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Resumo 

 

 

 

A fundação da Sociedade Brasileira de Entomologia (SBE) foi um dos principais 

desdobramentos do processo de institucionalização da entomologia brasileira. 

Esse processo está relacionado diretamente ao avanço da entomologia agrícola 

paulista a partir do início dos trabalhos da Comissão Debeladora da Broca do Café, 

em 1924. O objetivo da pesquisa é analisar de que forma o desenvolvimento dessa 

ciência levou à criação da SBE e às mudanças nos institutos responsáveis por ela 

no estado de São Paulo entre 1924 e 1939. Os Relatórios da Secretaria de 

Agricultura e o Boletim da Agricultura fazem parte da história da administração 

pública e representaram uma fonte importante para o propósito da pesquisa. No 

Brasil, o desenvolvimento da entomologia esteve associado inicialmente a 

condições de emergência, e a atividade de divulgação da SBE contribuiu para 

materializar um projeto científico conservacionista.  

 

Palavras-chave: entomologia; institucionalização; broca do café; proteção da 

natureza; Sociedade Brasileira de Entomologia; História da Ciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

 

The foundation of the Sociedade Brasileira de Entomologia – SBE (Brazilian Society 

of Entomology) was one the main consequences of the process of insti-

tutionalization of the Brazilian Entomology. This process is directly related to the 

advances in agricultural entomology in São Paulo since the beginning of the 

Comissão Debeladora da Broca do Café (Commission for the Defeat of Coffee Berry 

Borer) in 1924. The aim of this research is analyze the way in which the development 

of this science led to the establishment of the SBE and to the changes occurred in 

the institutions responsible for it from 1924 to 1939. The Secretary of Agriculture 

reports and the Bulletin of Agriculture are part of the public administration history 

and play a role as sources for the purposes of this research. In Brazil, the 

development of entomology has been initially associated with emergency 

conditions, and the publication activities of SBE have contributed to materialize a 

conservative scientific project. 

 

Key words: entomology, institutionalization, coffee berry borer, nature protection; 

Brazilian Society of Entomology; History of Science. 
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Introdução 

 

 

A Sociedade Brasileira de Entomologia (SBE) foi fundada oficialmente 

em São Paulo, a 17 de julho de 1937. Ainda que nos anos 1920 já tivessem 

ocorrido duas iniciativas nesse sentido, a publicação do periódico 

Entomologista Brasileiro e a fundação da Sociedade Entomológica do Brasil, 

reconhecida em decreto como de utilidade pública1, a SBE é considerada a 

primeira sociedade dos entomólogos no Brasil.  

A decisão de criá-la partiu de dentro do Instituto Biológico de São 

Paulo por um grupo de cientistas que tiveram atuação significativa na 

Comissão de Debelação da Praga Cafeeira (1924). Os trabalhos da Comissão 

desencadearam o processo de institucionalização da entomologia brasileira, e 

o fator de maior relevância associado a esse processo foi o avanço, durante as 

décadas de 1920 e 1930, da entomologia agrícola paulista. 

O projeto da Comissão era combater a infestação com base em 

extensas pesquisas sobre a morfologia e biologia do inseto e suas interações 

com o ambiente. Inicialmente, esses estudos orientaram a adoção de duas 

principais medidas de controle da infestação: o uso de inseticida para expurgar 

o café contaminado, e a divulgação de informações preventivas, impressa e, 

inclusive, audiovisual. 

A intensa propaganda, direcionada à coletividade em geral, tinha o 

propósito de familiarizar os produtores rurais com métodos científicos, o que, 

num primeiro momento, não foi de grande ajuda para o trabalho dos cientistas:2 

 

“Malgrado a propaganda feita através dos jornais, do 

cinematógrafo, das publicações, de um Museu 

permanente na sede da Comissão, outro na seção de 

                                                           
1 Brasil, Decreto n. 4.841 de 28 de julho de 1924, 103. 
2 Daqui em diante, todos os textos transcritos na pesquisa tiveram a ortografia atualizada, com 
exceção dos que foram produzidos no período anterior ao século XX. 
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Campinas, e de uma exibição no Palácio das Indústrias 

[...] existe uma grande corrente de incrédulos que nega a 

existência da praga; outra, que diz ter o inseto sempre 

existido; e finalmente outra, que afirma ter o mal sido 

extinto”.3 

 

A despeito das dificuldades, tanto o investimento em propaganda 

quanto o trabalho do expurgo apresentaram resultados rápidos. O êxito desse 

projeto levou à criação, em 1927, do Instituto Biológico de São Paulo, que 

passou a integrar, junto com a Escola Prática Luiz de Queiroz (mais tarde 

Esalq) e o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), as três principais 

instituições responsáveis pelo ensino e pesquisa da entomologia agrícola no 

estado de São Paulo.  

Um tempo depois, durante os anos 1930, houve dificuldades na 

aquisição, formação e capacitação de técnicos especializados, e os problemas 

com as pragas do café continuaram exigindo dos institutos muito trabalho de 

campo e conhecimento técnico-laboratorial. Nessa fase, o Instituto Biológico se 

estabeleceu, sob a direção de Henrique da Rocha Lima (1879-1956), como um 

importante centro de formação de cientistas.4 Sua Divisão de Entomologia, na 

qual trabalhou José Pinto da Fonseca (1896-1982)5, passou a responder pela 

maior parte das pesquisas. Foi lá que começou a ser colocado em prática o 

controle biológico como técnica de combate à broca do café. As pesquisas 

iniciais desenvolvidas pela Comissão deram base para a futura aplicação da 

técnica, que exigia mais recursos e tempo e estava em conformidade com o 

conceito de equilíbrio ambiental. A ideia de combater os chamados “elementos 

devastadores” com a introdução de seus inimigos naturais pressupunha a 

possibilidade de restaurar à natureza seu equilíbrio original. 

                                                           
3 Neiva, Commissão de Estudo, 23. 
4 Portal do Instituto Biológico de São Paulo. 
5 José Pinto da Fonseca foi nomeado biologista por anos de trabalho no Museu Paulista, na 
Comissão de 1924 e no Instituto Biológico, no qual ingressou em 1928 como assistente técnico 
da Seção de Entomologia Agrícola, chegando a ocupar o cargo de chefe do Serviço Científico 
da Secção de Entomologia em 11 de maio de 1938. “Histórico”, Prontuário de José Pinto da 
Fonseca. Centro de Memória do Instituto Biológico. 
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Por outro lado, o avanço dessas pesquisas também esteve associado 

ao desenvolvimento da agronomia. Para os agrônomos, a questão da 

preservação do equilíbrio natural não foi o principal fator a orientar a escolha 

das técnicas de combate. Nesse caso, procurou-se nos estudos de 

entomologia a indicação de soluções definitivas contra as infestações, e não 

somente seu controle. A ciência deveria vencer os obstáculos que a natureza 

impunha ao desenvolvimento da agricultura. E como uma disciplina do curso de 

agronomia, a entomologia agrícola foi introduzida no ensino universitário, uma 

vez que a “Luiz de Queiroz” integrou o grupo de institutos fundadores da 

Universidade de São Paulo, em 1934.6 Algum tempo depois, em 1937, o 

decreto7 estadual que ampliou os serviços de entomologia dentro do IAC 

também ajudou a reforçar, nessa ocasião, a associação entre as pesquisas de 

entomologia e os interesses da agronomia, caracterizando o desenvolvimento 

dessa ciência por dois enfoques diferentes. 

Pela análise dos documentos foi possível perceber que diretamente 

relacionados à fundação da SBE estão encadeados numa linha sucessória os 

trabalhos da Comissão (1924), a fundação do Boletim Biológico (1926), a 

criação do Instituto Biológico (1927) e a criação do Clube Zoológico do Brasil 

(CZB), instituições que estiveram alinhadas com o movimento internacional de 

proteção da natureza.8 

O que motivou a escolha do tema foi o papel relevante que a 

entomologia agrícola teve num contexto de mudança ideológica em relação à 

própria ciência e de transformações na estrutura social e econômica do país 

(quando a agricultura passa a subsidiar a indústria), desencadeando a criação 

de importantes instituições científicas. Antes do aparecimento de seu ramo 

aplicado, a entomologia brasileira era praticamente reconhecida apenas entre 

                                                           
6 Brasil, Decreto n. 39 de 3 de setembro de 1934, 42.  
7 Brasil, Decreto n. 8.856 de 20 de dezembro de 1937.   
8 Em 3 de julho de 1932, um grupo de zoólogos, técnicos da Indústria Animal, do Instituto 
Biológico, Instituto Butantan e Museu Paulista, reuniu-se na biblioteca do Instituto Butantan 
para estabelecer as bases de uma associação de caráter nacional, cuja fundação teve como 
objetivo conhecer e defender o patrimônio faunístico do Brasil. Sua base central foi 
estabelecida na cidade de São Paulo, com seções locais em Salvador (BA) e Rio de Janeiro 
(capital). Associada ao Clube de Caça e Pesca, a Sociedade dos zoólogos tinha caráter 
científico, e abrigava entre seus sócios zoólogos profissionais, amadores, caçadores e 
pescadores, vide “Fundação e trabalhos iniciais do Clube Zoológico do Brasil”, Boletim 
Biológico (1933): 22.  
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os entomólogos, tradicionalmente religiosos e amadores que a praticavam 

muitas vezes como hobby. O recorte temporal em estudo marca uma mudança 

significativa nessa prática.   

Os documentos que serviram de base à pesquisa foram consultados 

no Arquivo Público do Estado de São Paulo (relatórios da Secretaria da 

Agricultura e da Fazenda), no Museu de Zoologia da USP (artigos do Boletim 

Biológico), no Centro de Memória e na biblioteca do Instituto Biológico de São 

Paulo (Boletim de Agricultura, Relatório dos trabalhos da Comissão de 1924 e 

outros documentos), na Universidade Federal do Paraná (atas da SBE). Os 

documentos oficiais serviram de base para descrever algumas mudanças 

estruturais, regulamentares e administrativas que interferiram na pesquisa e 

ensino da entomologia agrícola paulista, registrando alguns dados de seu 

desenvolvimento dentro do Instituto Biológico, do IAC e da Esalq.  

Os artigos científicos divulgados no Boletim Biológico (Museu de 

Zoologia de São Paulo) pela SBE em parceria com o CZB entre os anos 1938 e 

1939 revelam aspectos da concepção de conservação da natureza que 

orientou os zoólogos e entomólogos nesse período. Depois de 1939, não foi 

encontrado material sobre o CZB, e tudo indica que a SBE ficou sem órgão 

oficial de divulgação até a fundação, em 1954, da Revista Brasileira de 

Entomologia.  

