
VITA 
GERALDO LEME DA ROCHA 

Nascido em Poços de Caldas, Minas Gerais, a 26 de 
janeiro de 1918, o Engenheiro-agrônomo GERALDO LEME DA 
ROCHA diplomou-se pela Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz" da Universidade de Sao Paulo, em 1942. 

Realizou toda sua carreira de pesquisador cientí
fico no Instituto de Zootecnia da Secretaria da Agri
cultura do Estado de Sao Paulo, onde ingressou a 
17/03/1943 como engenheiro-agronomo do antigo Departa
mento da Produção Animal, e galgou as posições de che
fia de sub-secçao, de secção, e finalmente de diretor 
da Divisão de Nutrição Animal e Pastagens, cargo em que 
se aposentou a 05/12/1979. 

Durante sua vida profissional de mais de 37 anos, 
desenvolveu intensa atividade dedicada às pesquisas em 
nutrição animal, agrostologia e pastagens, alcançando 
larga e reconhecida experiencia no setor, comprovada pe
la publicação de mais de 90 trabalhos ticnico-científi-
cos em periódicos nacionais e estrangeiros. 

Nomeado Diretor do Centro de Nutrição Animal e 
Pastagens do Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa, 
colocou em pratica na instituição varias medidas e pro
videncias destinadas a estimular o treinamento e propi
ciar melhor qualificação aos pesquisadores no Brasil e 
no exterior, a nível de mestrado e doutorado, formando 
uma equipe de técnicos que, sob sua liderança, planejou 
e conduziu numerosos experimentos sobre o manejo e o me 
lhoramento de especies de plantas forrageiras de pastagens. 



Ocupou a honrosa posição de Presidente da Socie
dade Brasileira de Zootecnia, entidade que congrega en
genhei ros-agronomos, médicos veterinários e zootecnis-
tas em todo País, eleito para o mandato de 1974/75. A-
tuou durante vãrios anos como assessor científico de 
entidades e instituições oficiais e privadas, entre ou
tras, Ministério da Agricultura, Conselho Nacional de 
Pesquisas, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 
e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Sao Paulo. 

Organizou e participou de grande número de encon
tros técnicos e reuniões científicas de sua especiali
dade, cabendo destacar sua atuação como Secretãrio-Exe-
cutivo do IX Congresso Internacional de Pastagens, rea
lizado era Sao Paulo de 07 a 20 de janeiro de 1965. 

Realizou curso de aperfeiçoamento e treinamento 
na "Weis Plant Breeding Station" do University College 
de Wales (1952-53), e representou o Brasil em vários 
congressos internacionais de pastagens na Finlândia, 
Austrália e Estados Unidos da América. 

Mercê da folha de serviços prestados e de sua al
ta qualificação como pesquisador científico, foi cre
denciado pela Camara de Pos-Graduaçao da Universidade 
de Sao Paulo como Professor do C.P.G. de Nutrição Ani
mal e Pastagens da E.S.A."Luiz de Queiroz", Campus de 
Piracicaba, onde responsabilizou-se de 1966 a 1978 pe
las disciplinas de "Agrostologia e Pastagens" e "Ecolo
gia e Introdução de plantas forrageiras" e orientou 
candidatos ao mestrado. 

Recebeu ainda o Premio "Mérito Agronômico Regio
nal" conferido pela Associação dos Engenheiros Agrôno
mos do Estado de São Paulo em 09/10/1980. 



Esta homenagem prestada ao Eng9 Agr9 GERALDO 
LEME DA ROCHA pela Comissão de Publicação dos Anais da 
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" re
presenta o reconhecimento de seus méritos pessoais e 
da grande importância de sua contribuição científica as 
pesquisas desenvolvidas na ãrea de agrostologia e pas
tagens em nosso País. 


