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RG NEWS 

 
II - Entrevista da vez 

Ana Eugênia de Carvalho Campos  
 

O Instituto Biológico oferece soluções significativas para o agronegócio e as transfere para o 
segmento produtivo. 

 
Entrevista realizada por Maíra Halfen Teixeira Liberal (PESAGRO-RIO/CEPGM) 

 

 
 
Ana Eugênia de Carvalho Campos, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade 
Federal de Uberlândia (1987), mestrado (1992) e doutorado (1996) em Ciências Biológicas 
(Zoologia) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É Diretora-Geral do 
Instituto Biológico, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. 
Pesquisadora Científica nível VI. Docente do Curso de Pós Graduação em Sanidade, Segurança 
Alimentar e Ambiental no Agronegócio do Instituto Biológico. É vice-coordenadora do Curso de 
Especialização em Entomologia Urbana (UNESP/Instituto Biológico). Tem experiência no ensino 
de Entomologia Urbana e orienta trabalhos com pragas, especialmente formigas. 

Prezada Diretora, iniciando a nossa conversa, gostaríamos de parabenizá-la pelo excelente trabalho na liderança 

técnica e administrativa da equipe do IB, e, em sequência, obter uma breve descrição da estrutura física que com-

põe o Instituto Biológico de São Paulo. 

O Instituto Biológico (IB), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, tem em 
sua estrutura física Centros de Pesquisa e Laboratórios voltados à agropecuária, além do Centro de Memória, da Biblioteca 
Central, e de Equipamentos Multiusuários. Conta ainda com o Curso de Pós-graduação em Sanidade, Segurança Alimentar 
e Ambiental no Agronegócio, do Repositório da Produção Técnica Científica, e coordena o Programa de Inovação e 
Transferência de Tecnologia em Controle Biológico (PROBIO) e o Programa de Sanidade em Agricultura Familiar – 
PROSAF. 

 

  

Prédio Central do Instituto Biológico em sua sede na cidade de São Paulo. 
(Crédito: acervo fotográfico do IB.) 
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Onde estão situados e quais são as atribuições dos Centros de Pesquisa do IB? 

Centro de Pesquisa de Sanidade Animal 

Situado na cidade de São Paulo, possui treze laboratórios dotados dos mais modernos equipamentos, coordenados 
por pesquisadores científicos especializados, treinados e qualificados para estudar a etiologia, taxonomia, epidemiologia, 
patologia, diagnóstico, tratamento, prevenção e controle de doenças infecciosas e parasitárias, incluindo as zoonoses. O 
Centro possui ainda um Biotério Central, multiusuário, para atender às pesquisas e diagnósticos de rotina da Instituição, 
bem como o desenvolvimento de pesquisas que envolvem a experimentação animal. Acrescente-se também uma Unidade 
Laboratorial de Referência em Diagnóstico de Enfermidades e Análise de Produtos de Origem Animal, onde é realizada 
a triagem dos materiais encaminhados aos diversos laboratórios do Centro. O Centro de Pesquisa de Sanidade Animal 
possui pesquisadores e laboratórios habilitados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos vários seg-
mentos de atuação das cadeias de produção, incluindo-se o controle de qualidade de produtos de origem animal em nível 
de produtor, de insumos para proteção animal e de fármacos em nível de produção e industrialização. Esta unidade está 
fortemente comprometida com ações em políticas públicas, principalmente aquelas que envolvem as cadeias de produção 
de carne e agricultura familiar.  

Ligado ao Centro de Pesquisa de Sanidade Animal, há o Laboratório Especializado de Sanidade Apícola, em Pin-
damonhangaba (LASA).  

