
trabalho que antes levava três meses 
hoje é feito em apenas um mês", afir
ma Maria Amélia. Por permitir a 
identificação de espécies vegetais, o 
estudo do pólen tem grande aplica
ção em programas de preservação 
ambiental. A partir de amostras co
lhidas no solo de regiões já devasta
das, os pesquisadores podem identi
ficar as espécies que cresciam no 
local e até mesmo obter, por dedu
ção, dados de clima, chuvas e indicar 
que animais habitavam a região. 

No laboratório de Fisiologia e 
Bioquímica de Plantas, as cinco no
vas capelas (eram duas) e as condi
ções de estocagem dos reagentes e 
solventes orgânicos resultaram no 
aumento de segurança. Climatizadas, 
as salas de cultura permitem avaliar 
melhor a resposta das plantas a estí
mulos que afetem o seu desenvolvi
mento e provoquem mudanças bio
químicas. Para o pesquisador Edson 
Paulo Chu, sem essas reformas, difi
cilmente o laboratório conseguiria 
dar conta dos projetos. Na linha de 
pesquisas com plantas medicinais, 
uma substância com atividade anti
cancerígena está praticamente pron
ta para ser testada em animais. 

Livre do bolor e de outros obstá
culos técnicos, Milanez ganhou 
mais um motivo para adiar a apo
sentadoria. Suas pesquisas com 
fungos também indicam resultados 
promissores. Especialista em fun
gos da Mata Atlântica, ele estuda 
agora os do Cerrado. "Queremos 
descobrir que fungos existem no 
solo e que papel eles podem desem
penhar na agricultura", explica. Mi
lanez acredita que algumas espécies 
poderiam ser eficientes agentes na
turais contra pragas agrícolas ou 
para a recuperação de solos conta
minados por resíduos industriais e 
exploração mineral. 

Mas Milanez assinala outros re
sultados positivos do Programa de 
Infra-Estrutura. O Instituto de Botâ
nica, agora, tem condições de rece
ber mais alunos e já há interesse na 
criação de um curso de mestrado so
bre biodiversidade. 

PESQUISA FAPESP 

Biológico entra na era 
da pesquisa de fronteira 
Instituto, em São Paulo, supera a crise de infra-estrutura 

Antes, águas entravam pelas janelas sobre os equipamentos 

D
esde 1927, quando foi 
criado com a missão de 
controlar a infestação 
da broca-do-café, qúe 
devastava os cafezais 

paulistas, o Instituto Biológico fez 
história como centro de excelência 
em pesquisas voltadas à defesa sani
tária animal e vegetal. Ali se desenvol
veram vacinas contra a febre aftosa 
dos bovinos e a doença de Newcas
tle, que ataca as aves. Seus pesquisa
dores descobriram doenças que dizi
mam plantações e seus agentes, como 
o carvão-da-cana-de-açúcar, causa
do pelo fungo Ustilago scitaminea, e, 
em colaboração com pesquisadores 
franceses, a clorose variegada de ci
trus (CVC), causada pela bactéria 
Xylella fastidiosa. 

Mas nem mesmo esse histórico 
repleto de feitos científicos foi capaz 
de livrar a instituição da escassez de 
investimentos em infra-estrutura 

para pesquisa, que lhe permitissem 
acompanhar a evolução científica. O 
orçamento, repassado pela Secreta
ria da Agricultura, à qual o instituto 
está vinculado, consome-se integral
mente com a folha de pagamento 
de funcionários e despesas de ma
nutenção. Durante anos, reformar 
laboratórios ficou em segundo pla
no. "Nossa instituição vinha numa 
curva descendente", afirma Vera Ce
cília Anes Ferreira, diretora-geral da 
instituição. 

Por trás da imponente fachada 
do prédio principal, construído nos 
anos 60, o que se via no Instituto 
Biológico era o efeito do tempo. 
Pouca coisa funcionava. Um vaza
mento de gás no jardim culminou 
no corte do fornecimento. A tubula
ção estava comprometida e exigiria 
uma reforma que consumiria vulto
sos recursos. A rede elétrica não su
portava a carga exigida pelos equi-
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pamentos e os canos d'água estavam 
enferrujados, com pontos de vazamen
to. "Perdemos equipamentos e até 
um destilador, por causa da ferru
gem", conta Joana D'arc Felício de 
Souza, pesquisadora do Laboratório 
de Produtos Naturais. Quando cho
via, a água atravessava as janelas cor
roídas pela ferrugem, escorria pelas 
paredes e inundava bancadas. "As ja
nelas tinham de ser forradas com 
plásticos e, para proteger os equipa
mentos da água, era preciso colocá
los sobre caixotes de madeira': reme
mora Joana D'arc. 