Foram utilizadas como fonte de pesquisa sobre o café duas obras 

clássicas publicadas na década de 1930, uma vez que, apesar de tratarem de 

tema particular, são indicativas da maneira como se pensava a ciência na 

época.9  

A pesquisa está organizada em três capítulos. No Capítulo 1 são 

descritas algumas condições que levaram ao desenvolvimento da monocultura 

cafeeira no estado de São Paulo a partir do século XIX, mostrando que houve a 

propagação de infestações desde o início do cultivo extensivo do café. Em 

função disso, é citada a ocorrência de duas importantes infestações de pragas 
                                                           
9 Na página 115 da obra O Roteiro do Café e Outros Ensaios (1939), Sergio Milliet defende a 
relevância do método indutivo para a ideia positivista de progresso: “[...] A coleta de dados 
deve preceder a especulação, se quisermos obedecer ao método indutivo, único compatível 
com a nossa civilização positiva”. A outra obra referida é de Afonso de Taunay, Pequena 
História do Café no Brasil, síntese de duas publicações anteriores do autor e pioneiras no 
assunto: A Propagação da Cultura Cafeeira (1934) e a História do Café no Brasil (1939). 
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cafeeiras nesse período. O capítulo é encerrado com a apresentação de alguns 

fatores que respaldaram, a partir da década de 1920, o uso da ciência como 

solução para os problemas da agricultura brasileira.  

Com base em dados oficiais, no Capítulo 2 são caracterizados alguns 

acontecimentos que tiveram impacto no processo de institucionalização da 

entomologia brasileira, a partir das pesquisas de entomologia agrícola feitas 

pela Comissão de 1924 até a fundação da SBE, em 1937.  

No Capítulo 3 a intenção foi alinhavar o que houve de mais específico no 

processo, propriamente dito, de fundação da SBE; ao longo do 

desenvolvimento do capítulo foram analisados trechos de artigos científicos, 

divulgados pelo Boletim Biológico nos anos 1938 e 1939, para avaliar o viés 

conservacionista implícito no processo de criação da Sociedade e em sua 

atividade de divulgação durante a parceria com o Clube Zoológico do Brasil.  

Não foram encontrados estudos acadêmicos sobre a história de 

fundação da Sociedade Brasileira de Entomologia. Contudo, vale citar um 

interessante trabalho não dirigido a especialistas:  “Entomologia no Brasil e a 

Sociedade Brasileira de Entomologia”, produzido por Oswaldo Paulo Forattini e 

Ubirajara R. Martins, e publicado pela revista mensal de filatelia editada pela 

Assessoria Filatélica da ECT em decorrência do 50º. aniversário da SBE, em 

1987. 

Espera-se que a análise de como o desenvolvimento da entomologia 

agrícola levou à criação da SBE e às mudanças nos institutos responsáveis por 

ela, entre 1924 e 1939, possa contribuir, mesmo que modestamente, para 

estimular reflexões sobre fatores que inibiram ou incentivaram o 

desenvolvimento científico no Brasil.   
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1. As pragas cafeeiras como preâmbulo para as pesquisas entomológicas 

 

Durante o século XIX, a produção cafeeira paulista ainda era 

incipiente se comparada à do Rio de Janeiro, e metade da produção ainda 

escoava por portos fluminenses. O número de fazendas de café no estado 

aumentou somente a partir de 1836, passando de 667 fazendas para 2.618 até 

1855. Atribui-se ao clima de São Paulo, propício a geadas, o pouco 

investimento no cultivo do café nessa época. A dificuldade de escoar a 

mercadoria também desestimulava a produção.10  

O crescente desflorestamento, como possível causa da diminuição 

das geadas, tão nocivas à lavoura11, e o investimento em importantes vias 

férreas, facilitando o escoamento de mercadoria pelo Porto de Santos, são 

considerados como fatores que estimularam a que o “surto cafeeiro”, a 

monocultura do café, vingasse no oeste paulista.12  

Nessa fase, o Brasil já enfrentava problemas com pragas agrícolas. Na 

obra Pequena história do café, há registro de que em 3 de maio de 1861 o 

senador do Império Conselheiro Manuel Felizardo de Souza (1805-1866) 

informou à Câmara que uma terrível epidemia causada por uma praga, 

identificada na época como a Elaschista coffeela (bicho do café), afetava os 

cafezais fluminense, mineiro e paulista.13 Na tentativa de controlar a infestação, 

foi organizada uma comissão, composta de quatro professores (lentes) da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e do botânico Francisco Freire 

Alemão. A terapêutica sugerida pelo botânico era a introdução de mudas 

especiais no cafezal afetado, para que eles recebessem seiva nova e se 

tornassem resistentes. Sem resultado, a larva só teria desaparecido depois de 

destruir todo o cafezal de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, prejudicando a 

safra daquele ano.14 

Em 1880, o número de cafeeiros na Província de São Paulo havia 

quase que quadruplicado em relação às três décadas anteriores, e sua 

                                                           
10 Taunay, Pequena História do Café, 45-47. 
11 Ibid., 66. 
12 Milliet, Roteiro do Café e Outros Ensaios, 50, 64.  
13 Taunay, 52, 66.  
14 Ibid., 43-45. 
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população chegou a 1.107.000 habitantes, sendo que 27.800 estavam na 

capital.15 

Em 1888, outra doença conhecida por “ferrugem do café”, causada 

por um fungo, é relatada por Emilio Augusto Goeldi na Revista Agrícola do 

Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (1869-1891): 

 

“A ilustrada redação da Revista Agricola recebeu 

ultimamente um suplemento do Bataviaasch Handelsblad 

(Jornal do Commercio de Batavia), datado de 13 de 

Dezembro de 1887 (N. 290), que traz um trabalho sobre a 

moléstia da folha do cafeeiro produzida pelo cogumelo 

Hemileya vastatrix, e os meios de a combater [...] estas 

tentativas dividem-se em dous grupos: 1) methodos para 

destruir o cogumello depois de introduzido no 

parenchyma da folha, isto é, depois da formação do 

mycelio. 2) methodos preventivos contra a infecção e 

para destruir o poder de germinação dos sporos”.16 

 

As instituições existentes na época17 davam suporte científico às 

poucas comissões de estudos contra as epidemias da lavoura, que 

prescindiam de respaldo institucional suficiente para continuar as pesquisas e 

contavam com o apoio de cientistas estrangeiros. Os esforços dessas 

comissões na maioria das vezes resultavam apenas na identificação do mal 

que prejudicava as plantações, sem, contudo, indicar soluções: 

 

“O artigo do Dr. W. Burck menciona apenas ensaios – 

interessantes, é verdade -, mas ainda não estabelece 

conselho definitivo para a pratica [...] E’ mais optimista o 

hollandez Dr. Burck do que o inglez Dr. Marshall Ward. 

                                                           
15 RSA SP (1927): 22. 
16Goeldi, Emílio, “O Hemileya Vastatrix na Ilha de Java”, 71.  
17 O Museu Nacional (1818), o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura – IIFA (1860), 
ambos no Rio de Janeiro (Corte) e A Imperial Estação Agronômica de Campinas-SP (1887), 
que se transformará depois no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), vide Portal do IAC, 
Portal do Museu Nacional e Portal do Senado Federal.  
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Ao lêr a exposição das tentativas therapeuticas d’este 

ultimo sábio parece que se nos depara a inscripção do 

inferno de Dante: Lasciate ogni speranza!”18 

 

Essa fase marca o início das atividades do Museu Paraense (1871), 

mais tarde Museu Paraense Emílio Goeldi, e do Museu Paulista (1895). Neste 

último foi admitido como naturalista viajante, em 1919, José Pinto da Fonseca 

(1896-1982), sócio fundador e presidente da SBE entre 1937 e 1939.  

Nos primeiros anos do século XX, ao realizar o chamado curso de 

humanidades no Seminário Maior São José19, o entomólogo José Pinto da 

Fonseca seria motivado por um dos mestres em História Natural a dar 

prosseguimento em seus estudos autônomos de biologia, sendo estimulado na 

coleta de espécies.20 Embora nessa fase muitas coletas tenham sido feitas 

somente como competição entre colecionadores21, dela faz parte uma geração 

de entomólogos que herdou a tradição naturalista de estudar a natureza como 

forma de preservá-la. Tradição que resultou da valorização da História Natural 

nos dois séculos anteriores, e que influenciou, no Brasil, o ensino dentro dos 

seminários, nos quais era dada a oportunidade de a elite brasileira adquirir, já 

no século XVIII, uma formação básica mais abrangente sem sair do país.22  

Enquanto cresciam os problemas com as infestações agrícolas, 

gradualmente a agricultura se modernizava, e com isso aumentava a 

necessidade de mão de obra técnica. Em 1910, o ensino de agronomia foi 

regulamentado pelo Decreto n. 8.31923, nove anos depois da criação da então 

chamada Escola Prática Luiz de Queiroz, em Piracicaba, cuja história está 

ligada a Luiz Vicente de Souza Queiroz (1849-1898), engenheiro agrônomo 

brasileiro e herdeiro de grandes fazendas no estado de São Paulo. 

                                                           
18 Goeldi, 72. 
19 O Seminário Nossa Senhora da Boa Morte foi fundado em 20 de dezembro de 1750, em 
Mariana, capitania de Minas Gerais. Tempos depois, o seminário foi desmembrado em dois 
institutos, passando um deles a ser denominado Seminário Maior São José, vide Portal do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
20 Ide et al., Coleção Entomológica "Adolph Hempel." 
21 McCormick, Rumo ao Paraíso, 23. 
22 Selingardi, “Educação Religiosa,” 97. 
23 Brasil, Decreto n. 8.319 de 20 de outubro de 1910. 
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Luiz de Queiroz estudou agronomia na França, retornando ao Brasil, 

em 1872, idealizou a criação de uma escola agrícola, sob moldes europeus. O 

propósito dele representava o desejo da classe oligárquica paulista, o de 

formar técnicos para promover a modernização e o desenvolvimento da 

agricultura do interior do estado. Depois de enfrentar dificuldades na 

implantação da escola, que incluía a importação de técnicos estrangeiros da 

Europa e dos Estados Unidos, ele doou, em 1892, uma fazenda ao estado de 

São Paulo, para que nela fosse construída a escola. Bernardino de Campos 

(1841-1915), em seu primeiro mandato como presidente do estado (1892-

1896), aceitou a doação, e por meio do Decreto 882 de 18 de março de 1901, 

no governo de Rodrigues Alves (1848-1919), a Escola Prática Agrícola passou 

a ser denominada Escola Prática Luiz de Queiroz, confirmando sua instalação 

oficial em 3 de junho do mesmo ano.24 “Prática” porque o ensino da agricultura 

visava ao aprendizado prático de técnicas de cultivo. 

Por outro lado, as epidemias de febre amarela faziam parte nesse 

período da preocupação dos cientistas europeus, que associavam a 

transmissão da doença ao clima tropical, reputando o Brasil como um dos 

locais mais insalubres dos trópicos.25 A confirmação de que os insetos 

poderiam ser vetores de doenças levou os médicos brasileiros Emílio Ribas 

(1862-1925) e Oswaldo Cruz (1872-1917) a colocar em prática a profilaxia da 

febre amarela pelo combate ao mosquito transmissor, iniciando dentro da 

ciência médica brasileira um dos ramos da entomologia aplicada: a 

entomologia médica. Destacaram-se no desenvolvimento de importantes 

pesquisas neste ramo Carlos Chagas (1879-1934), Adolfo Lutz (1855-1940), 

entre outros. Nessa fase, São Paulo se estabelece como o principal estado 

exportador de café do país26, exigindo dos governos soluções para os 

problemas da agricultura. Somadas à necessidade econômica, as novas 

descobertas sobre os insetos estimularam a que fossem aplicados métodos 

científicos no combate contra as pragas agrícolas, iniciando no Brasil o 

desenvolvimento de outro ramo da entomologia aplicada: a entomologia 

agrícola. 