O LASA desenvolve uma programação específica direcionada à pesquisa e desenvolvimento tecnológico da criação 
de abelhas Apis mellifera africanizadas. Inserido na missão precípua de geração e transferência de conhecimento científico 
e tecnológico, as principais linhas de pesquisa ali desenvolvidas são - Sanidade apícola; -  Manejo produtivo de abelhas 
Apis mellifera (africanizadas). O laboratório possui criatório de rainhas, único do gênero existente no país implementado 
em Instituição de Pesquisa e com calendário contínuo semanal de vendas, apresentando considerável importância perante 
a comunidade apícola nacional. A difusão de abelhas-rainhas com fecundação comprovada e know-how de produção 
desenvolvido pode ser considerado instrumento básico de uma política de desenvolvimento da apicultura por meio da 
elevação do nível tecnológico dos apicultores. 

O laboratório realiza análises de patologia apícola nos moldes tradicionais e moleculares exclusivamente para fins 
de pesquisa. No momento é o único local em Instituição Pública de Pesquisa no Brasil para tais diagnósticos com fins 
científicos. Nas últimas décadas vem contribuindo para treinamento do Serviço Veterinário Oficial de diversos estados. 

Paralelamente à pesquisa, uma série de atividades voltadas ao atendimento e prestação de serviços ao apicultor 
encontram-se disponíveis, as quais possibilitam incremento de tecnologia à atividade, não só em âmbito regional, mas 
chegando a atingir níveis nacionais e, eventualmente, internacionais. 

Ainda na área de sanidade animal, o IB possui a Unidade Laboratorial de Referência para Imunobiológicos e Insu-
mos. Estudos sobre tuberculose e brucelose animal são desenvolvidos por técnicos do Instituto Biológico desde a década 
de 30. Ao longo de todos esses anos, estas pesquisas contribuíram para o incremento da produção de tuberculinas e antí-
genos de brucelose, com grande influência no controle dessas zoonoses, beneficiando a pecuária nacional no sentido de 
torná-la altamente competitiva. 

Desde 2001, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) implementa o Programa Nacional de 
Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose (PNCEBT). Ressalta-se que a execução das atividades de diagnóstico 
e a aquisição dos produtos imunobiológicos é permitida somente aos médicos veterinários aprovados em curso de treina-
mento credenciado pelo MAPA. 

Em 2005, após modernização do Laboratório de Produção de Imunobiológicos, e reforçando a importância estraté-
gica do Instituto Biológico, houve um aumento expressivo no número de doses produzidas. Atualmente, a previsão anual 
de produção é de 4,5 milhões de doses, sendo que a cada ano a produção aumenta devido ao aumento na demanda dos 
Estados. 

A comercialização dos produtos imunobiológicos é realizada através de Lojas de Produtos Veterinários, Casas 
Agropecuárias e Cooperativas autorizadas pelo Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose 
(PNCEBT) de cada Estado. 
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Pesquisas em Sanidade Animal. 
(Crédito: acervo fotográfico do IB.) 

Produção de imunobiológicos para detecção de bru-
celose e tuberculose. (Crédito: acervo fotográfico do IB.) 

 

Centro de Pesquisa de Sanidade Vegetal 

Situado na cidade de São Paulo, ele possui oito laboratórios dotados de instalações modernas e com equipamentos 
de ponta, coordenados por pesquisadores científicos especializados em etiologia, taxonomia, epidemiologia, patologia, 
diagnóstico, tratamento, prevenção e controle de pragas e doenças de plantas cultivadas e pragas urbanas. Acrescente-se 
também uma Unidade Laboratorial de Referência em Fitossanidade, onde é realizada a triagem dos materiais encaminha-
dos aos diversos laboratórios do Centro. O principal objetivo do Centro é gerar, difundir e transferir conhecimento cien-
tífico e tecnológico nas áreas de fitopatologia e entomologia nas culturas de interesse econômico. 

 

 
Pesquisas e diagnósticos em Sanidade Vegetal. 

(Crédito: acervo fotográfico do IB.) 
 

A esse Centro estão ligadas duas Unidades Laboratoriais de Referência. A primeira em Pragas Urbanas e a segunda 
em Biologia Molecular Aplicada. 

