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VII – Homenagens Póstumas 

 

Paulo Yoshio Kageyama (1945 - 2016) 

 

Por Renato Ferraz de Arruda Veiga 

 

 Eng. Agr. (1969), Me. (1977), Dr. (1980), pela Esalq/Usp 

e Pós Doc. pela North Carolina State University (1991). Foi Diretor 

de Conservação da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente 

do Governo Federal (2003-2007), Prof. Titular da Esalq/Usp desde 

1977, e Representante Titular do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – 

CTNBio. Membro da FAO/Roma - para Conservação Genética 

(1988 - 2016). No Ipef, atuou na área de Recursos Genéticos e, 

atualmente, na área de Agricultura Familiar e 

Agrobiodiversidade.Dedicou-se à Genética de Espécies Arbóreas, na 

Conservação de Ecossistemas Tropicais, Restauração de Áreas 

Degradadas, Sementes Florestais, Variabilidade e Estrutura 

Genética, assim como em Agrobiodiversidade e Agricultura 

Familiar. 

 

 

Descendente de imigrantes japoneses que se 

tornaram agricultores, na região do Pontal do Paranapanema, onde nasceu em 3 de dezembro 

de 1945, em Santo Anastácio (SP). 

Embora tardiamente, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente no I Simpósio Nacional de 

Recursos Genéticos, realizado em Campinas (1995), quando compareceu acompanhado de 

inúmeros alunos seus, abrilhantando o nosso evento. Posteriormente nossos caminhos se 

cruzaram várias vezes no Brasil e exterior, em eventos diversos de recursos genéticos. Sempre 

que organizei eventos senti a necessidade de convidá-lo para ministrar palestras envolvendo 

recursos genéticos florestais e valoração de recursos genéticos, ao que sempre nos atendeu 

prontamente. 

Com sua partida em 17 de maio de 2016, em Piracicaba (SP), seus amigos se manifestaram 

consternados no Facebook enaltecendo a grande perda para a agricultura brasileira, como grande 

amigo, companheiro, e pesquisador reconhecido internacionalmente no campo da 

biodiversidade, genética e agroecologia, e acima de tudo por ser um exemplo de compromisso 

social e de integridade moral na condução da coisa pública. Lembraram também que a 

Universidade perdeu um grande ativista, docente, extensionista e pesquisador. 

Fica um vazio na área de recursos genéticos com a ausência deste grande especialista e 

formador de mentes científicas. Que seu espírito continue iluminando aqueles que prosseguem 

nesta atividade pelo Brasil. 
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Por Renato Ferraz de Arruda Veiga 

 

Eng.Agr. pela ESALQ/USP (1958), Me em Experimental Statistics - North 

Carolina State University (1967) e Dr. em Genética e Melhoramento de Plantas 

pela ESALQ/USP (1960). Foi Prof. visitante na University of Minnesota 

(1974-1976), na North Carolina State University (1990-1991) e na 

Universidade Federal de Goiás (2000-2003). Obteve a livre docência (1970) e o 

de Prof. titular (1994) pela ESALQ/USP. Foi Chefe Geral do Centro Nacional 

de Milho e Sorgo da EMBRAPA (1979-1984). Comenda da Ordem do Mérito 

Científico, pelo Presidente da República (2002), Membro titular da Academia 

Brasileira de Ciências (2005) e Membro titular da Academia de Ciências do 

estado de São Paulo (2008). Prof. titular Sênior da ESALQ/USP. Pesquisou 

principalmente: milho, várias hortaliças, cana-de-açúcar, mamoneira, 

eucaliptos e diversas espécies arbóreas brasileiras. Sua experiência na área de 

Recursos Genéticos teve ênfase em Genética Quantitativa, Genética de 

Populações, Melhoramento Genético e Conservação. 

 

 

 

Dentre as tristes coincidências para a agricultura nacional, além do Prof. Paulo, agora o 

Roland também nos deixa. Não tive o prazer de ser seu aluno, mas pude desfrutar de suas 

palestras, bem como de sua companhia em uma banca de Prof. Dr. realizada na ESALQ, senti 

muito orgulho sentado ao seu lado naquela oportunidade, em Piracicaba. O fato é que quando 

se falava em tamanho de populações para efetivar uma coleta ou conservar/preservar recursos 

genéticos seu nome era a primeira referência, agora, com certeza, não teremos mais este prazer 

a desfrutar na área de recursos genéticos, mas seu legado é tão fantástico que teremos por muito 

tempo o que consumir de sua cultura através de seus trabalhos científicos e livros. Obrigado 

Roland, que Deus o tenha e que continue iluminando os nossos especialistas que aqui 

permanecem. 

Gostaria de concluir com 3 frases pinçadas de algumas de muitas manifestações que vi no 

Facebook sobre este grande mestre: - Luciana Carlini Garcia ...“Eu adorava essas aulas e a forma 

como o prof. Vencovsky explicava tão claramente tudo para nós, tornando simples conceitos que muitas vezes 

eram difíceis e abstratos, especialmente para os alunos da graduação...” - Maria Eliza Zagatto 

Parterniani - ...”foi meu mestre de Quantitativa, colaborou com minha Tese, foi amigo da nossa família. 

Um cientista de uma inteligência brilhante e grande simplicidade. ”... – Mônica Veneziano Labate .... 

Triste demais! Tinha um carinho enorme por ele e uma grande admiração! O melhor professor que já tive!...  

FIM. 