                                                           
24 Portal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 
25 Stepan, Gênese e Evolução, 55-66. 
26 Milliet, 26-27. 
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1.1 A política do café e a ciência agrícola 

 

A Constituição de 1891, federalista, delegou aos estados brasileiros 

grande poder de decisão, com ampla autonomia administrativa e política, e 

forneceu as bases legais para que fossem estabelecidas definitivamente, 

durante as décadas de 1920 e 1930, as divisas do estado de São Paulo, nos 

governos estaduais de Washington Luís (1869-1957), Carlos de Campos 

(1866-1927) e Armando de Salles Oliveira (1887-1945).27  

A rígida estrutura de poder, representada pelo PRP (Partido 

Republicano Progressista, federal e estadual), e controlada pela política do 

“café com leite” fez São Paulo, juntamente com Minas Gerais, ocupar lugar de 

destaque nas decisões econômicas de caráter nacional. 

Na defesa dos interesses agrários, a classe de proprietários rurais 

expandia seu poder no âmbito estadual. Desde 1919, já percebendo a 

necessidade de organizar a defesa da produção agrícola, alguns desses 

proprietários fundaram na cidade de São Paulo a Sociedade Rural Brasileira 

(SRB) e a transformaram na associação ruralista mais influente em decisões 

políticas do setor cafeeiro, à qual estiveram vinculados secretários da 

Agricultura e dirigentes do Instituto do Café do Estado de São Paulo (1924).28 

Por outro lado, a ideologia que movia a classe média urbana previa uma 

política de incentivo à industrialização, com interesses direcionados ao 

mercado interno, e, gradativamente, medidas econômicas e políticas que 

privilegiassem o polo agroexportador passavam a ser seu alvo de crítica.29 

O cenário de mudanças políticas e sociais que caracterizou a 

sociedade brasileira até o final dos anos 1920 também está relacionado à 

política intervencionista de valorização do café, implementada desde 1906 pelo 

governo central para equilibrar o problema da superprodução.30 Com o tempo, 

                                                           
27 Vide São Paulo, Lei n. 2.694, de 3 de novembro de 1936. 
28 Fausto, org., Sociedade e Política, 128. 
29 Fausto, 100. 
30 Furtado, Formação Econômica, 178-79. “Em essência essa política consistia no seguinte: a) 
[...] o governo interviria no mercado para comprar os excedentes; b) o financiamento [...] se 
faria com empréstimos estrangeiros; c) o serviço desses empréstimos seria coberto com um 
novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca [...] exportada; d) [...] a mais longo prazo, os 
governos dos estados produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações.” 
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a classe média industrial começa a pressionar para que os cafeicultores 

assumissem a responsabilidade de reequilibrar os preços conforme a lei de 

oferta e demanda sem a intervenção do governo central.31 

Os conflitos causados pelas divergências entre as duas elites 

tornavam-se evidentes durante as sucessões presidenciais.32 Contrários aos 

privilégios dos cafeicultores, e por motivos distintos, estavam os industriais, o 

Exército e o proletariado, representado pela população mais pobre, assalariada 

e, em parte, simpatizante do Partido Comunista, fundado em junho de 1922.33 

O presidente da república Arthur Bernardes (1875-1955), eleito em 

1º. de março de 192234, tinha sido presidente do estado de Minas Gerais e foi o 

candidato favorito a presidente da república pela maioria dos estados por estar 

ligado aos interesses dos produtores rurais. Em contrapartida, sua candidatura 

esteve envolvida num episódio que serve de exemplo para demonstrar o poder 

que a imprensa começava a exercer na vida política da época, imprensa que 

nessa fase, em São Paulo, estruturava-se como empresa, passando a ser 

politicamente influenciada pela classe urbana industrial.35   

A despeito de ver aumentar seu poder de influência, os industriais 

ainda dependiam da aliança com os cafeicultores, uma vez que a incipiente 

industrialização do país ainda estava atrelada aos subsídios da monocultura 

cafeeira. Assim como aos produtores, interessava aos industriais encontrar 

solução para uma nova infestação dos cafezais que já vinha afetando a 

produção agrícola brasileira desde meados de 1913.  

O interesse das elites e o agravamento da infestação, que causou 

prejuízos excessivos ao país durante o governo de Arthur Bernardes (1922-
                                                           
31 Ibid., 180. 
32 Sodré, História da Imprensa, 356-57. 
33 Fausto, 115-118.  
34 Brasil, Constituição de 1891, Art. 70. Nessa época, o chamado “voto de cabresto” era 
facilitado pelo fato de ser aberto, sob a observação de autoridades que controlavam os votos. 
Conforme a legislação eleitoral vigente antes de 1934, estavam excluídos do direito de voto as 
mulheres, os mendigos, os analfabetos etc. Em outras palavras, apenas votavam os 
“cidadãos”, ou seja, proprietários registrados e autorizados, considerados “homens de bem”. 
35 Sodré, 357-59. Durante a campanha de Bernardes, em 9 de outubro de 1921, o jornal 
carioca Correio da Manhã publica cartas atribuídas a ele, com o timbre do governo de Minas, 
que ofendiam o Exército e o marechal Hermes da Fonseca, complicando as relações entre os 
militares e o candidato.  A imprensa paulista não tarda a espalhar a notícia. Tempos depois, é 
provada a falsidade das cartas. Arthur Bernardes é eleito presidente da república, e em 24 de 
março de 1922, Oldemar Lacerda, um dos falsários, confessa a falsidade delas.  
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1926), desencadeou o avanço das pesquisas de entomologia agrícola, sob a 

ideologia de que o progresso dependia do desenvolvimento da ciência, e no 

caso da economia brasileira, o progresso dependia do café.  

O desenvolvimento dessas pesquisas, iniciado pela Comissão científica 

de 1924, resultou em vários acontecimentos que possibilitaram aos 

entomólogos, anos depois, criar seu espaço autônomo de representação. 

Destacou-se, dentre eles, a criação do Instituto Biológico de São Paulo. 
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Capítulo 2 

 

 

A entomologia agrícola é posta em marcha 
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2.1 Os trabalhos da Comissão de 1924 

 

Em 26 de dezembro de 1924 o governo central organizou a Comissão 

de Estudo e Debelação da Praga Cafeeira (1924-1927), em união com o 

governo estadual de São Paulo, dirigido por Carlos de Campos (1866-1927), 

para combater a infestação nos cafezais paulistas da praga conhecida como 

“broca do café”.36 

A Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas tinha uma estrutura complexa e a ela estavam associados 

encargos técnicos os mais diversos, incluindo o de viação e construção de vias 

férreas. Ela chegou a compor em 1926 o maior orçamento entre as secretarias 

do estado de São Paulo em decorrência da construção da linha férrea 

Sorocabana37, que no mesmo ano foi responsável pelo gasto de maior 

expressão dentro da Secretaria.38 

Apesar de tantos encargos e da importância que a agricultura de São 

Paulo, principal produtor nacional de café, representava para o país, em 1924 a 

Diretoria de Agricultura da Secretaria tinha apenas um entomólogo, o 

naturalista Adolph Hempel (1870-1949)39, que é então requisitado (maio de 

1924) a examinar o inseto que havia infestado os cafezais.40  

Ao fazer a análise, ele suspeitou de que fosse uma espécie de 

besouro.41 O Instituto Agronômico de Campinas já havia verificado a infestação 

e estudado o inseto, mas esse estudo parece não ter correspondido ao rigor 

necessário para organizar meios de combatê-lo. Por isso, o secretário da 

Agricultura, Gabriel Ribeiro dos Santos (1873-1938), convidou Ângelo Moreira 

                                                           
36 Cytrynowicz, Rebouças & D’Agostini, Álbum Histórico, 11. 
37 A Companhia Sorocabana de Estrada de Ferro (1871) servia inicialmente para facilitar o 
escoamento do algodão, e só depois para escoar o café, vide Ana Luiza Martins, História do 
Café, 166. 
38 RSF SP, (1926): 78, 82. 
39 Estadunidense naturalizado brasileiro, Adolph Hempel formou-se naturalista em Illinois 
(EUA), em 1892. No Brasil, trabalhou no Museu Paulista e Instituto Agronômico de Campinas 
antes de ingressar no Instituto Biológico, em 1927, vide Ide et al., Coleção Entomológica 
"Adolph Hempel." 
40 Rebouças, Arthur Neiva, 42. 
41 Em 2014, 60% de todas as espécies animais existentes correspondiam a um milhão de 
insetos; 40% das espécies de insetos eram besouros; 13 a 15 por cento dos insetos existentes 
eram Hymenopteros (vespas e abelhas). Informações do Museu do Inseto, do Instituto 
Biológico de São Paulo. 
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da Costa Lima (1887-1964), do Instituto Biológico de Defesa Agrícola (RJ), e 

Arthur Neiva (1880-1943), do Museu Nacional (RJ), para darem sua opinião. 

Depois de identificado o besouro, a pedido do governo do estado de São 

Paulo, é nomeada a comissão científica chefiada por Arthur Neiva. Costa Lima 

recusa o convite para fazer parte da Comissão, que é composta inicialmente de 

Adalberto de Queiroz Telles42 e Edmundo Navarro de Andrade (1881-1941).43  

A sede da Comissão ficou estabelecida na cidade de São Paulo e 

contou com laboratórios de química e de entomologia, no qual trabalharam J. 

Pinto da Fonseca (1896-1982) e Mário Autuori (1906-1982).44 

A partir de então, passava a ser responsabilidade da Comissão o 

controle da infestação causada pelo besouro Stephanoderes hampei45, espécie 

conhecida como a “broca do café”. 

Frequentemente, as fêmeas da “broca do café” põem os ovos no 

interior do próprio fruto em que estão alojadas. Geralmente durante a colheita 

muitos desses grãos caem ao chão podendo contaminar com rapidez toda a 

lavoura, prejudicando a safra.46  

A Comissão foi rápida em identificar os locais contaminados em todo 

o estado de São Paulo e também o grau da infestação. Para isso, aprofundou 

os estudos sobre a biologia do inseto: longevidade do inseto no café e fora 

dele, em palha seca e úmida, terra seca e úmida, serragem etc. Também foram 

feitos estudos sobre o comportamento da broca em relação ao vegetal: a 

penetração nos frutos do cafeeiro em todos os estágios de desenvolvimento. 