A Unidade Laboratorial de Referência em Pragas Urbanas possui corpo técnico especializado, principalmente na 
área de entomologia. As pesquisas abrangem métodos alternativos de controle de insetos utilizando extratos vegetais, 
radiação gama; desenvolvimento de metodologias de testes de eficiência de produtos comerciais para fins de comprovação 
de atuação; emissão de laudos e pareceres técnicos sobre identificação da(s) praga(s), grau de infestação e melhor técnica 
de controle a ser aplicado em residências, condomínios verticais e horizontais, parques, jardins, arborização urbana, acer-
vos e museus etc.  

Tem também desenvolvido pesquisas nas áreas de biologia, comportamento, taxonomia, levantamento, ocorrência 
e ecologia das principais pragas detectadas em áreas urbanas. Além dessas atividades, o grupo tem oferecido, com regu-
laridade, cursos técnicos para controladores de pragas, técnicos em controle de pragas das Prefeituras Municipais, empre-
sas particulares de serviços de jardinagem, produtores de mudas de plantas ornamentais, engenheiros agrônomos, biólo-
gos, paisagistas, arquitetos, profissionais das áreas de museus, bibliotecas, conservação de patrimônios e restauradores, 
além de assessorar no treinamento de técnicos responsáveis por parques e jardins municipais no tocante à identificação de 
danos e controle, inclusive de outros estados. 



Revista RG News 7 (3), 2021 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

42 
 

Dentro dessa atuação já foram editadas várias publicações, em linguagem acessível, que ajudam a conhecer parte 
da biologia e comportamento de algumas pragas, fundamentais para um controle eficaz. 

A ULR em Pragas Urbanas conta ainda com a assessoria técnica do laboratório de Toxicologia, vinculado ao Centro 
de Proteção Ambiental do IB. 

As atribuições do Laboratório de Referência em Pragas Urbanas são desenvolver pesquisas científicas sobre bioe-
cologia dos artrópodes e vertebrados pragas domiciliares, peridomiciliares, industriais e dos alimentos armazenados, sobre 
seus processos de manejo, controle químico, físico, biológico e com o uso de extratos vegetais, testar novos produtos e 
tecnologias para o manejo e controle dessas pragas, desenvolver testes laboratoriais e de campo para avaliar a eficácia de 
produtos químicos, biológicos e de extratos vegetais e tecnologias aplicadas no seu manejo e controle e promover a trans-
ferência de conhecimento gerado para estudantes de pós-graduação, graduação e profissionais das áreas de bioecologia, 
manejo e controle das pragas, em ambientes urbanos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

As atividades de pesquisa e serviços especializados da Unidade Laboratorial de Referência em Biologia Molecular 
empregam ferramentas da Biologia Molecular em diferentes áreas da Sanidade Vegetal e Animal. Pesquisadores desta 
unidade participaram do Projeto Genoma Xylella fastidiosa que sequenciou pela primeira vez o genoma completo de uma 
bactéria fitopatogênica, resultando em publicação na revista Nature em julho de 2000. Desde então, o sequenciamento de 
DNA vem sendo utilizado em várias linhas de pesquisa da unidade, empregando tecnologias de primeira, segunda e ter-
ceira gerações. Dentre suas atividades destacam-se o diagnóstico e a identificação moleculares de fitopatógenos (vírus, 
bactérias, fungos e nematoides), de agentes de controle biológico de pragas e doenças (bactérias e fungos), assim como 
de insetos pragas. São atendidos tanto pesquisadores do próprio IB quanto de instituições externas do estado de SP e 
outras unidades da federação. Empresas produtoras de insumos biológicos também têm sido atendidas em suas necessi-
dades de identificação molecular e contagem dos microrganismos presentes em seus produtos, para fins de registro junto 
ao MAPA e controle de qualidade. A unidade conta com uma coleção de mais de 120 isolados de fungos do gênero 
Trichoderma, compreendendo 16 espécies distintas identificadas por sequenciamento de DNA. Por meio de parcerias com 
a iniciativa privada, produtos comerciais baseados em alguns destes isolados estão sendo desenvolvidos. 

