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RG NEWS 
 

José Nelson Lemos Fonseca 

Por Afonso Celso Candeira Valois 

PqC. Aposentado da Embrapa 

 

Nasceu em Três Corações, no estado de Minas Gerais, onde cursou o primário, 

secundário e colegial.  Filho de Elza Lemos Fonseca e Nelson Resende Fonseca, casado com 

Maria Luíza Nunes, tendo três filhos: Leonardo Nunes Fonseca (que segue os passos do pai, 

na Embrapa/Cenargen), Simone Nunes Fonseca e Camila Nunes Fonseca, também ligadas 

com agricultura. 

Desde os seus 16 anos, José Nelson já se interessava pela área de Agronomia. Foi para 

Viçosa (MG), por influência de um amigo da família, onde cursou Agronomia na 

Universidade Federal de Viçosa. Em 1967, após a conclusão da graduação, foi para Brasília 

(DF), que na ocasião recrutava formandos para compor a equipe de um laboratório de 

pesquisa em agropecuária na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Era um grupo 

grande, com vários pesquisadores que ficaram responsáveis por diversas áreas, como 

entomologia, fisiologia, solos e outras. Foi para a área de Fitopatologia, que era mesmo a sua 

especialidade. 

Na Fundação Zoobotânica, trabalhou durante oito anos, onde era responsável por 

pesquisas que visavam prevenir a introdução de novas doenças e pragas de plantas no Distrito Federal. 

Com o início das atividades da Embrapa em abril de 1973, 

empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, em 

novembro de 1974 foi criado o Centro Nacional de Recursos 

Genéticos (Cenargen), quando esse Ministério estabeleceu que a 

Embrapa, através das suas unidades descentralizadas de 

excelência, prestasse serviços de pesquisa e desenvolvimento 

especializados, incluindo a área de Quarentena e Intercâmbio de 

Germoplasma, abrangendo todo país. No mesmo ano foi firmado 

um convênio entre o Ministério da Agricultura e o Governo do 

Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Agricultura, com 

vistas a essas pesquisas, coincidindo com a construção do 

primeiro prédio do Cenargen. Após o convênio ter sido firmado, 

esse Ministério estabeleceu a competência ao Cenargen de zelar 

pelo germoplasma de uma maneira geral. Pouco tempo depois, o 

Governo cedeu ao Cenargen uma equipe de pesquisadores e 

pessoal de apoio, além de infraestrutura e equipamentos para as 

pesquisas. Foi nesse período que chegou ao Cenargen (atual Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia) em 01 de maio 

de 1975, sendo convidado pela Chefia da Unidade para fazer pesquisas na área de Quarentena e Intercâmbio de 

Germoplasma. 

No Cenargen teve uma brilhante trajetória, sempre muito responsável, respeitado, respeitoso e presente nas ações de 

quarentena e intercâmbio de germoplasma, se transformando em um legítimo líder natural de conhecimento e experiência 

no seio da formidável equipe. de pesquisadores, especialistas e pessoal de apoio, com muita humildade. Com a sua valiosa 

Figura 2. José Nelson no lançamento do livro Memórias do Centro 

de Recursos Genéticos e Biotecnologia, da Embrapa, em Brasília. 

2014. Ao lado de Clara Oliveira Goedert e Afonso Celso Candeira 

Valois. Foto arquivos Afonso Valois. 

Figura 1.  José Nelson (Foto: 

Leonardo Nunes Fonseca). 
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colaboração, inúmeras pragas da agricultura nos mais variados níveis 

de risco, perigo e dano foram interceptadas proativamente, contribuindo 

sobre maneira para o enorme sucesso do agronegócio brasileiro. O José 

Nelson ofereceu valioso apoio no planejamento, implantação, 

organização pioneira e capacitação de pessoal de laboratórios de 

quarentena de germoplasma da Embrapa e de outras instituições 

brasileiras, de bom grado, muitas vezes compondo equipes de 

especialistas na área. Orientava aos outros pesquisadores no sentido de 

bem examinar a origem dos acessos com os quais iam trabalhar, para 

evitar a movimentação de sementes ou outras partes da planta de um 

local para outro.  

José Nelson foi um verdadeiro baluarte da quarentena e 

intercâmbio de germoplasma no Brasil. Infelizmente, esse grande 

profissional e amigo faleceu em Brasília (DF), em 06/03/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. José Nelson em inspeção ao futuro Complexo 

Quarentenário "Emílio Bruno Germek" do IAC, 

Campinas – SP, em 1997 (primeiro da direita), ao lado de 

Renato Veiga (IAC), Tarcísio Prezotto (DFA/SP), e João 

Batista Curt (MAPA/DF) (in memoriam). Foto arquivos 

Ren 