Depois de várias experiências, o secretário da Agricultura relatou ao presidente 

                                                           
42 Adalberto Queiroz Telles foi engenheiro agrônomo e Secretário da Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo durante o ano de 1931. Foi professor da Esalq e o primeiro chefe 
da Divisão Vegetal do Instituto Biológico na ocasião de sua fundação. Essa Divisão alocou os 
cientistas da Comissão de 1924, que foi extinta assim que o Instituto foi criado. Não foi possível 
localizar suas datas de nascimento e morte, vide Rebouças, “Pelo resgate da memória 
documental.”  
43 RSA SP (1924): 30-1. 
44 Rebouças, 21. 
45 A denominação atual do besouro conhecido como “broca do café” é Hipothenemus hampei. 
Quando Hempel identificou o inseto, ele estava classificado no gênero Stephanoderes (Ferrari). 
Tudo indica que a denominação hampei para a espécie do gênero Stephanoderes (Ferrari) foi 
dedicada ao médico e entomologista austríaco Dr. Clemens Hampe (1802-1884). Isso se deduz 
porque há outra espécie de coleóptero do gênero Morphocarabus batizada com o mesmo 
nome hampei, que foi dado em homenagem ao Dr. Hampe, vide Lie & Klenfeld, “Betrachtungen 
über Carabus (Reflexões sobre Carabus)”, 75-94. 
46 Fonseca & Autuori, Principaes Pragas do Café, 21-34. 
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do estado de São Paulo que a Comissão passava a dispor do “mais completo e 

perfeito conhecimento de tudo o que diz respeito à broca do café, e possui a 

melhor bibliografia existente a ela relativa”.47 

Conforme relatório da Comissão, possivelmente o mesmo inseto já 

atacava os cafezais paulistas desde 1913 em várias regiões, sendo a mais 

afetada o município de Campinas. Originário do continente africano, mais 

precisamente de Uganda, o besouro da broca foi identificado também em 

várias outras regiões da África, em Java e Sumatra (na Indonésia), na Oceania, 

Antilhas e Brasil.48  

Uma das primeiras tentativas de combate foi a utilização de água 

quente para expurgar a broca do café contaminado. A prática do expurgo com 

água quente alterava a qualidade e o sabor do café e, depois de várias 

experiências, a comissão solicitou a construção e instalação de várias câmaras 

de expurgos pelas fazendas, nas quais o café colhido e ensacado seria 

submetido à aplicação de sulfureto de carbono49. Entre os fabricantes e 

fornecedores desse produto estavam a Sociedade de Productos Chimicos 

Elekeiroz, Industrias Reunidas F. Matarazzo, Companhia de Oleos e Productos 

Chimicos e a marca Independencia, citada como uma das fábricas que 

oportunamente teriam elevado demais o preço do produto em razão de sua 

procura:50  

 

“Enquanto procurávamos baixar o preço do sulfureto [...] 

sugeríamos a montagem de uma fábrica para esse 

produto, juntando para isso todos os planos com 

minuciosas plantas e orçamento para a respectiva 

construção e manutenção. Disso demos conhecimento a 

diversos fabricantes, os quais, diante da possibilidade do 

                                                           
47 RSA SP (1924): 33, 34. 
48 Neiva, 20,22,24. 
49 Também conhecido como dissulfeto de carbono, trata-se de um líquido incolor, inflamável e 
venenoso. Além de seu uso como inseticida, é útil como solvente em vários ramos da indústria: 
têxtil, de plásticos, borrachas etc. Sua alta toxicidade causa efeitos hematológicos e 
dermatológicos pronunciados sobre o sistema nervoso central. Por ser altamente volátil, sua 
ingestão pode ocorrer por via respiratória ou cutânea. Dependendo do tempo de exposição a 
essa substância, poderão ocorrer desde complicações psiquiátricas até distúrbios reprodutivos. 
50 Neiva, 15. 
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Governo entrar no mercado em concorrência com os 

seus produtos, continuam a sustentar o mesmo razoável 

preço de 40$000 a caixa de 4 latas”.51 

 

Os inspetores da comissão percorriam as fazendas coletando material 

contaminado e o enviavam ao laboratório de química e de entomologia para 

que fosse avaliada a ação do sulfureto.52  

Havia necessidade de pesquisas constantes sobre a morfologia do 

inseto, uma vez que o aprimoramento do produto dependia desse estudo:  

 

“Estes Laboratórios vêm prestando os mais relevantes 

serviços à lavoura, pois esta, até então desamparada de 

qualquer auxílio científico direto, acorreu pressurosa a 

receber orientação para os males e problemas que a 

afligem. Assim é que o Laboratório de Entomologia, nas 

horas de folga em seus estudos sobre o Stephanoderes 

dava instruções e respondia a consultas que lhe vinham 

de todos os pontos do Estado e mesmo do resto do país. 

O material colecionado pelo Laboratório em menos de 

três anos é, na sua grande maioria, proveniente de 

remessas feitas por agricultores ou interessados em 

assuntos agrícolas. O Laboratório de química [...] fez 

exame de todos os sulfuretos expostos à venda, a fim de 

conhecer quais os que poderiam, sem prejuízo ao café, 

ser utilizados para o expurgo”.53 

 

O trabalho de profilaxia e combate ao inseto mantinha-se com 

recursos provenientes dos produtores rurais. Os 89 postos inicialmente 

instalados em várias regiões do estado cobravam dos produtores 25 réis por 

saco expurgado. Essa renda era revertida ao Tesouro e aplicada às 

necessidades dos postos. Os gastos com a compra do produto, pagamento de 

                                                           
51 Ibid. 
52 Ibid., 17. 
53 Ibid., 19. 
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pessoal e a instalação das câmaras eram cobertos pela renda arrecadada com 

o próprio trabalho do expurgo, que em 1927 girou em torno de 776:527$615 

(setecentos e setenta e seis contos, quinhentos e vinte e sete mil e seiscentos 

e quinze réis). Uma extensa campanha por meio audiovisual, com a produção 

do filme A Broca do Café, exibido 232 vezes para um público de 104.634 

pessoas, além de exibições para autoridades (135 exibições) utilizou do 

montante dessa renda o valor de 52:373$000 (cinquenta e dois contos, 

trezentos e setenta e três mil réis). Publicações impressas igualmente 

advertiam aos agricultores e à população rural em geral condutas preventivas 

que auxiliavam no diagnóstico do problema.54 

Os folhetos distribuídos largamente em todo o estado, com dados 

referentes à biologia da broca, e também o filme que mostrava todas as fases 

da vida do inseto, repercutiram fora do Brasil.55 O contato com cientistas e 

centros de entomologia estrangeiros foi estabelecido, a fim de confirmar os 

resultados das pesquisas da Comissão sobre a identificação e origem do inseto 

e para avaliar as condutas profiláticas.56  

Nessa ocasião as relações científicas entre Brasil e Alemanha já 

contavam com Henrique da Rocha Lima (1879-1956), que desde 1908 

trabalhava como pesquisador na área de microbiologia e anatomia patológica 

na Alemanha, e atuava como professor, desde 1919, na Universidade de 

Hamburgo.57  

No relatório da Comissão (setembro de 1927) há trecho de artigo 

publicado na Alemanha pelo especialista em entomologia aplicada Prof. Dr. K. 

Escherich, diretor do Instituto de Munique. Depois de visitar o Brasil, 

percorrendo os estados de São Paulo e Minas Gerais, e de conhecer o trabalho 

nos laboratórios de entomologia, de volta a seu país, o professor alemão faz 

considerações sobre os avanços alcançados pelos cientistas brasileiros: “Não 

conheço nenhum outro exemplo de, em tão curto espaço de tempo, ter sido 

executado tanto trabalho científico e prático como aí”.58  

                                                           
54 Ibid., 16. 
55 RSA SP (1924): 36-7. 
56 Neiva, 25. 
57 Silva, “Um Diplomata da Ciência”, 1-2.  
58 Neiva, 25. 
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Em resumo, além de pesquisas rotineiras nos laboratórios de 

entomologia e química, as medidas tomadas pela Comissão eram: 1) fazer 

repasses no café depois das colheitas; 2) expurgar a colheita; 3) expurgar 

todas as roupas e materiais trazidos pelos colonos; 3) destruir os cafeeiros 

abandonados; 4) limpar rigorosamente os terreiros e casas de máquinas; 5) 

proibir o transporte de mudas e sementes. Nessa fase, dentre todas as 

medidas, destacou-se o repasse como a mais eficiente.59  

A tabela a seguir mostra a evolução desse trabalho entre os anos 

1924 e 1926: 

 

Ano 

 

Número de 

cafeeiros 

Cafeeiros 

atacados 

Média de frutos 

atacados por 

árvore 

Porcentagem de 

cafeeiros atacados 

1924 28.017 19.611 26,9 70 

1925 28.017 2.548 7,1 0,1 

1926 28.017 1.241 2,9 0,05 

Fonte: Relatório da Secretaria de Agricultura de 1926, p.44. 

 

Os bons resultados levaram à criação, por meio da Lei 2.243 de 26 de 

dezembro de 1927, do Instituto Biológico de São Paulo de Defesa Agrícola e 

Animal.60 Idealizado por Arthur Neiva e fundado pelo secretário da Agricultura 

Fernando de Sousa Costa (1886-1946), no governo de Júlio Prestes (1882-

1946), o Instituto Biológico passou, a partir de 1927, a substituir oficialmente a 

Comissão (extinta pelo artigo 18 da mesma Lei 2.243) nos serviços contra a 

broca.61   

O Instituto foi a concretização dos objetivos pioneiros da Comissão – 

o de adotar métodos científicos no combate de pragas agrícolas, considerando 

nos estudos as interações entre inseto e condições ambientais.  

                                                           
59 RSA SP (1924): 38-42. 
60 Cytrynowicz, 19. 
61 RSA SP (1927): 97. 
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A ele competiria, entre outras coisas, “divulgar por meio de 

publicações próprias os resultados dos seus estudos e pesquisas”, que viriam a 

ser os periódicos Arquivos do Instituto Biológico (1928) e, mais tarde, O 

Biológico (1935), e “organizar cursos práticos relativos às pesquisas feitas em 

suas Seções [...] e fiscalizar o comércio de fungicidas, inseticidas, parasiticidas 

e todo e qualquer produto congênere, medicamentoso ou profilático, de uso 

veterinário ou empregado na lavoura, para o fim de evitar fraudes e 

adulterações”.62 

Entre as seções criadas desde o início no Instituto estava a de 

Entomologia e Parasitologia Agrícolas. O diretor superintendente da instituição 

era contratado pelo governo e passava automaticamente a fazer parte, como 

membro efetivo, do Conselho Superior de Ensino da Agricultura63, assim como 

o diretor da escola agrícola “Luiz de Queiroz” e o diretor do IAC.64 

 

2.2 Ciência e crise 

 

A gestão de Fernando da Sousa Costa (1927-1930) na Secretaria de 

Agricultura foi marcada pela crise financeira mundial (outubro de 1929), trágica 

para os negócios do café. O principal produto de exportação brasileiro sofreu 

desvalorização no preço, mas ainda registrava, em 1929, aumento em sua 

produção.65 Isso provocou um retrocesso no parque industrial do estado, em 

decorrência da queda do poder aquisitivo do paulista, maior consumidor de 

produtos manufaturados na época.66 Para se ter uma ideia, o dividendo de 

exportação do estado teve uma queda de quase 50% de 1929 para 1930.67  

As atividades do Instituto foram prejudicadas com a crise. 