As pesquisas dessa unidade visam a caracterização molecular de pragas, parasitos e patógenos de plantas e animais; 
estudos sobre a interação molecular patógeno-vetor-hospedeiro; caracterização molecular de agentes de controle biológico 
de pragas e doenças de plantas; aplicação de ferramentas de genômica e bioinformática para a pesquisa nas áreas de 
sanidade animal e vegetal e proteção ambiental; atendimento a consultas e elaboração de pareceres e laudos técnicos que 
envolvam o emprego de ferramentas de biologia molecular em questões de interesse agropecuário; capacitação de estu-
dantes de graduação e pós-graduação, assim como de profissionais interessados no emprego de ferramentas de biologia 
molecular aplicada para estudos de interesse agropecuário; interação com a iniciativa privada para acelerar a conversão 
do conhecimento científico em tecnologias para a solução de problemas que afetam a agropecuária. 
 

Teste de produtos químicos para o controle  
de escorpiões. 

 (Crédito: Francisco José Zorzenon) 

Broca em árvore urbana.  
(Crédito: Francisco José Zorzenon) 
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Termocicladores para amplificação de DNA.  

(Crédito: Ricardo Harakava) 
 

Centro de Pesquisa de Proteção Ambiental 

Situado na cidade de São Paulo, o Centro tem como objetivo o estudo dos impactos provocados pelas ações de 
controle de pragas e doenças, nas áreas de sanidade vegetal e animal, sobre o agro ecossistema. Dentre as atribuições desta 
unidade destacamos: - Estudar os impactos e desenvolver metodologia de avaliação de risco/benefício nas ações de pre-
venção e controle de doenças e pragas no ambiente agrícola; - Desenvolver e otimizar metodologias para análises múltiplas 
ou específicas de resíduos de inseticidas, acaricidas, fungicidas e herbicidas em produtos de origem vegetal, leite, água e 
solo; - Realizar pesquisas e testes toxicológicos em materiais biológicos em animais de experimentação; - Pesquisar e 
desenvolver processos biotecnológicos para tratamento e remediação de resíduos de agroquímicos no ambiente, e pesqui-
sar potenciais de utilização de resíduos provenientes de atividades agrícolas, urbanas e industriais e seus efeitos sobre o 
ambiente agrícola; e Determinação de resíduos de pesticidas em alimentos de origem vegetal e animal para fins de moni-
toramento e controle de alimento seguro relacionando com os níveis máximos permitidos estabelecidos pelas agências 
regulatórias, inclusive para exportação. 

 

 
Equipamentos utilizados para análises de Resíduos de Pesticidas em Alimentos. 

(Crédito: Sergio Monteiro) 
 
Centro Avançado de Pesquisa em Proteção de Plantas e Saúde Animal (CAPSA) 

Esse Centro está localizado estrategicamente num polo de alta tecnologia na cidade de Campinas.  Ocupa uma área 
de aproximadamente 164 ha, onde estão sediados laboratórios especializados em pesquisa e desenvolvimento no controle 
de ácaros, insetos, doenças, nematoides e plantas daninhas. Mantém ainda campos experimentais, estufas, ripados e audi-
tórios para realizações de eventos. 

Os objetivos do CAPSA são a pesquisa, prestação de serviços e treinamento na área de fitossanidade, além de 
proporcionar apoio operacional aos trabalhos da área vegetal. Suas atribuições são - Desenvolver projetos de pesquisa 
relacionados às tecnologias de controle de doenças e pragas; - Testar e desenvolver formulações de defensivos químicos 
e biológicos; - Avaliar a eficiência de técnicas alternativas de controle de doenças e pragas; - Estudar o complexo meio-
plantas e culturas de interesse econômico, visando estabelecer planos gerais de controle e suas bases científicas; - Desen-
volver técnicas de produção de bioinseticidas e Proporcionar apoio operacional a outras unidades do Instituto Biológico.  



