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Destaques de pesquisas
ESALQ
❑ Desenvolvimento de bioinsumos para a agricultura
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Italo Delalibera Jr. delalibera@usp.br
Prof. José Roberto Postali Parra jrpparra@usp.br
Gilberto José de Moraes moraesg@usp.br
Raphael Castilho raphael.castilho@usp.br
Mario Massayuki Inomoto inomoto@usp.br
Maria Carolina Quecine Verdi mquecine@usp.br
Sergio Florentino Pascholati sfpascho@usp.br
Bioinseticidas, Bioacaricidas, Bionematicidas, Biofungicidas
Bioinoculantes a base de microrganismos ou de metabólitos
promoção de crescimento de plantas, fixação biológica de
nitrogênio, solubilização de minerais, indução de respostas
sistêmicas de defesa e mitigação de estresses ambientais,
antagonismo a doenças e pragas
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❑ Monitoramento de pragas agrícolas
• Prof. José Maurício Simões Bento
jmsbento@usp.br
• Prof. Pedro Takao Yamamoto
pedro.yamamoto@usp.br

Armadilhas autônomas contendo
• Feromônios sexuais para captura
• Substâncias atrativas

Detecção de pragas por
câmera multiespectral e radar
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❑ Tecnologia de Aplicação
Prof. Casimiro Gadanha cdgadanh@usp.br
Prof. Italo Delalibera Jr. delalibera@usp.br
Prof. José Maurício Simões Bento jmsbento@usp.br
• Desenvolvimento de dispenser e tecnologia para aplicação de
macroorganismos por drones
• Formulações ultra baixo volume de microbiológicos para
aplicação aérea ou drones
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❑ Agricultura de precisão - solos
• Prof. Maurício Roberto Cherubin cherubin@usp.br
• Prof. Rafael Otto rotto@usp.br
• José Alexandre Melo Demattê jamdemat@usp.br
• Aplicação de sensor proximal de condutividade elétrica para
diagnóstico da compactação de solos agrícolas
• Desenvolvendo a lógica por trás de um sistema de recomendação de
fertilizantes para soja e milho no Brasil
• Análise de solos por sensoriamento remoto
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❑ O Código Florestal em São Paulo
• Prof. Ricardo Rodrigues rrresalq@usp.br - Prof. Gerd Sparovek gerd@usp.br

Elaborar e disponibilizar como instrumentos de políticas públicas, duas peças
científicas:
Banco de dados georreferenciados
identificando o déficit de matas
ciliares, de Reserva Legal e áreas
prioritárias para compensação de
RL

Uma ferramenta automatizada de consulta
pública, para auxiliar gestores e outros atores
sociais (proprietários rurais, MP, ONGs, etc.),
na implementação com ciência Programa de
Regularização Ambiental em São Paulo