Funcionando improvisadamente em sedes distribuídas por 5 prédios em 

diferentes endereços da capital, as condições de trabalho não eram as ideais. 

                                                           
62 Rebouças, 24-5, 36. 
63 São Paulo, Lei 2.209-A, de 23 de novembro de 1927.  
64 Rebouças, 26. 
65 RSA SP (1930): 8. 
66 RSA SP (1929):16, 17, 18.  
67 RSA SP (1930): 3. 
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O serviço de repasse68 do café contaminado foi reduzido, e o Instituto começou 

a vender a preço de custo o sulfureto de carbono para aliviar as despesas dos 

fazendeiros, que demonstravam dificuldades financeiras e não conseguiam 

aplicar o preconizado para o controle da infestação. Em março de 1929, antes 

que eclodisse a crise financeira, Adolph Hempel foi comissionado pelo estado, 

em nome do Instituto Biológico, a viajar para Uganda (1929) e trazer para o 

Brasil a vespinha Prorops nasuta, conhecida como Vespa de Uganda e 

reconhecida como inimiga natural da broca do café.  

 

“[...] Com o fim de obter e transportar para o nosso meio 

o Prorops Nasuta, micro-hymenóptero já experimentado 

pelos holandeses em Java como inimigo natural do 

‘Stephanoderes hampei’ [...] partiu para Uganda a 16 de 

março de 1929, o assistente chefe da seção de 

Entomologia e Parasitologia Animal do Instituto Biológico, 

de lá regressando a 28 de junho do mesmo ano com 

abundante material daquele inseto [...]”.69 

 

Hempel conseguiu trazer 800 exemplares vivos da vespa, que 

passaram a ser criados nos laboratórios do Instituto. Em 1929 foram 

distribuídas 30.110 vespas a 40 fazendas. Com o tempo o número de fazendas 

criadoras das vespas aumentou, chegando em 1932 a um total de 202. O 

processo de criação era simples, pouco técnico, e o Instituto Biológico fornecia 

as informações necessárias e a ajuda de um inspetor no local da criação.70 

Aplicado como método de combate à broca, as pesquisas com controle 

biológico, que tocam no conceito de equilíbrio natural, passam a ser prioridade 

do Instituto a partir de 1929 até final dos anos 1930.  

Desde os trabalhos da Comissão, o número de alunos inscritos na 

escola agrícola vinha aumentando. De 35 alunos em 1924, passou para 62, em 

1926, chegando em 1930 a um total de 138 alunos. O aumento de inscrições 

                                                           
68 O repasse consiste em retirar os grãos de café que ficam nos pés após a colheita para 
impedir a proliferação da broca, que não se desenvolve sem o grão do café.  
69 RSA SP (1929): 70-2. 
70 Fonseca & Autuori, 29. 
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relacionou-se também à concessão, a partir de 1925, do título de engenheiro 

agrônomo para quem completasse o curso de agricultura.71 Ainda no mesmo 

ano, a lei n. 2.111, de 30 de dezembro, criou na escola uma nova cadeira 

(nona), à qual coube o ensino de zoologia, entomologia, anatomia e fisiologia 

dos animais domésticos, vindo a ocupar, somente em meados de 1927, uma 

pequena dependência no Pavilhão de Zootecnia, dispondo apenas de lousa e 

giz.72 Tudo parece indicar que, nos dois anos anteriores ao início da recessão 

financeira, aprimoraram-se as condições de ensino na escola de agricultura. 

Em 1928 ela recebeu apoio do governo federal para enviar aos EUA alguns 

alunos para especialização.73 De 1927 a 1929, o número de matrículas passou 

de 77 para 130, e o número de aulas teóricas de entomologia e parasitologia 

passou de 19 para 44, e as aulas práticas de 7 para 23.74 Em seu novo prédio, 

pronto em 1929, a cadeira responsável pelo ensino de entomologia recebeu 

aparelho de microfotografia, microscópios para professores e alunos e outros 

itens de laboratório.75  

Paralelamente ao gradativo processo de institucionalização da 

entomologia brasileira, tornou-se consistente um movimento internacional de 

proteção da natureza. Nesse sentido, São Paulo foi um estado pioneiro. Os 

zoólogos e entomólogos que participaram do início desse processo foram 

influenciados pelas ideias conservacionistas propagadas na Europa e EUA. 

Desde 1900, os ingleses foram precursores na organização desse 

movimento, promovendo um acordo de proteção ambiental mundial e criando 

uma sociedade de proteção da fauna e flora, que visava à conservação dos 

animais de caça em suas colônias africanas. Nessa fase uniram-se interesses 

distintos em torno da mesma causa. Os caçadores preocupavam-se em 

reserva de caça, e os naturalistas se interessavam na preservação ambiental 

                                                           
71 RSA SP (1930): 18; RSA SP (1927): 24. 
72 RSA SP (1929): 33; RSA SP (1927): 26. Apenas a partir de 1929 essa cadeira ganhou prédio 
próprio, no qual funcionava também a cadeira de Fitopatologia, a cargo do professor doutor 
Edwin Honey, contratado dos Estados Unidos para orientar pesquisas práticas na infecção de 
plantas por alguns tipos de fungos e o estudo de sua etiologia (causa), para o qual a 
entomologia oferecia suporte. Nesta ocasião já existia na escola a cadeira de Química 
Agrícola.  
73 Ibid., 39. 
74 RSA SP (1927): 27; RSA SP (1929): 28-9. 
75 RSA SP (1929): 33. 
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por meio da criação de parques e reservas florestais em contraposição aos 

efeitos deletérios que a industrialização e urbanização provocavam. 76 

A questão da caça e a da conservação da natureza por meio da 

criação de áreas intocadas e protegidas foram dois dos principais temas 

subjacentes ao pensamento conservacionista colonial europeu.77   

A ideia colonial de conservação previa regular as relações entre as 

populações locais (nativas) e a natureza conforme os interesses imperiais, 

impondo regras e disciplinando os hábitos de produção, favorecendo o 

conhecimento formal e científico da natureza em detrimento do saber popular, 

informal e local. Sob esse prisma, a vida humana não era considerada como 

parte da natureza – que deveria ser protegida das devastações de demandas 

sociais, principalmente das demandas próprias de comunidades que 

dependiam diretamente da exploração de recursos naturais para continuarem 

sobrevivendo. Com isso, o acesso aos lugares selvagens sob proteção não 

estaria garantido à grande maioria das pessoas. A preservação dos paraísos 

naturais intocados estava destinada à pesquisa científica e ao benefício dos 

descendentes de uma elite.78 

Em 1933, com o movimento conservacionista mais amadurecido, foi 

realizada, em Londres, a Conferência Internacional para a Proteção da Fauna e 

Flora, que unia os interesses de cientistas, dos governos coloniais e de 

preservacionistas em torno da mesma causa: criar parques nacionais e 

reservas com o objetivo de controlar o extermínio de animais selvagens 

encarados como pestes agrícolas.79 

 

2.3 Mudança de poder e instabilidade 

 

Os efeitos da crise internacional recrudesceram a necessidade de o 

país alcançar autonomia econômica. O emblema da ideologia nacionalista-

                                                           
76 McCormick, 35-36. 
77 Adams, Decolonizing Nature, 19. 
78 Ibid., 42-3. 
79 McCormick, 37. 
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integralista em defesa dos interesses coletivos das novas classes sociais que 

surgiam no Brasil começava a contrariar os privilégios locais da elite agrária.80 

Com a tomada de poder de Getúlio Vargas em 1930, São Paulo 

passou por uma grave instabilidade político-administrativa que prejudicou as 

atividades do Instituto Biológico durante os primeiros anos do Governo 

Provisório.  

Arthur Neiva estava afastado da diretoria do Instituto desde 1929, 

quando assumiu a Secretaria de Administração. Na passagem do governo, o 

grupo político de força no estado de São Paulo estava representado pelo 

tenente João Alberto Lins de Barros (1897-1955), nomeado por Getúlio para 

ser o Interventor de São Paulo (1930-1931). Aliado a esse grupo, Neiva foi 

convidado a ocupar o cargo, em 1930, de Interventor do estado da Bahia.81  

Com seu afastamento do Instituto e a mudança para a Bahia, não 

foram poucas as dificuldades enfrentadas pela instituição, desde a promessa 

não cumprida de conclusão do prédio central, até o corte de verbas para a 

edição da revista Arquivos do Instituto Biológico e rumores de seu 

desmembramento.82 

Durante os primeiros anos do governo de Vargas, o prestígio político 

de Arthur Neiva pareceu não ter refletido em favor da instituição científica que 

criara. O prédio em construção foi tomado pelas tropas de Getúlio, e os 

pesquisadores passaram a trabalhar com verba reduzida.83 No que se refere ao 

fomento da produção cafeeira, “predominava o fator econômico sob todos os 

pontos de vista”84, pois as despesas com a cultura agrícola visavam sempre 

apresentar vantagem econômica para o estado.  

O endividamento dos lavradores atrasou o pagamento dos colonos e 

prejudicou os serviços de combate à broca, provocando o aumento da 

infestação. Postos de expurgo tiveram que ser fechados, pois o preço do 

sulfureto de carbono aumentou tanto que se começou a considerar o uso de 

                                                           
80 Fausto, 97. 
81 Rebouças, 78. 
82 Ibid., 79. 
83 Henrique da Rocha Lima, “Instituto Biológico,” Arquivos do Instituto Biológico V (1934): 12. 
84 Ibid., 24. 
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outros inseticidas. A renda do expurgo, que nessa fase era menor, depois de 

recolhida ao tesouro, continuava sendo reaplicada no custeio dos serviços do 

Instituto. A despeito das dificuldades, as pesquisas com a Vespa de Uganda 

seguiram em frente, ficando ao lado do repasse como o método mais eficiente 

no combate à broca, e o número de insetos distribuídos foi subindo 

gradativamente. Também o trabalho de divulgação, por meio dos Arquivos do 

Instituto Biológico, embora com diminuição de pessoal, começou nessa época 

a elevar o número de pedidos de permuta com centros científicos 

estrangeiros.85 

As mudanças que ocorreram nessa fase na administração pública 

estadual redefiniram e regularam as atividades dos institutos. Isso de certa 

forma foi positivo, porque representou um passo adiante na profissionalização 

do serviço público. Em contrapartida, em nome da eficiência, justificou-se a 

censura com a criação, por exemplo, de um departamento que concentrava e 

controlava todo material a ser impresso pela Secretaria de Agricultura de São 

Paulo, diminuindo com isso a autonomia estadual na divulgação científica.86 

Por outro lado, a reorganização da antiga Secretaria da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas pelo decreto n. 4.803, de 24 de dezembro de 1930, 

simplificou suas atribuições. 

