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   Assunto: Professor da ESALQ ganha Prêmio Fundação Bunge 2011 

 

 
 

Professor da ESALQ ganha Prêmio Fundação Bunge 2011  
 

José Roberto Postali Parra, do Departamento de Entomologia e Acarologia, foi indicado na área Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal, categoria vida e obra 
 
A Fundação Bunge anunciou os nomes dos contemplados com o Prêmio Fundação Bunge 2011. Na área 
de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, José Roberto Postali Parra, professor do Departamento de 
Entomologia e Acarologia (LEA), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP/ESALQ), foi o 
indicado na categoria Vida e Obra. A escolha dos agraciados coube ao júri formado por reitores e 
representantes de entidades e institutos científicos e culturais de todo o país, em solenidade realizada na 
manhã desta sexta feira, 29 de julho, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Luiz Drude de Lacerda foi o 
indicado na área de Oceanografia. Na categoria “Juventude” a agraciada em Defesa Sanitária Animal e 
Vegetal é Helena Lage Ferreira e em Oceanografia o contemplado é César de Castro Martins. 
 
O Prêmio foi criado há 56 anos para incentivar a inovação nas diversas áreas do conhecimento, que se 
alternam a cada edição. A categoria “Vida e Obra” reconhece o trabalho de um pesquisador, cujos 
projetos desenvolvidos representam um patrimônio importante para o país. Já a categoria “Juventude” 
destaca um profissional de até 35 anos, cujo trabalho represente um novo paradigma em sua área. A 
cerimônia de premiação será realizada em setembro, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Os 
agraciados receberão R$ 100 mil cada um (categoria Vida e Obra) e R$ 40 mil (categoria Juventude), 
além de diplomas e medalhas. 
 
Em anos anteriores, outros esalqueanos foram premiados na área de Ciências Agrárias. Em 1982, 
Eurípedes Malavolta, em Agronomia. No ano de 1988 foi a vez de Adriano J. B. V. de Azevedo Filho, em 
Economia Rural (categoria Juventude). Já no ano de 1994, dois esalqueanos foram contemplados: Luiz 
Ernesto G. Barrichelo em Engenharia Florestal e Gerd Sparoveck em Solos Agrícolas (categoria 
Juventude). Em 2005, Ernesto Paterniani venceu na área Agronegócio (categoria Vida e Obra). Nilson 
Villa Nova venceu em 2008, categoria Vida e Obra, área Agrometeorologia. Em 2009, na área de 
Agricultura Tropical, foram dois contemplados: João Lucio de Azevedo (Vida e Obra) e Carlos Eduardo 
Pelegrino Cerri (Juventude). 
 
José Roberto Postali Parra – Defesa Sanitária Animal e Vegetal | Vida e Obra 
 
José Roberto Postali Parra nasceu em Campinas, SP, em 1944. É formado em Engenharia Agronômica 
pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ/USP (1968), possui mestrado e doutorado 
em Entomologia pela Universidade de São Paulo – USP (1972 e 1975, respectivamente) e pós-doutorado 
pela Universidade de Illinois, EUA (1978). 
  
Desde a década de 70 dedica-se a estudar o ciclo de vida dos insetos de importância para agricultura, 
contribuindo com soluções práticas e de grande impacto econômico. Suas atividades científicas estão 
relacionadas com técnicas de criação e nutrição de insetos para controle biológico e alternativas de 
controle de insetos. Seus estudos permitiram, por exemplo, o controle da broca da cana e outras culturas 



 

 

como milho, hortaliças, flores e soja também estão se beneficiando desta tecnologia. Nos últimos anos 
tem se envolvido com a utilização de feromônios e o controle biológico do bicho-furão que ataca os citros. 
Parra iniciou sua atividade profissional no Instituto Agronômico de Campinas – IAC, permanecendo na 
Instituição até 1974 e desde então trabalha na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - 
ESALQ/USP, onde, hoje, é professor titular. 
  
Exerceu ainda, na instituição, o cargo de diretor de 2003-2007 e coordenador do programa de Pós-
Graduação em Entomologia. Possui mais de 280 trabalhos publicados, 17 livros e contribuiu com a 
formação de mais de 90 profissionais em nível de mestrado e doutorado. É membro titular da Academia 
Brasileira de Ciências e da Academy of Sciences for the Developing World (TWAS) e pesquisador 1A do 
CNPq. Recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2002 e foi admitido na classe 
Gran Cruz desta mesma ordem em 2010. 
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