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Antonio Fernando Caetano Tombolato
Por Dra. Gláucia Moraes Dias

Eng. Agr. pela ESALQ/USP (1977), Me. (1981). e Dr. (1984) pela
Universidade de Bordeaux – França, Pós Doc. na Itália (Instituto
Sperimentale Per La Floricultura) e China. Atuou em Introdução de
Plantas, Conservação, e Embriologia, Fisiologia, Fitotecnia, Micro
propagação e Melhoramento Genético, com Frutíferas de Clima
Temperado (Ameixa, Caqui, Figo, Macadâmia, Maçã, Marmelo,
Nectarina, Pera, Pêssego, Pecã, Pistache, etc.) e Floricultura (Amendoim
silvestre, Amarilis, Alstroeméria, Antúrio, Açucena, Bromélias, Cravos,
Crisântemos, Hemerocales e Gladíolo, Gloxínia, Heliconia, Rosas,
Samambaia, Orquídea, Violeta africana, Zantedeschia, etc.), no Instituto
Agronômico de Campinas, por toda sua vida profissional, tendo nos
últimos tempos se dedicando mais ao Bambu.
.

O Dr. Fernando Tombolato era um ser iluminado, sempre irradiando alegria e
conhecimento. Poliglota (falava seis línguas) foi o mais bem-sucedido melhorista de flores e
plantas ornamentais que o Brasil já teve. A primeira cultivar de flor lançada comercialmente no
Brasil teve sua participação. Também tinha o dom para lecionar, desde alunos da pós-graduação
até os jardineiros, sempre com o mesmo respeito e dedicação. Participou de bancas de tese e
comissões julgadoras e orientou inumemos estagiários desde iniciação até o doutorado.
Foi o Editor Chefe da Revista Brasileira de Horticultura Ornamental e fez parte do corpo
editorial da Acta Horticulturae, e entre outras revistas foi revisor da Plant Cell Culture &
Micropropagation. Autor de 135 trabalhos científicos, 16 capítulos de livros, 14 textos em Jornais
e Revistas e autor de quatro livros, 17 trabalhos completos, 27 produtos tecnológicos, cinco
patentes, participou e presidiu eventos, no Brasil e exterior, dentre eles, em 2010 o Primeiro
Simpósio Internacional de Recursos Genéticos de Bambu e Palmeiras.
Foi Diretor do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento - Jardim Botânico - IAC, a partir
de dezembro de 2011, e Presidente da Comissão de Coordenação do Sistema de Curadoria de
Coleções do IAC, de julho de 2009 a agosto de 2012. Foi o Curador do BAG de Bambu do IAC,
bem como do BAG de Herbáceas Ornamentais da APTA, além de ter sido também um dos
presidentes destes sistemas de curadoria.
Sua carreira lhe proporcionou muitos prêmios como: 2012 - Curador do Ano, Instituto
Agronômico - IAC. 2010 - ISHS Medal, International Society for Horticultural Science. 2009 - VIII
World Bamboo Congress Thailand 2009, World Bamboo Organization. 2006 - Amigo do Mercaflor,
Mercaflor. 2003 - Organização do V International Symposium on New Floricultural Crops, The
International Society for Horticultural Science. 2001 – Homenageado com Nova espécie
botânica descrita Alstroemeria tombolatoi M.C., Embrapa - CNPM. Segundo João Luís Carchedi
Roxo, do MAPA, escrevendo sobre a morte de Fernando, entre outras coisas, cita: ...e sem medo
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de cometer injustiça, com outros pesquisadores, foi o melhor desenvolvedor de variedades novas na área de
floricultura no Brasil...
Foi ótimo trabalhar profissionalmente ao lado dele e uma honra imensurável ser sua
amiga. O Brasil perdeu um grande Cientista que deixa uma lacuna impossível de ser preenchida
e seu legado cientifico e humano será lembrado para sempre.

Na qualidade de editor desta Revista aproveito aqui também para homenagear o meu amigo e grande
cientista, o nosso “Parinam”. Obrigado por tudo que fez pelos recursos genéticos de plantas ornamentais no
Brasil, e agradecimentos à Gláucia pelo texto! Renato F. A. Veiga
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