Ao ser desmembrada, foi passada a outra secretaria a 

responsabilidade com viação e obras públicas. A nova Secretaria da 

Agricultura, Indústria e Comércio ficou responsável por administrar os assuntos 

referentes a pecuária, indústria, comércio, terras devolutas, imigração, 

colonização, serviços geográfico, geológico e meteorológico do estado.87 

Ficaram bem definidos os encargos das Diretorias de Inspeção e Fomento 

Agrícola e de Indústria Animal, que era o de fomentar a produção agropecuária 

paulista.88  

Com essa reestruturação, o Instituto Agronômico e o Biológico 

continuaram responsáveis em pesquisar pragas e moléstias vegetais e animais 

                                                           
85 RSA SP (1930): 32-3, 35. 
86 Boletim de Agricultura (1932): 1-2. 
87 RSA SP (1930): 191. 
88 Ibid., 192. 
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e oferecer assistência direta aos agricultores. As seções de entomologia de 

cada instituto diferenciavam-se em suas atribuições. No IAC, era feita, 

basicamente, a classificação de insetos daninhos; no Biológico, as pesquisas 

eram mais extensas, e tinham enfoque particular no estudo da biologia de 

formigas e cupins e de métodos biológicos de combate às pragas.89  

A “Luiz de Queiroz”, que a partir de 1931 passou a se chamar Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq)90, e a Escola de Medicina 

Veterinária ficaram encarregadas da formação de agrônomos e médicos 

veterinários, respectivamente. Em 1932, o Curso Superior de Agricultura da 

Esalq era realizado em 4 anos. Nessa fase, a escola começou a oferecer 

cursos de especialização e também laboratórios e campos experimentais para 

pesquisas científicas.91  

Depois da revolução constitucionalista, Arthur Neiva não viu 

possibilidade de retornar a São Paulo por sofrer retaliações políticas, e 

considerou os episódios de 1932 como  

 

“[...] dias históricos pejados de grandes acontecimentos 

numa época de transformações sociais radicais. Os 

homens pensam que estão dirigindo o curso dos fatos e 

acontecimentos, quando na verdade estão sendo por eles 

envolvidos e arrastados”.92 

 

Desligando-se oficialmente do Instituto Biológico, propõe em carta a 

Adalberto de Queiroz Telles, diretor administrativo do Instituto desde sua 

fundação, continuar próximo da instituição: 

 

                                                           
89 Boletim de Agricultura (1932): 624. 
90 Portal do Museu de Ciências da Universidade de São Paulo, “Memória USP,” 
http://mc.prceu.usp.br/. 
91 Boletim de Agricultura (1932): 634. 
92 Do estado da Bahia, Arthur Neiva volta ao Rio de Janeiro e, em 1933, assume o cargo de 
Diretor Geral de Pesquisas do Ministério da Agricultura. Manguinhos foi seu próximo destino 
até antes de falecer, em 1943, vide Rebouças, Arthur Neiva, 89. 
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“[...] continuo a seu dispor no que V. me julgar útil, para 

orientar invisivelmente, se V. quiser, sem que ninguém o 

saiba se V. entender, a marcha e o rumo dos trabalhos 

científicos do Biológico. Basta que me escreva, que 

mande o Reis93 se entender comigo [...] enfim procurando 

pôr-se em contato comigo, pelo modo que julgar”.94  

 

O período entre 1933 e 1937 foi positivo para o fortalecimento da Esalq 

e do Instituto Biológico. As causas são tanto de caráter genérico quanto 

específico. De modo geral, a política nacional de expansão do ensino superior 

e a promulgação da Constituição de 1934 (desejo dos paulistas em 1932) 

favoreceram as duas instituições.  

De modo mais específico, o Instituto Biológico foi beneficiado com a 

entrada de Armando de Salles Oliveira (1933-1935) como interventor do 

estado, e com a posse de Henrique da Rocha Lima na direção da instituição 

(1933-1949), assumindo o lugar de Arthur Neiva – que, conforme visto, desde 

1929, por razões políticas, havia se licenciado do Instituto. Com uma direção 

menos ausente, tornou-se viável traçar um projeto mais sólido de 

administração.95  

A nova Constituição, que passou a vigorar em julho de 1934, ano em 

que Vargas foi eleito indiretamente presidente da república, instituiu a reforma 

eleitoral (voto secreto e feminino), a criação da Justiça do Trabalho e as leis 

trabalhistas. A segunda constituição republicana, apesar de ter inovado em 

relação à anterior (de 1891) por incluir um número maior de disposições sobre 

educação, aumentando a porcentagem destinada à educação pública e rural, 

ainda não continha disposições específicas sobre pesquisas científicas.96 

                                                           
93 José Reis (1907-2002) entrou para o Instituto Biológico em 1929. Escreveu obras de 
divulgação científica para revistas e jornais e assumiu, na década de 1960, a direção da Folha 
de S.Paulo, onde criou a coluna Periscópio, na qual a ciência internacional era divulgada ao 
grande público. Participou da criação da SBPC, em 1948, vide Rebouças, José Reis, 17,25, 27. 
94 Rebouças, Arthur Neiva, 87. 
95 Cytrynowicz, 43. 
96 Brasil, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. “Parágrafo único. 
Para a realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará, no mínimo, vinte por cento 
das quotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual.” 
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O Instituto Biológico dependia da verba do estado, que variava com 

as trocas de governo. Com o novo interventor, a instituição passou a receber 

apoio e verba necessários para seu funcionamento e restabeleceu a 

continuação das obras do prédio-sede, além de arrendar uma fazenda do 

Banco do Estado para estudos experimentais sobre a broca do café.97  

No fim dos anos 1930 a produção industrial de São Paulo começou a 

se desvincular da dependência do mercado cafeeiro. As grandes fazendas de 

café iam dando lugar às pequenas propriedades e à policultura.98 No entanto, 

embora o poder local fosse perdendo a autonomia, para poder avançar com o 

parque industrial e financeiro, o novo governo teve de reorganizar, por meio de 

novas alianças políticas, os diversos interesses em jogo. A hegemonia da terra 

continuaria garantida nas mãos de poucos proprietários rurais, que embora 

perdessem poder político em relação aos centros, continuariam controlando as 

populações rurais.99 

Nessa fase, o grande número de fazendas abandonadas pelo 

desgaste do solo, o desflorestamento excessivo e outros efeitos negativos que 

a monocultura havia causado ao ambiente já apontavam para o problema das 

catástrofes ecológicas e de suas consequências, como a falta de alimentos, o 

desequilíbrio natural e a ameaça de extinção de espécies animais e vegetais. 

As pesquisas de controle biológico com a “Vespa de Uganda” já apresentavam 

resultados satisfatórios no controle da broca do café. Esse foi um dos fatores 

que contribuíram para que o Instituto Biológico se consolidasse como um 

importante centro científico, consoante com questões ambientais de interesse 

internacional. Consequentemente, sua Divisão de Entomologia tornou-se 

referência. O prestígio alcançado favoreceu para que partisse de dentro do 

Instituto a iniciativa de criar, dessa vez em bases mais sólidas, a Sociedade 

Brasileira de Entomologia. 

 

 

                                                           
97 Vide Rocha Lima, “Instituto Biológico,” 12. 
98 Saes, “Economia”, 33-4,72, 81. 
99 Fausto, 150. 
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Bases institucionais para a criação da SBE 
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3.1 O Boletim Biológico e o CZB 

 

Durante os trabalhos da Comissão, Arthur Neiva fundou, em 1926, a 

revista Boletim Biológico, junto com o professor Lauro Travassos (1890-1970) e 

seu assistente, Cesar Pinto100, da cátedra de Parasitologia da Faculdade de 

Medicina de São Paulo (1912). Junto com eles estava Flavio da Fonseca101 e 

Paulo de Toledo Artigas (1904-1992). Em 1929, Lauro Travassos aceitou um 

convite para colaborar no Institut für Schiffs und Tropenkrankheiten (Instituto de 

Doenças Tropicais) de Hamburgo. Durante sua ausência, o contrato que ele e 

seu assistente tinham com a Faculdade foi rescindido pelo então secretário do 

Interior de São Paulo, o bacharel Fábio de Sá Barreto (1876-1948). O motivo 

alegado era o de que na “Faculdade de Medicina de São Paulo não é lugar 

para se efetuarem pesquisas científicas”. A partir disso, o laboratório de 

parasitologia foi fechado e as pesquisas em andamento foram interrompidas. A 

revista só reapareceu em 1931, editada no Rio de Janeiro e mantida por 

iniciativa de Travassos, Costa Lima e outros colaboradores. O objetivo inicial 

da revista foi o de publicar trabalhos originais de ciência. Nela foram divulgados 

artigos de parasitologia e entomologia. Em 1933, um ano depois de criado o 

CZB, o Boletim passou a ter periodicidade e foi incorporado como órgão oficial 

do Clube.102  

Entre os fundadores do CZB, em dezembro de 1932, estão nomes 

ligados aos trabalhos da Comissão e ao Instituto Biológico: Clemente Pereira 

(1906-1958), chefe da Seção de Entomologia do Instituto Biológico entre 1929 

e 1931, Adolph Hempel, Mario Autuori, entre outros.103 

Desde a década de 1920, o Serviço Florestal do Brasil (1921) já 

estava encarregado, entre outras coisas, de contribuir para a conservação de 

                                                           
100 Pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, professor da Universidade de São Paulo e autor de 
vários trabalhos importantes em parasitologia. Não foi possível localizar suas datas de 
nascimento e morte. 
101 Um dos fundadores e primeiros docentes da Escola Paulista de Medicina – Unifesp-EPM 
(1933). Não foi possível localizar suas datas de nascimento e morte. 
102 Boletim Biológico 17 (10 de agosto de 1931): 1. Alguns nomes que passaram a patrocinar a 
revista a partir de 1931, quando ela começa a ser editada no Rio de Janeiro:  J. F. de Assis 
Brasil, Arthur Neiva, A. M. da Costa Lima, Companhia Industrial Pirahy, Cesar Pinto, Lauro 
Travassos etc. 
103 “Lista dos sócios fundadores do C.Z.B.,” Boletim Biológico  (Nova Série) III, no 5 (1937): 35. 
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ambientes naturais e para o reflorestamento, com a finalidade de combater 

pragas de matas e florestas. Também a Lei no 2.223, de 14 de dezembro de 

1927, decretada pelo Congresso Legislativo, dispôs como uma das atribuições 

do Serviço Florestal estadual a promoção da conservação das matas e a 

criação de parques no território do estado de São Paulo.104 Contudo, foi 

somente no final dos anos 1930 que começou uma reorganização mais efetiva 

da exploração florestal no Brasil.  

