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POR Filipe lOpes
fOtOS rubens chiri

o agronegócio brasileiro é res-
ponsável por mais de 20% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional e garante 
ao País posição de destaque no ranking 
mundial de exportação de grãos, fru-
tas e carnes. Segundo a Secretaria de 
Política Agrícola (SPA) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), em setembro passado 
o País contabilizou o maior valor bru-
to da produção agropecuária (VBP) da 
série histórica (desde 1989), registran-
do R$ 487,9 bilhões – sendo as lavouras 
responsáveis por R$ 311,8 bilhões; e a 

pecuária, por R$ 176,1 bilhões. Todo esse 
sucesso do segmento se deve ao uso 
de tecnologia para combater pragas e 
doenças, fomentar a produtividade e 
desenvolver melhores técnicas de cul-
tivo vegetal e criação animal, a fim de 
diminuir as perdas e elevar a qualidade 
dos produtos. Nesse quesito, o Instituto 
Biológico (IB), vinculado à Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, atua com excelência des-
de 1927 no desenvolvimento de diag-
nósticos para as áreas animal, vegetal 
e de biossegurança.

QuarTeL generaL 
do agronegócio

... instituto biológico

Na vila Mariana, zona sul de 

São Paulo, funciona o quase 

centenário instituto Biológico, 

que abriga museus, laboratórios 

e o maior cafezal urbano do 

Brasil, com 1,6 mil pés de café
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aproximadamente 2,5 mil pés de café 
para servir de estudos para pesqui-
sas científicas. Hoje, o cafezal conti-
nua no local, ocupando uma área de 
10 mil metros quadrados, com mais de 
1,6 mil pés de café arábica das varieda-
des Mundo Novo e Catuaí. Atualmen-
te, a plantação tem propósitos didáti-
co, histórico e cultural, com o objetivo 
de retratar um período importante na 
história do Brasil. O lugar recebe cen-
tenas de pessoas que desejam conhe-
cer essa cultura de perto. Mas o cafe-
zal não é apenas bonito de se ver. Ele 
também produz, e desde 2006, entre 
os meses de maio e junho, é realizado 
o evento Sabor da Colheita – ato sim-
bólico que marca o início da colhei-
ta do café no Estado de São Paulo. A 
produção gera cerca de 1 tonelada de 
grãos, que, após serem beneficiados, 
resultam em 500 quilos de café. O ali-
mento é doado para o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado e distribuído 
para a população.

Mundo de inseto
O lugar também recebe, de terça a 
sexta-feira, excursões de escolas das 
redes pública e particular, além de 
curiosos pela diversidade animal e ve-
getal que o IB oferece. Uma das atra-
ções mais requisitadas é o Planeta 
Inseto. Único jardim zoológico de in-
setos do Brasil, o Museu do Instituto 
Biológico concentra grande diversida-
de desses animais vivos, onde ensina 
crianças e jovens a importância dos 
insetos para a manutenção do meio 
ambiente. No local, é possível encon-
trar famílias de bicho-da-seda e co-
lônias de formigas e abelhas, além 
de bichos-pau e espécies de baratas, 
desmitificando a ideia de sujeira e de 
transmissão de doenças que essas 
criaturas representam às crianças.

Localizado na Avenida Conselheiro Ro-
drigues Alves, 1.252, na Vila Mariana, 
(zona sul de São Paulo), o edifício-se-
de do IB não passa despercebido por 
quem anda pela região. Projetado pelo 
arquiteto Mário Whately, o prédio se 
destaca pelo estilo Art Déco – oriun-
do da Europa da década de 1920 – com 
sua estrutura imponente e sóbria (até 
mesmo sombria), que remete a edi-
fícios industriais do século 20. Esse 
mesmo estilo foi utilizado em outros 
projetos arquitetônicos importantes 
na cidade de São Paulo, como a Biblio-
teca Mário de Andrade e o Viaduto do 
Chá, ambos na região central. Para al-
guns, o prédio tem um “jeitão” militar 

para alguns, o prédio do instituto 
biológico tem um “jeitão” militar 
e, de fato, já serviu de abrigo 
para 800 soldados lutaram contra 
as tropas aliadas de getúlio 
vargas na revolução de 1930 

o planeta inseto é o único jardim zoológico de 
insetos do brasil e concentra grande diversidade 
desses animais vivos. o objetivo é ensinar 
crianças e jovens sobre a importância dos 
insetos para a manutenção do meio ambiente

e de fato já serviu de abrigo para sol-
dados, durante a Revolução de 1930. 
Ainda em construção, em novembro 
de 1930, o Instituto Biológico abrigou 
cerca de 800 soldados do 5º Batalhão 
de Engenharia, que lutavam contra as 
tropas dos aliados de Getúlio Vargas.

