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Os interessados em utilizar os 

serviços do IPA devem entrar em contato 

pelos telefones ; 

fax  e e-mail: 

(81) 31847247 / 31847249

 (81) 31847260  slab@ipa.br.



Laboratórios do IPA
O Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, em sua 

sede no Recife, possui laboratórios com objetivos de executar 

pesquisas e estudos necessários ao desenvolvimento do setor 

agropecuário do Estado de Pernambuco.
Os Laboratórios do IPA possuem equipamentos de alta 

precisão para atender as diversas áreas de interesse da 

Instituição e do público em geral, realizando as seguintes 

atividades: 

análise física de solos; 

 

 

  conservação de sementes genéticas 

e outras atividades  visando sempre à melhoria da produção e 

produtividade do setor primário de Pernambuco.  

análises de água ; análises de compostos orgânicos 

e corretivo de solos (calcário); análises bromatológicas de 

plantas e rações; análises de sementes; produção de 

inoculantes microbianos; identificação botânica de plantas 

nativas e exóticas, com ênfase nas invasoras, medicinais e 

tóxicas; diagnósticos de pragas e doenças de vegetais; 

micropropagação de espécies vegetais importantes para a 

região; análises para fins de fertilidade do solo com 

recomendação de calagem e adubação para as principais 

culturas do estado; multiplicação em  

escala  de fungos entomopatogênicos Metarhizium anisopliae  

e Beauveria bassiana visando ao  controle biológico da 

cigarrinha da cana-de-acúcar e das pastagens e da broca do 

rizoma da bananeira; pesquisas com as principais espécies 

frutíferas tropicais nativas e exóticas com vistas a estender o 

seu tempo de conservação e armazenamento; produção, por 

encomenda, de biolarvicida para o controle da muriçoca 

transmissora da filariose;

Laboratório de Análises de Planta e  Ração  

Laboratório de Análises de Sementes

Laboratório de Biologia do Solo

Laboratório de Botânica / Herbário

Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais 

Laboratório de Entomologia

Laboratório de Fertilidade do Solo

Laboratório de Física do Solo

Laboratório de Fitopatologia

Laboratório de Pós-Colheita 

Laboratório de Genômica

Laboratórios de Controle Biológico: 

Bactérias Entomopatogênicas

Fungos Entomopatogênicos
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