Revista RG News 7 (3), 2021 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

44 
 

Além dessas atividades o CAPSA coordena outros laboratórios, que estão localizados nos municípios de Votupo-
ranga -  Laboratório de Parasitologia Animal; Ribeirão Preto - Laboratório de Parasitologia Vegetal; Laboratório Regional 
de Araçatuba; e Laboratório Regional de Sorocaba. 
▪ Em Votuporanga, em atendimento à importância estratégica do agronegócio da região noroeste do estado e à orien-

tação programática técnico‐científica institucional, o laboratório atua na área de Parasitologia Animal de diferentes 
espécies (aves, bovinos e ovinos), com desenvolvimento de pesquisa científica (projetos de pesquisa fomentados por 
agências do governo e/ou em parceria com empresas privadas) e transferência do conhecimento (palestras e organi-
zação de eventos, especialmente com foco na agricultura familiar). 

▪ Em Ribeirão Preto os pesquisadores e técnicos ali lotados atuam na área de Sanidade Vegetal e desenvolvem suas 
atividades de pesquisa nas linhas de Sistemática e Taxonomia de Hymenoptera parasitoides e de Hemerobiidae (Neu-
roptera); controle biológico e manejo integrado e controle químico de pragas. 

▪ No Laboratório Regional de Araçatuba são desenvolvidas atividades técnico-científicas na área de sanidade e repro-
dução animal, tecnologia de pós-colheita de frutas e hortaliças Além do desenvolvimento técnico-científico, são mi-
nistrados treinamentos em brucelose e tuberculose para habilitação de médicos veterinários junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

▪ No Laboratório de Regional de Sorocaba as atividades são efetuadas tanto nas áreas de sanidade vegetal e sanidade 
animal.  

- Na Sanidade Vegetal realiza pesquisas com fungos e patógenos do gênero Phytophthora agentes causais de do-
enças em citros e outras frutíferas. Atende produtores, cooperativas agrícolas, universidades, centros de pesquisa, e 
órgãos oficiais e privados no diagnóstico de doenças dos citros e nas recomendações de medidas para o seu controle. 
Colabora em programas oficiais federais (MAPA) e estaduais (CDA/SAA) da área de sanidade dos citros. Mantém 
e disponibiliza para pesquisas coleções de culturas puras de fungos e patógenos do gênero Phytophthora obtidos de 
plantas cítricas e outros hospedeiros.  

- Na área de Sanidade Animal atende produtores de Sorocaba e região Sudoeste paulista, principalmente pequenos 
produtores e de agricultura familiar, atuando no diagnóstico de enfermidades como Brucelose, Tuberculose e doenças 
parasitárias de animais de produção, além da elaboração de Planejamento Sanitário e Calendário Zoosanitário, apli-
cados ao manejo de rebanhos. 

Centro Avançado de Pesquisa Avícola 

Situado em Descalvado, o Centro Avançado de Pesquisa Avícola atua na área de sanidade avícola e em controle 
microbiológico na área de alimentos. Na área de avicultura, o Centro encontra-se credenciado pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para diagnóstico bacteriológico das salmoneloses aviárias e diagnóstico soroló-
gico de micoplasmoses e salmoneloses aviárias, laringotraqueíte infecciosa das galinhas, influenza aviária e doença de 
Newcastle. O Centro atende a demandas de pequenos produtores a grandes empresas exportadoras de material genético. 
Na área de controle microbiológico, o Centro realiza os ensaios para monitoria de qualidade sanitária de matérias-primas 
e produtos acabados de estabelecimentos da área de alimentação, assim como fornece assessoria técnica. O Centro possui 
toda a infraestrutura necessária para condução dos ensaios, assim como uma equipe técnica especializada.  
 