O que nem todo mundo sabe é que 
esse misterioso edifício abriga um 
verdadeiro “quartel general” do agro-
negócio brasileiro, onde são identifi-
cados, em seus laboratórios, diagnós-
ticos e soluções para verduras, frutas, 
legumes e animais que vivem, entram 
e saem do País. O prédio central é cer-
cado de muito verde, e aos fundos “es-

conde” o maior cafezal urbano do Esta-
do, com 1,6 mil pés de café. O Instituto 
tem ainda como vizinhos o Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade 
de São Paulo (MAC-USP, antigo prédio 
do Detran), o Instituto de Engenharia, 
o Instituto Dante Pazzanese de Cardio-
logia e o Parque do Ibirapuera.

Origem no café
O primeiro grande desafio do antigo 
Instituto Biológico de Defesa Agrícola 
e Animal, criado em 26 de dezembro de 
1927, foi findar os danos causados pela 
broca-do-café (Hypothenemus ham-
pei) – praga oriunda da África e que 
assolava as plantações desde 1924, 
cujas larvas do inseto perfuravam os 
grãos, deixando-os ocos, com menos 
peso e qualidade inferior para expor-
tação. Na época, o café representava 
70% de tudo o que era cultivado no 
País e era a principal fonte de receitas. 
Com o auxílio do IB, o combate à praga 
foi feito em 1,3 mil fazendas paulistas 
e mais de 50 milhões de plantas foram 
inspecionadas. Após obter êxito, o lo-
cal passou a se chamar Instituto Bioló-
gico e o conceito de investir no contro-
le permanente da vigilância sanitária, 
para preservar as riquezas agrícolas, 
consolidou-se em São Paulo.

Na metade da década de 1950, pró-
ximo à construção foram plantados 

No quinto andar do edifício principal 
também é possível encontrar uma co-
leção de 350 mil exemplares de insetos 
(besouros, borboletas e outros), que 
demonstram todas as peculiarida-
des, cores e tamanhos desses animais 
– com população conhecida estimada 

em 1 milhão de espécies, porém, acre-
dita-se que ainda existam de 5 milhões 
a 10 milhões de espécies a serem clas-
sificadas. O “guardião” da relíquia é o 
pesquisador científico e curador da co-
leção, Sérgio Ide, que cataloga e manu-
seia com cuidado cada um dos insetos.
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na área temos dois laboratórios, onde 
trabalham três pessoas, e produzimos 
por ano 4 milhões de antígenos”, afir-
ma. Os micro-organismos são cultiva-
dos durante seis meses em câmaras 
que conservam a temperatura de 36ºC 
e simulam um organismo vivo. O ma-
terial de verificação é usado no campo 
por veterinários para detectar a tu-
berculose e a brucelose, doenças que 
podem ser transmitidas por bovinos e 
suínos para os humanos.

Na triagem vegetal, o Laboratório de 
Doenças Fúngicas em Horticultura 
faz o diagnóstico em hortaliças fru-
tíferas, plantas ornamentais e flores-
tais. No setor também são realizadas 
análises de produtos fiscalizados pelo 
Ministério da Agricultura em por-
tos, aeroportos e fronteiras. A inten-

ção é evitar a entrada e a proliferação 
de pragas oriundas de outros países. 
“Analisamos as amostras, caso haja al-
gum problema, avisamos o Ministério 
e eles tomam as medidas necessárias, 
como o controle de determinados lo-
tes ou contêineres e até mesmo a proi-
bição da importação de determinados 
países”, afirma a pesquisadora Eliana 
Borges Rivas.

O Instituto Biológico é o único labo-
ratório paulista com 20 escopos cre-
denciados, referentes a 13 doenças: 
laringotraqueite infecciosa das aves; 
salmoneloses e micoplasmoses aviá-
rias; doença de Newcastle; influenza 
aviária; febre aftosa; estomatite ve-
sicular; língua azul; brucelose suína; 
peste suína clássica; doença de Au-
jeszky; sarna suína; e anemia infeccio-

identificar pragas e doenças. Desse 
total, 82 são credenciados pelo Minis-
tério da Agricultura. Os diagnósticos 
atendem às áreas vegetal, animal e de 
monitoramento de alimentos pré-pro-
cessados e de resíduos de agrotóxicos 
em bebidas e alimentos.

