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Elmar nasceu em 1937, no 
Município de Morro Redondo, RS. 
Engenheiro-agrônomo e M.Sc. em 
Hidrologia pela UFPel, foi profes-
sor de Hidráulica e Construções 
Rurais da mesma universidade. 
Elmar era uma das “vacas sagra-
daś ” da Embrapa, tendo atuado 
como Chefe de Pesquisa da 
Embrapa Arroz e Feijão, Chefe-Geral da Embrapa 
Cerrados e Chefe do Departamento Técnico 
Científico da Empresa. Qualidades que sempre 
marcaram sua personalidade, como dedicação, 
capacidade de liderança, honestidade, amor ao 
trabalho, profundo senso de responsabilidade e 
finesse no trato com as pessoas, foram fundamen-
tais para o êxito do sistema Embrapa. Elmar serviu 
com igual desenvoltura ao Instituto Interamericano 
de Cooperação para a Agricultura (IICA) e ao 
Programa Nacional de Irrigação (Proni/PR). 
Aposentou-se da Embrapa e foi nomeado Chefe 
do Serviço de Cultivos, Pastagens, Sementes 
e Recursos Genéticos da Organização para a 
Agricultura e a Alimentação (FAO), das Nações 
Unidas, onde serviu por três anos (1989–1992), 
em Roma, Itália, emprestando ao sistema de 
cooperação multilateral sua experiência, compe-
tência, integridade e dedicação.

Retornando ao Brasil, foi Diretor Técnico 
da Fundação de Apoio a Recursos Genéticos e 
Biotecnologia Dalmo C. Giacometti, Presidente do 
Conselho Curador da Fundação Franco-Brasileira 
de Pesquisa e Desenvolvimento (Fubras), Vice- 
-Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvi-
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mento Econômico e Social (IBDES), 
Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Organizações da So- 
ciedade Civil de Interesse Público 
(Abrascip), Vice-Presidente da Cai- 
xa de Assistência das Profissões 
(CAP) e Presidente da Associação 
de Aquicultores e Pescadores Arte- 
sanais da Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 
(Hajapeixe/Ride-DF). Ao falecer, era consultor 
independente, Presidente do Consórcio Brasil- 
-África para o Desenvolvimento Econômico e 
Social (Abades), agricultor/piscicultor e Diretor de 
Aquicultura da Federação Candanga de Pesca 
Esportiva, Turística e Ambiental (FCPE).

Um aposentado que nunca parou de 
trabalhar, Elmar atuou em 48 contratos de con-
sultoria com o Banco Mundial, o IICA, o PNUD, 
a FAO, o MMA, várias empresas de consultoria, 
fundações e empreendimentos agrícolas no 
Brasil e no exterior. 

Eu tive o privilégio e a satisfação de con-
viver e desfrutar da amizade do Elmar, tanto em 
Roma quanto em Brasília, podendo conhecer de 
perto o esposo e pai dedicado e amoroso que 
ele foi. Muito jovial, respeitoso e amigo sincero, 
estava sempre pronto para oferecer seu ombro 
de conforto e apoio a uma plêiade de amigos que 
conquistou ao longo de sua existência. Elmar, 
você estará sempre em nossas lembranças. 
Que Deus o acolha entre os bons e justos! 