 

 
Triagem de ovos bicados, soros sanguíneos, mecônio e suabes de cloaca de colheita oficial. 

(Créditos: Ana Maria Iba) 
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Vinculado ao Centro Avançado de Pesquisa Avícola, há o Laboratório Especializado em Sanidade Avícola, locali-
zado em Bastos, conhecido desde a década de 60 como a “Capital do Ovo”, sendo responsável por 25% da produção de 
ovos do Estado de São Paulo e 11% do Brasil, com uma produção diária de aproximadamente 12 milhões de ovos por dia. 

O Laboratório Especializado em Sanidade Avícola é um laboratório de patologia avícola e bromatologia formado 
através de um convênio entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal 
de Bastos. Atendendo a avicultores, Médicos Veterinários, Zootecnistas e técnicos da região, o laboratório tem entre as 
suas atribuições a prestação de assistência técnico-cientifica e higiênico-sanitária, a realização de exames laboratoriais 
para o diagnóstico de patologias avícolas, a monitoria epidemiológica, além da realização de exames bromatológicos, 
tendo como objetivo principal dar suporte necessário à produção avícola da região. 

Fale-nos sobre o Curso de Pós-Graduação do Instituto Biológico, nos níveis de mestrado e doutorado em Sanidade, 

Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio 

Nos desafios do agronegócio brasileiro se incluem os processos de aumento da produtividade, maior ocupação e 
uso do solo, menor degradação do ambiente e produção a custos competitivos que levem à redução das desigualdades e 
promova a inclusão social. É desafio também gerar capacidade de diferenciação de produtos e de mercados, abrir novas 
oportunidades para produtores, enfrentar os novos requisitos dos mercados interno e externo, e estar atualizado para aten-
der aos exigentes padrões de consumo. Para tanto são necessárias tecnologias que inovem o modelo de produção, alcan-
çando eficiência competitiva, responsabilidade no uso dos recursos ambientais e promoção da saúde dos trabalhadores e 
consumidores. A sociedade moderna demanda modelos agropecuários socialmente justos, ecologicamente equilibrados e 
que levem em consideração especificidades socioeconômicas e culturais de cada região.  

Nesse contexto, a proposta de Pós-Graduação do Instituto Biológico, nos níveis de mestrado e doutorado em Sani-
dade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio, tem por finalidade a capacitação de profissionais com perfil 
multidisciplinar e qualificados para a pesquisa e a docência nas diferentes áreas das ciências e nas atividades de investi-
gação científica, desenvolvimento e transferência de tecnologia aplicável ao agronegócio. 

Qual é o principal objetivo desse curso? 

O curso foi idealizado para consolidar-se como centro gerador de pesquisa e de conhecimento interdisciplinar, 
transversal e contextual, direcionado à capacitação nas áreas de sanidade vegetal, sanidade animal e suas inter-relações 
com o ambiente e, portanto, direcionado aos profissionais das áreas da Biologia, Medicina Veterinária, Engenharia Agro-
nômica, Química, Farmácia-Bioquímica, Biomedicina e afins. O caráter inovador da proposta está relacionado ao desafio 
de formar profissionais para compreender e intervir no processo de desenvolvimento do agronegócio e na geração de 
políticas públicas, tendo como base o uso correto e sustentável dos recursos naturais, para contribuir na melhoria da 
quantidade e qualidade dos alimentos, mediante pesquisa em diagnóstico, prevenção, monitoramento, controle e erradi-
cação de pragas e doenças e no atendimento de novas demandas econômicas, sociais e ambientais. 

Com mais de 200 mestres e 15 doutores formados desde seu início, em 2009, o programa de pós-graduação do IB 
se destaca por ser o único exclusivamente oferecido na área de sanidade cadastrado dentro da área Interdisciplinar da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

O que é o PROBIO?  

