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RG NEWS 
 

VII – Instituição Homenageada  
O Instituto de Zootecnia do Estado De São Paulo 

Por Dr. Waldssimiler Teixeira de Mattos 

Eng. Agr. (1993), Me. (1997) e Dr. (2001) em Solos e Nutrição de Plantas pela Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP). Atualmente é Pesquisador Científico do Instituto 

de Zootecnia (IZ) de Nova Odessa/SP, participando de projetos voltados para sustentabilidade 

dos sistemas integrados, e onde coordena e participa de projetos ligados ás áreas de Nutrição 

Mineral de Plantas Forrageiras, Botânica e Morfologia de Plantas Forrageiras, Manejo e 

Conservação de Recursos Genéticos de Plantas Forrageiras e Manejo do Pastejo. Participa do 

curso de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal Sustentável ministrando a disciplina 

Botânica e Manejo de Recursos Genéticos de Plantas Forrageira e co-orientando alunos de 

Mestrado.  

Contextualização 

O Instituto de Zootecnia (IZ), pertence à Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (APTA) vinculada à Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA/SP). Fundado em 15 de julho 
de 1905, tem por missão “Desenvolver e transferir tecnologia e insumos para 
a sustentabilidade dos sistemas de produção animal”(Figura 1). 

Com unidades de pesquisa localizadas em vários municípios do Estado 
de São Paulo, entre eles: Nova Odessa; Sertãozinho (Figura 2); Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto; Itapeva; 
Piracicaba e Pariquera-Açu, possui 
Centros e Laboratórios com excelente 
infraestrutura para o desenvolvimento de 

pesquisas em parceria com instituições públicas e privadas, além da prestação de 
serviços e capacitação de recursos humanos. 

Possui em sua equipe Pós-Doutores, Doutores e Mestres, que auxiliam e oferecem 
à sociedade produtos e tecnologias inovadoras.  

 

Recursos Genéticos 

Os projetos de pesquisas do IZ atendem as demandas dos Programas de Governo e da sociedade, visando o 
desenvolvimento do Agronegócio Paulista, como incremento da competitividade das Cadeias de Proteína Animal; estímulo 
à Expansão de Agronegócios Especiais e desenvolvimento do Agronegócio Familiar. 

O Banco Ativo de Germoplasma Vegetal do IZ (BAG) (Figuras 3 e 4) conserva recursos genéticos fundamentais para 
garantir o abastecimento dos projetos de pesquisa de forrageiras de qualidade, livres de agroquímicos, que podem prejudicar 
a pecuária. relacionadas às plantas forrageiras tropicais, em especial das famílias Poaceae e Fabaceae.  

Figura 2. Gado Nelore sendo 
pesquisado no Centro da APTA, em 
Sertãozinho – SP, em 2018.  Foto: Boy. 

Figura 1. Imagem da entrada da sede do IZ, em 
Nova Odessa - SP, em 2018.  Foto: Lisley Silvério. 
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Com as recentes discussões sobre sustentabilidade dos sistemas de 
produção de carne e leite, desenvolvemos estudos ara introduzir as plantas 
leguminosas nas pastagens consorciadas com gramíneas forrageiras para 
melhorar a qualidade do pasto e reduzir o uso de fertilizantes químicos 
nitrogenados, ações que podem diminuir a emissão de efeitos estufa. O BAG 
contribui ainda para a produção animal sustentável em sistemas integrados do 
Programa de Produção Animal em Sistemas de Integração (Propasi), criado para 
desenvolver uma pecuária intensiva, com sustentabilidade ambiental e respeito 
ao bem-estar animal (PRENDES, 2018). Pode-se afirmar que este BAG é muito 
relevante em diversidade de espécies forrageiras tropicais da América Latina. A 

Unidade Laboratorial de Referência em Forragicultura, conta com as seguintes subunidades: 1) Laboratório de Análises de 
Sementes, com: a) Banco de Germoplasma; b) - Campo de 
Introdução; c) Casa de Vegetação I. 2) Laboratório de Botânica e 
Fisiologia Vegetal, com: a) Herbário; b) Câmara Climática; c) Casa 
de Vegetação II. 3) Laboratório de Preparo de Amostras, com: a) 
Casa de Vegetação III. 4 - Laboratório de Nutrição Animal. 

Têm dispendido, com recursos genéticos animais, ao longo de 
sua existência, grande esforço no aprimoramento de suas ações nas 
áreas de ciência, tecnologia e inovação na produtividade animal 
bovinos de corte e de leite, bubalinos, ovinos, suínos e aves.  