Em 1932, o objetivo do Clube era contribuir na campanha a favor da 

criação de redutos naturais em vias de desaparecimento, com a finalidade de 

evitar a extinção de espécies consideradas significativas. A ideia, basicamente, 

era a defesa do patrimônio nacional pelo reconhecimento de seu potencial 

natural, o que combinava com a política nacionalista de integração do país por 

meio da construção de uma identidade nacional: 

 

“[...] contribuir para o exato conhecimento científico da 

fauna brasiliense, representada por todos os seus grupos 

[...] organizar palestras sobre assuntos zoológicos em 

geral para divulgação popular [...] realizar, com a ajuda 

do poder público ou por meio de auxílios particulares, 

excursões científicas ao interior do país, com o fim de 

colher material zoológico [...]”.105 

 

A ideia de fundar o Clube surgiu na mesma ocasião em que o 

governo central elaborava a regulamentação da caça e da pesca (1932).106 

Ao CZB interessava o apoio de clubes de caça para a coleta de 

material em excursões científicas. Também interessava despertar nos 

caçadores o interesse pela proteção da fauna. Aos clubes de caça era atrativa 

a possibilidade de isenção de imposto para a prática da caça: 

 

                                                           
104 RSA SP (1927):  XXVI. 
105“Fundação e Trabalhos Iniciais do C. Z. B.,” Boletim Biológico (Nova Série) I, no 1 (1933): 22. 
106 Ibid. 
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“[...] estabelecer, com a cooperação de seus associados 

ou junto a clubes de caça e pesca e outras organizações 

similares, um serviço de colheita de material zoológico 

para uso recíproco de seus membros [...] conceder, a 

título gratuito, no fim de cada exercício financeiro e 

exclusivamente a seus sócios porventura interessados, 

isenção do imposto estadual de caça e pesca [...]”107 

 

Os objetivos previstos no estatuto do CZB realçavam a necessidade 

de se criar reservas florestais com a finalidade de proteger a fauna e flora do 

país. Conforme essa concepção de proteção, a escolha das áreas a serem 

preservadas deveria respeitar o desenvolvimento econômico. Ao mesmo 

tempo, não alertava para o problema da subsistência de possíveis populações 

locais: 

 

“[...] incentivar a campanha de proteção da fauna [...] 

sempre que isso não colida com o interesse da economia 

geral, estimulando, no particular, a criação de reservas 

zoológicas (parques especiais) para defesa de grupos 

representativos ou interessantes de animais do país 

[...]”.108 

 

A campanha em favor dessas reservas era apoiada por parte da elite 

brasileira, pois áreas foram doadas por particulares como incentivo às 

atividades do Clube: 

 

“[...] Doações feitas ao clube [...] um lote de meio 

alqueire, de terreno às margens da represa do Rio 

Grande, em Santo Amaro, (nova represa da Light), doada 

pelo sr. Arnaldo de Couto Magalhães [...] um terreno no 

Parque Estrela, à raiz da Serra de Petrópolis, estado do 

                                                           
107 Ibid. 
108 Ibid., 23. 
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Rio doado pelo dr. Agenor Couto Magalhães [...] uma 

grande área de terreno em Ubatuba doada pelo dr. 

Theodorico de Oliveira. [...] Ainda sobre o retiro dos 

sócios foi largamente discutida e aprovada em princípio a 

ideia de se escolher uma área de terreno do Salto de Itu, 

onde os membros do Clube Zoológico pudessem dedicar-

se à caça e à pesca nas épocas oportunas, realizando 

observações científicas para proveito da coletividade”.109 

 

Desde sua criação, um dos propósitos do Cube foi contribuir para 

incentivar a regulamentação da proteção ambiental, que seria a base para a 

criação de parques e reservas no futuro. Para isso era necessário despertar em 

vários setores da sociedade o interesse pela natureza, e a ciência aparece 

como mediadora entre a sociedade e a natureza:  

 

“[...] Mas falando dos amadores em geral, será que eles 

poderão servir à ciência nacional?! Ou será que o 

governo pode manter em todos os lugares observadores 

ou cientistas e estes podem abranger toda a imensidade 

desta terra em todas as épocas do ano?! Quantas vezes 

acontece que o caçador, o engenheiro, o feitor da turma 

ou o humilde operário observa ocasionalmente 

importantíssimos fenômenos da Natureza, mas, por 

desinteresse ou por ignorância, não lhes dá a devida 

importância e o precioso fato, com pouquíssimo tempo, 

perde a precisão, tudo fica esquecido ou confuso na 

memória. Não pode e não acontece isso com um sócio 

do nosso Clube [...]”. 110 

 

                                                           
109 “Sessão do dia 5 de julho de 1933,” Boletim Biológico (Nova Série) I, n. 1 (1933): 24. 
110 Valdomiro Bai Borodin, “Clube Zoológico do Brasil”, Boletim Biológico (Nova Série) IV, no 2 
(31 de maio de 1939): 331. 
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Nesse sentido se justifica a popularização da divulgação feita pelo 

Boletim Biológico, que antes de pertencer ao Clube era destinado somente à 

comunidade científica: 

 

“[...] interessar diretamente pelos meios a seu alcance o 

magistério público primário e secundário no estudo da 

nossa natureza em geral e dos animais em particular [...] 

manter um serviço de informações de caráter científico ou 

prático, para benefício mútuo de seus associados e da 

coletividade em geral [...] organizar palestras sobre 

assuntos zoológicos em geral, para divulgação 

popular”.111 

 

A abertura da sociedade dos zoólogos ao ingresso de amadores, 

caçadores, pescadores e interessados em geral, pode ser identificada também 

como uma proposta de incluir a vida do homem comum na relação entre a 

ciência e a produção de riqueza, garantindo numa perspectiva mais ampla o 

papel que se queria fundamental da ciência no desenvolvimento econômico. 

Sob essa perspectiva, a ciência estaria satisfazendo a demandas 

socioeconômicas e gerando, em contrapartida, outra demanda – a proteção da 

natureza e o incentivo à criação de parques e reservas:  

 

“Neste Clube Zoológico do Brasil a ideia é muito clara: 

Despertar o interesse do povo por tudo quanto é 

natureza. A nossa terra possui uma natureza das mais 

ricas do mundo e a maior riqueza do Brasil é a sua 

natureza. Torna-se lógico [...] que para poder melhor 

explorar essa riqueza, aproveitar possivelmente mais, 

sem esgotar os fundos dessa prenda valiosa, precisamos 

ter pleno conhecimento de tudo que possuímos [...] a 

clara compreensão de toda a engrenagem complexa que 

constitui a nossa Natureza [...] O homem pode ser 

                                                           
111 “Fundação e Trabalhos Iniciais do C.Z.B.” Boletim Biológico (Nova Série) I, no 1 (1933): 22-
23. 
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considerado hoje proprietário da Natureza, mas, para 

isso, ele é obrigado a estudá-la mais detalhadamente, 

para poder distinguir animais úteis e nocivos (vespa de 

Uganda da broca do café), saber como proteger e criar 

uns e combater os outros [...] É extremamente necessário 

construir [...] uma ponte de ligação entre o povo – 

amadores e curiosos – e a ciência [...] O Brasil necessita 

criar ambiente novo, ambiente de admiradores, amigos e 

servidores das ciências Naturais, como um dos meios 

para isso, está o Clube Zoológico do Brasil [...]”.112 

 

Em 23 de janeiro de 1934, o primeiro Código Florestal do Brasil é 

instituído pelo Decreto n. 23.793, e normatiza a conservação ambiental no país. 

Em 14 de junho de 1937, o primeiro parque nacional brasileiro, o Parque 

Nacional de Itatiaia, é criado pelo decreto n. 1.713 “com o propósito de 

incentivar a pesquisa científica e [...] oferecer lazer às populações urbanas”.113 

No ano de 1939, mais dois parques nacionais são criados: o Parque 

Nacional do Iguaçu (Paraná), em 10 de janeiro114, e o Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos (Rio de Janeiro), em 30 de novembro.115 

Entretanto, nesse mesmo ano, o Museu Paulista recebe um 

comunicado do Comitê Permanente dos Congressos Internacionais de 

Zoologia, informando que o Brasil não mais sediaria, sem justificativa, o XIII 

Congresso Internacional de Zoologia, marcado para realizar-se naquele ano. O 

Brasil já havia sido escolhido como sede do evento durante o congresso 

anterior (1937), em Lisboa.116  

O comunicado ainda informava que “Em consequência disso [...] o XIII 

Congresso deverá reunir-se em Paris, durante o mês de julho do próximo ano 

de 1940, em data que ulteriormente será fixada com precisão”.117 

                                                           
112 Borodin, “Clube Zoológico do Brasil” (1939): 329-32. 
113 Diegues, O Mito Moderno, 114. 
114 Brasil, Decreto-Lei n. 1.035, de 10 de janeiro de 1939, 17. 
115 Brasil, Decreto-Lei n. 1.822, de 30 de novembro de 1939, 261. 
116 “Noticiário”, Boletim Biológico (Nova Série) IV, no 2 (31 de maio de 1939): 333. 
117 Ibid. 
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A partir de 1939, durante o período da guerra, ter o apoio do Brasil era, 

por motivos estratégicos, importante tanto aos Aliados quanto ao Eixo. 

Provavelmente o cancelamento do Congresso no Brasil tenha ocorrido em 

consequência da política externa de Getulio, que mantinha nessa fase com as 

duas maiores potências do mundo, Alemanha e EUA, uma relação de 

alternância. A Alemanha fornecia com vantagens comerciais armas ao Brasil, e 

os EUA era o maior consumidor do café brasileiro.118 Além disso, o Brasil 

chegou aos anos 1930 importando em torno de 65% do ferro processado de que 

necessitava, apesar da grande extração do minério nacional, conhecido por sua 

alta qualidade. O interesse em resolver essa situação de dependência externa, 

implantando a grande metalurgia no país, foi o principal motivo que levou 

Vargas, aproveitando-se das condições anormais impostas pela guerra, a 

manter simultaneamente negociações com os dois blocos inimigos. Com isso, 

procurava conseguir vantagens que “em períodos de normalidade teria sido 

praticamente impossível”. Foi dessa forma que, em seu governo, foram obtidos 

crédito e tecnologia para a instituição da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN 

(1941).119  

De qualquer forma, a recusa em considerar o Brasil como sede do 

congresso de zoologia pode ter sido uma resposta à indecisão e ambiguidade do 

governo brasileiro em relação a qual dos lados apoiar. Em junho de 1940 a 

França foi invadida pela Alemanha, e o XIII Congresso não se realizou.  

 

3.2 O processo de criação da SBE 

 

O estudo da entomologia já figurava no currículo da escola agrícola 

desde 1925, mas durante a década de 1930 não havia no Brasil quase 

nenhuma bibliografia e professores especializados sobre o assunto.  

                                                           
118 Fausto, 417-23. 
119 Alfonso-Goldfarb & Ferraz, “De lo Nativo”, 144, 146.  
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Com a criação da USP, em 1934, o estudo formal mais generalizado 

de entomologia aparece no currículo da disciplina de Zoologia Geral do curso 

de Ciências Naturais.120  

A Esalq passa a constituir uma das unidades fundadoras da 

Universidade de São Paulo, dissociando-se da Secretaria da Agricultura, da 

qual fazia parte desde 1901. Nessa ocasião, a entomologia agrícola aparece 

como uma das 17 disciplinas do currículo do Curso Superior de Agricultura (4 

anos) da escola.121 Como uma disciplina universitária, a entomologia passa a 

associar-se mais à sua aplicação na agronomia.  