O Instituto Biológico é uma das instituições pioneiras em pesquisas sobre controle biológico, gera conhecimento, 
desenvolvimento tecnológico e inovação em controle biológico e oferece serviços para o setor de biocontroladores. Essas 
ações fazem parte do Programa de Transferência de Tecnologia e Inovação em Controle Biológico - PROBIO. O Objetivo 
do programa é de promover a transferência de tecnologia e inovação na área de controle biológico, através de ações 
voltadas a geração de conhecimentos e prestação de serviços. O PROBIO oferece uma série de serviços como o desen-
volvimento de sistemas de produção de bioinseticidas à base de fungos, bactérias e nematoides; alternativas de formula-
ções de fungos, bactérias e nematoides; implantação de biofábricas (fungos, bactérias, nematoides e ácaros predadores); 
seleção e manutenção de isolados de fungos, bactérias e nematoides controladores de insetos, ácaros e doenças; controle 
de qualidade de agentes biocontroladores de natureza microbiana; laudo de identificação taxonômica de espécies de 
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parasitoides; depósito de espécimes-testemunho de parasitoides em coleção entomológica oficial; testes de eficiência 
agronômica de produtos biocontroladores; desenvolvimento de projetos de controle biológico; capacitação para produção 
de fungos, bactérias, nematoides e ácaros controladores de pragas, doenças e fitonematoides e desenvolvimento de siste-
mas de produção massal de nematoides entomopatogênicos e potencial de uso no controle de pragas. 

O PROBIO é um excelente programa para realçar a importância dos Recursos Genéticos Microbianos para Pesquisa 
e Extensão.  Atuamos na transferência de tecnologia e conhecimento às empresas de controle biológico de todo o País. O 
Probio reúne as tecnologias e serviços prestados no Instituto, principalmente para as culturas da cana-de-açúcar, soja, 
banana, seringueira, flores, morango, feijão e hortaliças. Por meio da seleção de fungos entomopatogênicos pelo Instituto, 
hoje é possível controlar a cigarrinha-da-raiz, importante praga da cultura da cana-de-açúcar, com o uso de biodefensivos. 
Cerca de 1,5 milhões de hectares de cana-de-açúcar no Brasil já utiliza esta tecnologia do IB, gerando economia estimada 
em R$ 21 milhões por ano. Há também o uso dos fungos para o controle de mosca branca na soja, usados hoje em três 
milhões de hectares plantados com a cultura em todo o Brasil. O volume de negócio com a utilização destes fungos chega 
a R$ 30 milhões por ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E o Programa de Sanidade em Agricultura Familiar – PROSAF? 

O Instituto Biológico, em parceria com a APTA Regional, Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CDRS), Cooperativas e Associações de Produtores, vem desenvolvendo ações em curto, médio e longo prazo, para trans-
ferir conhecimento e gerar tecnologias nas áreas de sanidade animal, vegetal e ambiental.     

Desde 2009, o PROSAF já treinou mais de 1.500 pessoas em diversos municípios. As palestras abordam diversos 
temas relacionados aos principais problemas sanitários - pragas e doenças - nas áreas animal e vegetal e têm como objetivo 
principal promover a sanidade e a sustentabilidade da agricultura familiar paulista. 

A agricultura familiar é constituída por pequenos e médios produtores, os quais representam a imensa maioria no 
Brasil. As atividades rurais são desenvolvidas em propriedades com menos de 100 hectares e são conhecidas como agri-
cultura de subsistência, pequena produção ou campesinato. 

Para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a agricultura familiar atende a duas condi-
ções:  

a) a direção dos trabalhos do estabelecimento é exercida pelo produtor, e 
b) o trabalho familiar é superior ao trabalho contratado.               
Com toda essa produção, sabe-se da importância desse segmento rural que, por outro lado, carece de tecnologia 

adaptada às condições necessárias a esse tipo de produtor. 
Em completa sintonia com sua Missão, o PROSAF, coordenado pelo IB, tem como objetivo a melhoria da qualidade 

de vida dos agricultores e dos alimentos produzidos nos diversos municípios estaduais. Os municípios podem solicitar 

Unidade Laboratorial de Referência em Controle 
Biológico. (Crédito: acervo fotográfico do IB.) 