Além de embaraçosa, a situação 
era perigosa. Sem armários adequa
dos, reagentes e solventes orgânicos 
ficavam em prateleiras ao longo dos 
corredores, sem qualquer proteção. 
Não havia acessórios de segurança, 
fundamentais em caso de acidentes 
com produtos químicos. E pior: as 
capelas de exaustão estavam que
bradas. "Já não serviam nem para 
rezar", brinca Vera Cecília. Joana 
D'arc foi uma das que mais sofre
ram com o problema. Sua linha de 
pesquisa - química e farmacologia 
de produtos naturais - exige o uso 
constante de reagentes e solventes. 
Sem um sistema de exaustão ade
quado, os gases produzidos pela eva
poração desses produtos contami
navam o ambiente. No final de um 
dia de trabalho, ela precisou ser in
ternada em um hospital, com diag
nóstico de bronquite, pos
sivelmente ocasionada pela 
inalação de gases tóxicos. 

A segurança é um as
sunto sério no Instituto 
Biológico, que conta com 
laboratórios de segurança, 
classes 2 e 3 (segundo a 
classificação de segurança, 
os níveis extremos são o 1 
- de baixa periculosidade 
- e 4 - de alta periculosi-

pecial. "É fundamental tratar eflu
entes, separar área limpa e área suja 
e ter bons sistemas de exaustão", 
exemplifica Vera Cecília. "Sem esses 
cuidados, é muito arriscado traba
lhar com zoonoses", diz. 

Vida nova - Hoje, com 80% dos labo
ratórios totalmente modernizados, o 
ânimo voltou ao Instituto Biológico. 
O investimento da FAPESP- de R$ 
2,7 milhões- foi suficiente para re
cuperar não apenas os laboratórios 
da capital, mas também os de outras 
13 unidades em municípios do inte
rior do Estado. Entusiasmada com a 
nova instalação de seu laboratório, 
Vera Cecília comenta: "É um labora
tório de Biologia Molecular, mas pa
rece uma casa de noiva". 

Teto, piso, bancadas, armários, 
tudo foi reformado. Criaram-se as
sim as condições para que o labora
tório pudesse receber seqüenciado
res e participar do Projeto Genoma 
Xylella. "Se hoje estamos desenvol
vendo pesquisas na fronteira do co
nhecimento, é porque tivemos an
tes apoio do Infra", reconhece Vera 
Cecília. Para ela, participar do pro
jeto foi fundamental não apenas 
pelos resultados obtidos, mas, prin
cipalmente, por seus desdobramen
tos. "Hoje temos metodologia em 
biologia molecular para diagnósti"
co das principais doenças na agri
cultura", afirma. 

O trabalho do instituto para re
cuperar a sericicultura (cultura do 
bicho-da-seda), uma atividade fami
liar em franco declínio por proble
mas sanitários, é um exemplo desse 
avanço. As novas técnicas de biolo
gia molecular podem identificar os 
patógenos que atacam essa cultura, 
facilitando o controle sanitário. O 
projeto conta com o apoio da indús
tria da seda e dos sericicultores. 

No laboratório de Bacteriologia 
Geral e Micobacterioses, a pesquisa
dora Eliana Roxo também se mostra 
animada com o novo rumo das pes
quisas. Eliana participa de um projeto 
de pesquisa, financiado pela FAPESP 
no âmbito do Programa de Pesquisa 
em Políticas Públicas, para avaliar o 
potencial de veiculação de agentes 
patogênicos no leite e derivados. Pa
ra identificar micobactérias respon
sáveis pela transmissão da tubercu
lose, sua equipe analisa amostras 
apreendidas pela Defesa Sanitária 
Animal do Estado. A contaminação 
do leite pode ocorrer tanto na origem, 
ou seja, a vaca doente, como no ma
nuseio inadequado do produto. Em 
outra linha de pesquisa, Eliana busca 
métodos mais rápidos de diagnósti
co para a tuberculose bovina, o que 
pode levar até seis meses. Sua meta, 
com novas técnicas, especialmente 
moleculares, é reduzir a identificação 
dos bacilos para um ou dois dias. 

Os planos e as perspectivas do 

dade), onde se trabalha 
com patógenos que amea
çam a saúde humana, co
mo vírus da raiva e bacilos 
da tuberculose, o que exi
ge uma infra-estrutura es-

Locais para pesquisa: espaços totalmente modernizados 

Instituto Biológico são tão 
animadoras que Vera Cecí
lia não se atém mais ao tem
po em que precisava visitar 
os colegas de outros insti
tutos apenas para centrifu
gar material de pesquisa. A 
sensação de desânimo pro
vocada pela falta de condi
ções de trabalho de Joana 
D' are também ficou para 
trás. No lugar dela, um sa
bor de vitória e reconheci
mento pelo trabalho de 
quase uma vida. "Graças a 
esse investimento, estamos 
escrevendo uma outra his-
tória", afirma. 
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