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   Assunto: AGROdestaque entrevista Renato Camargo 

 

 
 

AGROdestaque entrevista Renato Camargo  
Em entrevista, o engenheiro florestal Renato Fabris Camargo, diretor técnico da R Camargo Ambiental, 
destaca que cursos de extensão e pós-graduação na área ambiental e administrativa são primordiais para 
a captação de novas tecnologias.  

O Projeto AGROdestaque divulga as contribuições que o egresso da Escola Superior de Agricultura "Luiz 
de Queiroz" (USP/ESALQ) realiza nas Ciências Agrárias, Ambientais e Sociais Aplicadas. Consiste em 
uma entrevista em formato ping-pong, na qual é possível obter informações sobre o egresso – breve 
currículo, demandas da área em que atua e opiniões acerca de aspectos relacionados ao mercado 
profissional.  

Além da publicação nos sites da Escola (www.esalq.usp.br/acom/agrodestaque) e da Associação dos Ex-
alunos da ESALQ (ADEALQ) (www.adealq.org.br/), o material é disponibilizado como sugestão de pauta 
aos veículos de comunicação da USP, de Piracicaba e região, bem como aos profissionais da mídia 
especializada. Segue entrevista com Renato Fabris Camargo, formado em Engenharia Florestal em 1998.  

Renato Fabris Camargo, engenheiro florestal (F-1998)  

Atuação profissional  

No início de sua carreira, logo após formar-se em Engenharia Florestal pela ESALQ, em 1998, Renato 
trabalhou como consultor independente para serviços de manutenção de áreas verdes na região de 
Campinas. Desde o início muitos clientes, geralmente pessoas físicas, donos de pequenas propriedades 
rurais, lhe procuravam para elaborar trabalhos de adequação ambiental. Ao longo do tempo, esse trabalho 
estendeu-se para grandes áreas e empresas que tinham necessidade legal de adequar-se 
ambientalmente.  

A que área ou setor se dedica atualmente?  

Atualmente trabalho na R Camargo Ambiental, com sede em Americana (SP), interior de São Paulo. Sou 
diretor técnico, gerencio trabalhos que envolvem plantio e manutenção para restauração florestal, 
elaboração de laudos ambientais, licenciamento de empreendimentos, licenciamento e construção de 
postos de combustível, estudos de passivo ambiental em áreas contaminadas e projetos de adequação 
ambiental. Nossos principais clientes são Petrobrás, Transpetro, Elektro, Votorantim, Rede Frango Assado 
e Frigorífico Minerva. Atuamos em todo o Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como 
desenvolvo trabalhos em vários nichos da área ambiental, acredito que cursos de extensão e de pós-
graduação na área ambiental e administrativa são primordiais para a captação de novas tecnologias com 
o objetivo de tornar nossos serviços cada vez mais competitivos.  

Existem muitas oportunidades no mercado para os profissionais dessa área?  

O desafio do setor consiste na busca de profissionais atualizados na área ambiental. Como este nicho de 
mercado é relativamente novo, tudo acontece de maneira muito dinâmica, tanto na área técnica quanto no 
que diz respeito à legislação vigente. Por isso, o profissional que deseja se engajar nesta área precisa ser 
pró-ativo e prontamente disposto a enfrentar novos desafios.  

Fonte: Assessoria de Comunicação (Acom) - USP ESALQ 
  
 