Estudos taxonômicos de insetos  
parasitoides.  

(Crédito: acervo fotográfico do IB.) 
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cursos e treinamentos direcionados para as necessidades de sua região. Os técnicos se deslocam até o local para apresen-
tações técnicas e práticas de campo, transferindo o conhecimento para os pequenos produtores agrícolas. 

Como está implantado o Sistema de Qualidade do Instituto Biológico? 

O Instituto Biológico atende a programas sanitários nacionais e do estado de São Paulo, realiza diagnósticos em 
plantas e animais tanto para comércio interno quanto para exportação e até trânsito animal, dando apoio, também, à Co-
ordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. 

Para emissão dos laudos oficiais, vários laboratórios são acreditados pela Norma ISO/IEC 17025 com escopos 
variados e credenciados pelo Ministério de Agricultura e Abastecimento (MAPA). O escopo abrange análises diagnósticas 
de pragas e doenças que acometem a saúde animal e vegetal, além de resíduos de pesticidas em alimentos.  

Todo esse arcabouço de atividades é executado por uma equipe competente de especialistas e pessoal de apoio à 
pesquisa. 

E revistas científicas? O IB organiza alguma? 

Sim, o IB possui três revistas. 
Arquivos do Instituto Biológico que é um periódico de acesso aberto e fluxo contínuo. Editado desde 1928, publica 

em inglês trabalhos científicos originais que contribuam para o desenvolvimento das ciências agrárias.  
As fontes de indexação que a revista está são:  Bibliography of Agriculture, Biological Abstracts, BVS Vet, Chem-

ical Abstracts, DOAJ, Index Veterinarius, Latindex, LILACS, Review of Applied Entomology series A-B, Review of 
Plant Pathology, SciELO e Veterinary Bulletin. 

O Biológico que aceita, para publicação, trabalhos de divulgação técnico-científica ou de divulgação técnica em 
sanidade animal e vegetal voltados ao agronegócio e suas implicações no agroambiente, incluindo nesse escopo a quali-
dade e a segurança alimentar. Aceita, também, artigos sobre pragas sinantrópicas.  

A revista O Biológico/Suplemento aceita, para publicação, resumos de trabalhos de eventos coordenados pelo 
Instituto Biológico ou por outras instituições, que desejarem utilizar a revista O Biológico para a divulgação dos trabalhos 
apresentados em seus Congressos. Além disso, se o Coordenador do evento solicitar a publicação de palestras proferidas 
por convidados do Congresso, a revista poderá publicá-las.  

A revista Páginas do Instituto Biológico recebe trabalhos científicos inéditos relacionados com ciência da infor-
mação cuja temática seja direcionada às ciências biológicas, agrárias e ambientais em curadoria, museologia, educação 
em museus e história das ciências. Publica artigos, ensaios, resenhas e notas de pesquisa inéditos; transcrição e comentá-
rios críticos de documentos; imagens de interesse histórico; traduções comentadas; biografias; debates e entrevistas; e 
resumos de dissertações e teses, em português, inglês e espanhol.   

Atualmente, como está a participação feminina no quadro de funcionários do IB?  

Como esta matéria está sendo composta no mês de março, que comemora o Dia Internacional da Mulher, é interessante e 
oportuno salientar que as “mulheres” estão à frente das pesquisas no Instituto Biológico. Dentre os 164 funcionários 
concursados do IB, 60% são mulheres. Dentre os pesquisadores, 56% dos cargos também são ocupados por mulheres, nas 
mais variadas especialidades. Este número aumenta expressivamente se os funcionários contratos para apoio à pesquisa 
forem incluídos, além dos alunos de mestrado e de doutorado que participam das atividades técnicas nos laboratórios.