Todo o material que chega ao institu-
to, de origem vegetal ou animal, passa 
pela área de triagem no prédio prin-
cipal. Após avaliar as matérias e cata-
logá-las, seguem para as áreas com-
petentes. Na triagem, são realizados 
em média 500 exames diários, sendo 
a maioria feita na triagem animal. Lá, 
os pesquisadores recebem amostras 
biológicas extraídas de bovinos, suí-
nos, caprinos, ovinos, equinos e aves, 
para análise e diagnóstico. Além dis-
so, a seção também analisa itens como 
ração para pets e criações extensivas, 
sêmen (para procriação), soro, leite, 
fezes, sangue, órgãos de animais, fe-
tos e também faz necropsias. A tria-
gem animal também expede laudos 
que autorizam o transporte interesta-
dual de cargas vivas, mortas e animais 
silvestres. Realiza também monitora-
mento, vigilância e diagnóstico de re-
banhos e requisições de certificação e 
revalidação, além de examinar cerca 
de 400 amostras de animais impor-
tados e exportados para países como 
Rússia, Japão, China e do Oriente Mé-
dio, entre outros serviços.

Ao sul do edifício principal está o La-
boratório de Produção de Imunobio-
lógicos, responsável pela produção de 
antígenos para vacinas. O responsá-
vel técnico do laboratório é o médico-
-veterinário Ricardo Spacagna Jordão, 
que há mais de 15 anos se dedica ao es-
tudo de micro-organismo causadores 
da tuberculose e da brucelose. “Aqui 

sa equina. É o único também creden-
ciado pelo Ministério da Agricultura 
para a sorologia de febre aftosa.

Para todos
Entre os clientes do IB estão autori-
dades públicas brasileiras, grandes 
empresas privadas e também peque-
nos produtores da agricultura fami-
liar. Principal responsável pela comi-
da que chega às mesas das famílias 
brasileiras, a agricultura familiar res-
ponde por cerca de 70% dos alimen-
tos consumidos em todo o País. Se-
gundo conta a pesquisadora Harumi 
Hojo, o trabalho realizado pelo IB com 
os pequenos agricultores é extrema-
mente importante para a manuten-
ção dessa cultura. “O pequeno, mui-
tas vezes, é carente de informações e 
não tem a quem recorrer quando se 
depara com algum problema na sua 
lavoura ou criação. O instituto aten-
de a essa demanda e garante a quali-
dade dos alimentos que nós mesmos 
consumimos”, aponta.

A duras penas, o instituto procura ver-
ba para restaurar algumas estruturas 
degradadas ao longo de 88 anos, para 
manter não apenas a excelência dos 
serviços prestados para a sociedade, 
mas também para continuar sendo 
um dos cartões postais de São Paulo. 
Algumas paredes e tetos estão des-
cascados e deixam tijolos e concreto 
aparentes. A faixada também precisa 
de consertos. “Aguardamos recursos 
para contratar restauro para o prédio. 
Como se trata de reparação, tudo fica 
mais difícil”, afirma Harumi. Enquanto 
a verba não chega, o Instituto Bioló-
gico segue seu trabalho de auxílio ao 
agronegócio, visando bater novos re-
cordes e continuar sendo a locomotiva 
da economia brasileira. &

o cafezal não é somente bonito de se ver.  
a sua produção gera cerca de 1 tonelada de 
grãos, que, após serem beneficiados, resultam 
em 500 quilos de café, que são doados

“As ações educacionais são significa-
tivas para mostrar às crianças a re-
levância de cada animal no ecossis-
tema. O besouro, odiado por muita 
gente, é importantíssimo para man-
ter a qualidade do solo e não machu-
ca ninguém. Também é interessante 
para as pessoas que vivem na cidade 
terem contato com plantas que não 
são comuns, como pé de café, pau-

-brasil e seringueira, que também 
mantemos na propriedade para con-
tar um pouco da história do Brasil”, 
aponta a pesquisadora e responsável 
pela assistência de ação regional do 
IB, Harumi Hojo.

Infraestrutura
Nos 30 laboratórios do IB são realiza-
dos mais de 350 tipos de exames para 
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instituto biológico em números
Criação 

1927
espaço
122 mil m2 de terreno com 11 edifícios
Laboratórios
30

exames
realiza mais de 350 tipos de exames
volume
450 exames diários
Trabalhadores
250 pessoas

biblioteca
100 mil periódicos e 12 mil livros
Centro de memória
340 mil documentos científicos
maior cafezal urbano paulista 
10 mil m2, com 1,6 mil pés de café
Fonte: Instituto Biológico