Com Ovinos, pesquisa especialmente para a viabilização 
sócio-econômica da pequena propriedade rural, em especial para mão 
de obra familiar com seleção de animais de raças nacionais, Santa Inês e Morada Nova.  Na Suinocultura pesquisa 
principalmente nutrição e manejo de leitões desmamados e suínos em crescimento/terminação, como também 
digestibilidade e metabolismo animal. Em Avicultura atua na geração de tecnologia para produção de carne e ovos, com 
boas práticas de manejo, nutrição, sanidade e bem-estar. Trabalha com Insetos Úteis, em especial Apicultura na polinização 
de plantas de interesse agrícola, levantamento de plantas de interesse apícola, Análise polínica de produtos da colméia (mel, 
pólen, própolis), Estudos morfológicos dos grãos de pólen, manejo produtivo de abelhas africanizadas. Em Sericicultura 
atua na cultura da amoreira e criação do bicho-da-seda. Estudos da biologia floral, genética e melhoramento da amoreira 
(WIKIPÉDIA, 2018). Desde a década de 50 o IZ desenvolve pesquisas científicas com bovinos e o curso da evolução dessas 
pesquisas foi marcado pelo estudo pioneiro e fomento de inúmeras tecnologias onde se destacam: a primeira prova de ganho 
de peso de bovinos de corte; primeira seleção do gado Caracu; a introdução no Estado de São Paulo de raças européias 
leiteiras especializadas; seleção de raças indianas, como o Gir leiteiro e os cruzamentos entre zebuínos e taurinos para 
obtenção de raças mais rústicas e produtivas; inseminação artificial em bovinos; introdução do controle leiteiro no estado 
de São Paulo; implantação do programa de melhoramento genético de animais da raça Nelore; implementação da seleção 
para consumo Alimentar Residual (CAR) de bovinos da raça Nelore; e primeiro centro de pesquisa a implantar um sistema 
de alimentação automática (Growsafe). 

Enfim, em recursos genéticos, o IZ se sobressai pelos projetos de pesquisa de relevância não somente para o Estado, 
como para o País e América Latina, pois muitos resultados científicos expressivos são resultantes das pesquisas científicas 
efetivadas com o material genético animal e vegetal desta instituição.  

Atualmente, o IZ definiu áreas estratégicas de pesquisa com a finalidade de ampliar a competitividade do agronegócio 
focando na produção de carne e leite de qualidade e sistemas integrados de produção, avançando assim, em direção à 
economia do conhecimento e ao desenvolvimento tecnológico, fomentando a pesquisa e a inovação e integrando as 
atividades de pesquisa pública com as demandas da iniciativa privada e da sociedade. O IZ tem contribuído, ao longo de 90 
anos, tanto com os recursos genéticos animais quanto com recursos genéticos vegetais. 

 

Figura 4. Banco Ativo de Germoplasma de espécies 
forrageiras, sendo regenerado em Nova Odessa - SP, em 
2018.  Foto: Lisley Silvério. 

Figura 3.  Banco base de sementes de 
forrageiras conservados em embalagens de 
papel duplo, em câmara-fria e sêca, no IZ em 
Nova Odessa – SP. Foto: Paulo Prendes. 



Revista de Recursos Genéticos - RG News 5 (2) 2019 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

55 

 

REFERÊNCIAS 

INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ).  Boletim Informativo do Instituto de Zootecnia. Nova odessa: Instituto de 
Zootecnia, 2016. 

INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ). Missão. In: http://www.iz.sp.gov.br/. Obtido em: 06 de dezembro de 2018. 

MORETI, A.C. DE C.C.; FONSECA, T.C. Do Posto Zootéchnico Central ao Instituto de Zootecnia, 100 anos de 
História (Coletânea). Nova odessa: Instituto de Zootecnia, 2005. 93p. 

PRENDES, P. 2018. Instituto de Zootecnia de São Paulo: Banco de Germoplasma de plantas forrageiras garante 
qualidade da pecuária. Rural Pecuária. In: http://ruralpecuaria.com.br/noticia/ instituto-de-zootecnia-de-sao-paulo-banco-
de-germoplasma-de-plantas-forrageiras-garante-qualidade-da-pecuaria.html. Obtido em: 10 de dezembro de 2018. 

WIKIPÉDIA, 2018. Institituto de Zootecnia. In: https://pt.wikipedia.org/wiki/ Instituto_de_Zootecnia. Obtido em 10 de 
Dezembro de 2018. 

  


