diversas, frutíferas prunóideas, herbárceas 

ornamentais, leguminosas diversas, mamona, mandioca, maracujá, milho, milho-pipoca, nozes 

e castanhas, palmitos e pupunha, plantas aromáticas e medicinais, quiabo e morango, 

seringueira, soja, solanáceas, uva, e zingiberales) e coleções científicas (Coleções: de Insetos, de 

Rhizobium, Rhizobactérias, e Fungos Micorrízicos, Herbários de Plantas, e Micológico), 

compondo 43 curadorias. 

Um produto nobre do uso dos recursos genéticos pelo IAC logicamente concentra-se em 

suas cultivares elite, superando o incrível número de mil, em 2014, das seguintes culturas: 

Abacate, Abacaxi, Abóbora, Açucena, Alface, Algodão, Alho, Ameixa, Amendoim, Antúrio, Arroz, 

Aspargo, Aveia, Banana, Batata, Batata-doce, Bergamota, Brócolos, Cacau, Café, Cana-de-açúcar, 

Capim-colonião, Caqui, Cará, Cebola, Cenoura, Cevada, Chá, Citrandin, Citrumelo, Clementina, 

Couve, Couve-flor, Crotalária, Feijão, Fumo, Gergelim, Girassol, Gladíolo, Goiaba, Grão-de-bico, 

Juta, Lab-lab, Laranja, Lima-ácida, Lima-doce, Limão, Lírio, Maçã, Macadâmia, Mamona, 

Mandioca, Manga, Maracujá, Marmelo, Menta, Mexerica, Milho, Milho-pipoca, Moranga, Morango, 

Mucuna-preta, Nectarina, Nêspera, Pepino, Pêra, Pêssego, Pimenta, Pimentão, Pomelo, Quiabo, 

Repolho, Seringueira, Soja, Sorgo-vassoura, Tangelo, Tangerina, Tangor, Tomate,Tomate, Trifoliata, 

Trigo, Triticale, Ume, Videira. 

Deve-se enfatizar que o IAC (fotos sede e Fazenda Santa Elisa – Campinas - SP) ainda é 

hoje uma instituição extremamente importante para a agricultura do Estado de São Paulo, e do 

país, concretizando projetos integrados com outros Institutos, Universidades e Empresas 

nacionais e internacionais, continuando a conservar ex situ e preservar in situ relevantes recursos 

genéticos. 

 

 

  

Nosso muito obrigado ao famoso IAC, por tudo que representou e 

representa para a agricultura nacional, em especial para a área de 

Recursos Genéticos. 

 