Para a tradição de pesquisa do Instituto Biológico importava manter a 

entomologia orientada por pesquisas que tinham como princípio identificar, 

analisar e classificar as espécies com base no estudo de seu ciclo e biologia e 

em sua relação com os vegetais. Nessas pesquisas, os estudos de zoologia e 

botânica apareciam integrados. O resultado dessa integração dava suporte à 

técnica do controle biológico. No ramo da patologia, o Instituto se diferenciava 

da Esalq e do IAC pelo fato de suas pesquisas de defesa sanitária atuarem 

com a mesma profundidade tanto no setor animal quanto no vegetal. Seus 

técnicos vinham de diversas áreas, inclusive da agronomia, e outros eram 

formados pelo próprio Instituto. Isso imprimia um diferencial na condução das 

pesquisas, cujo esforço começava a se caracterizar por aglutinar interesses 

comuns entre cientistas brasileiros e estrangeiros:  

 

“A lição do mundo nos está ensinando de modo 

insofismável que não são os mais favorecidos pela 

natureza, os mais numerosos, os mais ricos, os mais 

brilhantes, nem os mais espertos os que mais firme e 

rapidamente atingem a culminância [...] mas sim os mais 

bem organizados, os que melhor somam esforços, os que 

mais cuidadosamente formam, dominam e amoldam o 

fator ‘homem’”.122 

                                                           
120 Brasil, Decreto n. 39, de 3 de setembro de 1934, 39.  
121 Ibid., 42. 
122 Henrique da Rocha Lima, “Problemas do Instituto Biológico,” O Biológico IV, no 11 
(novembro de 1938): 354. 
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De modo geral, as políticas de intercâmbio científico encontraram 

certo respaldo no governo central e estadual, com a contratação de cientistas 

estrangeiros e o envio de pesquisadores brasileiros para Europa e EUA: 

 

“De regresso da Europa onde tomou parte em 

congressos internacionais de agricultura, de imprensa 

agrícola e de radiodifusão rural, acha-se nesta capital o 

nosso prezado companheiro dr. J. Gonçalves Carneiro, 

assistente do Instituto Biológico e redator das ‘Folhas’.”123  

 

Como consequência desse intercâmbio, em dezembro de 1936, o 

professor italiano especialista em biologia de cupins Filippo Silvestri (1873-

1949), da Universidade de Nápoles e diretor do Laboratório de Entomologia 

Agrária de Portici, foi contratado pelo Instituto Biológico para realizar estudos 

nos laboratórios de sua Divisão de Entomologia. Durante os dez meses em que 

esteve no Brasil, ele viajou pelo país com José Pinto da Fonseca, pesquisando 

especialmente o combate de pragas por meio de seus inimigos naturais, mais 

especificamente o controle biológico da chamada “mosca do mediterrâneo”.124  

 

“O sr. Valentim Gentil, Secretário da Agricultura, assinou 

ontem um ato autorizando os srs. Prof. Filippo Silvestri e 

José Pinto da Fonseca, funcionários do Instituto Biológico 

a se ausentarem do estado, sem prejuízo de seus 

vencimentos, por um período de 30 a 45 dias, a fim de 

realizarem uma viagem à Bahia e Espírito Santo, onde 

irão colher material entomológico e verificar as condições 

locais sobre os referidos estudos”.125 

 

O contato mais próximo entre os dois pesquisadores acabou 

influenciando José Pinto da Fonseca, Mario Autuori, Miguel Carvalho Leite, 

                                                           
123 Folha da Manhã (8 de agosto de 1937): 5. 
124 “Notícias do Instituto Biológico”, O Biológico III (1937): 353-54. 
125 Folha da Manhã (4 de agosto de 1937): 7. 



 
 

49 
 

Renato Lion de Araujo e J. C. Moraes Sampaio a organizar a primeira reunião 

para fundar a Sociedade Brasileira de Entomologia, no Laboratório de 

Entomologia do Instituto Biológico de São Paulo.126  

 

“Histórico da fundação: No dia 8 de junho de 1937, os 

srs. José Pinto da Fonseca, M. Autuori, R. L. Araujo, do 

Instituto Biológico e F. Lane, do Museu Paulista, 

reuniram-se com o fim de discutir a possibilidade de ser 

fundada [...] uma sociedade que congregasse os 

entomologistas e pessoas outras interessadas no estudo 

dos insetos [...] elaborou-se uma carta circular que foi 

dirigida [...] a todas as pessoas interessadas no assunto e 

residentes em São Paulo e algumas outras cidades 

próximas [...] Compareceu também o ilustre 

entomologista prof. Filippo Silvestri [...] que, com sua 

larga experiência, vinha fazendo sentir ao nosso meio a 

necessidade da criação de uma sociedade de 

entomologia para agremiar profissionais e amadores do 

assunto.” 127 

 

Na segunda reunião de fundação, em 17 de julho de 1937, foram 

discutidos os primeiros estatutos e escolhida, por meio de votação secreta, a 

primeira diretoria, na qual José Pinto da Fonseca foi escolhido presidente e 

Adolph Hempel vice-presidente. De comum acordo, o professor F. Silvestri foi 

homenageado como presidente honorário, reconhecimento de sua influência na 

criação da sociedade.128 

 

“[...] O Professor Silvestri apoiou a iniciativa e encareceu 

os resultados práticos que poderiam advir da constituição 

da Sociedade em benefício da Ciência, suprindo uma 

deficiência notada no País, pois quase todos os países 

                                                           
126 “Ata da Reunião para a Fundação da SBE”, Livro das Atas das Assembleias Gerais da SBE 
(julho de 1937): 3. 
127 Boletim Biológico (Nova série) III, no 3/4 (1938): 224-25. 
128 Ibid., 225. 
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mais avançados na civilização possuíam entidades do 

mesmo gênero  [...] tomou a palavra o Sr. Pinto da 

Fonseca que expôs os fins da reunião, ou seja, em 

resumo, o desejo de fundar-se uma Sociedade de 

Entomologistas, para suprir a falta de relações mais 

íntimas entre os estudiosos da Entomologia e para 

estimular o desenvolvimento dessa Ciência no País 

[...]”.129 

 

Em agosto de 1937, F. Silvestri fez doações de obras especializadas, 

sobre embriologia, morfologia e entomologia aplicada, para a biblioteca da 

Sociedade.130 Nessa ocasião, as pesquisas com controle biológico já tinham se 

tornado tradição no Instituto Biológico. Em torno da instituição foram se 

aglutinando ao longo da década de 1930 cientistas alinhados com esse tipo de 

método:  

 

“Há mais de trinta anos nos ocupamos com o estudo da 

biologia das saúvas e de outras formigas cortadeiras, de 

há muito na esperança de encontrar meio biológico para 

o combate a esses terríveis inimigos das plantas nativas 

e das cultivadas. A nossa orientação vem sendo de há 

muitos anos para cá, o combate indireto e não o direto. 

Temo-nos ocupado muito especialmente com a 

destruição do fungo cultivado por elas, e não 

propriamente com a matança direta dos insetos”.131 

 

Apresentar bons resultados com o controle biológico foi uma etapa 

importante na concretização do projeto científico encampado desde o início 

pela Comissão. A aplicação do método e os resultados alcançados foram, na 

                                                           
129 “Ata da Reunião para a Fundação da SBE”, Livro das Atas das Assembleias Gerais da SBE 
(julho de 1937): 3. 
130 “Ata da Reunião Mensal da Diretoria da SBE Referente ao Mês de Agosto de 1937,” Livro 
das Atas das Reuniões Mensais (agosto de 1937): 3. 
131 M. L. de Oliveira Filho (assistente de entomologia do Instituto Biológico), “Combate à 
Saúva,” Boletim de Agricultura, série 35 (1934): 541. 
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prática, os desdobramentos que faltavam para consolidar a posição desses 

cientistas brasileiros em consonância com o movimento internacional de 

proteção da natureza.  

No caso da entomologia paulista, essa posição estava bem 

representada por Hempel e Pinto da Fonseca – por sua atuação no Instituto 

Biológico, na criação do CZB e na idealização e fundação da SBE. Na ata da 

primeira reunião para a fundação da sociedade fica explicitada a sugestão, 

provavelmente deles, de a SBE, assim que criada, filiar-se ao CZB. Mas havia 

quem discordasse dessa associação alegando que “a filiação ao Club 

Zoológico não seria de inteiro cabimento porquanto a entomologia em seus 

diversos ramos já abrange um campo infinitamente vasto para atividades 

infindáveis”.132 Somente um ano depois de criada, em junho de 1938, Clemente 

Pereira, ex-chefe da entomologia do Instituto e gerente do CZB, apresenta as 

dificuldades financeiras pelas quais o Clube passava e propõe uma parceria 

com a SBE para viabilizar a continuidade da publicação do Boletim Biológico, 

uma vez que a Sociedade ainda não tinha um periódico oficial.133 

 

3.3 A parceria com o CZB 

 

A parceria da SBE com o CZB foi estabelecida em agosto de 1938, 

entre o gerente do Clube, Clemente Pereira, e a diretoria da Sociedade, e 

determinou a utilização em comum da revista Boletim Biológico, que a partir de 

então passava a ser o órgão oficial de divulgação das duas sociedades. As 

despesas com a publicação seriam distribuídas conforme o número de páginas 

e exemplares utilizados por cada uma delas. O acordo estaria desfeito caso 

alguma das sociedades não utilizasse no prazo de dois anos o espaço da 

revista.134 Desde a criação do CZB, o Boletim Biológico passou a ser sua 

revista oficial. Um dos fundadores do Boletim, o professor Lauro Travassos, foi 

também responsável por organizar, no Rio de Janeiro, uma das seções 

                                                           
132 Livro de Atas das Assembleias Gerais da SBE (julho de 1937): 3. 
133 Livro de Atas das Reuniões Mensais (agosto de 1937): 24. 
134 Boletim Biológico (Nova Série) III, no 3/4 (1938): 210. 
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regionais do Clube. Entre os organizadores de sua seção central, em São 

Paulo, estão os entomólogos José Pinto da Fonseca e Adolph Hempel.135 

Como periódico do Clube, a revista apresentava seções de artigos 

originais, divulgação científica e as chamadas “notas de amadorismo”. 

Claramente destinada à divulgação de trabalhos de entomologia, logo 

no início, a SBE aglutinou entre seus sócios nomes importantes da entomologia 

brasileira. Em agosto de 1938 ficou decidido que os estatutos sociais da SBE 

deveriam mudar, alterando-se o artigo 6, que limitava a brasileiros o direito de 

associar-se, para que fosse possível também a adesão de sócios estrangeiros. 

Também é acrescentada ao artigo 7 a categoria de sócios correspondentes, na 

intenção de ampliar seu âmbito de ação.136 Assim sendo, o acordo entre as 

duas sociedades não implicava em qualquer espécie de dependência, mas 

agregava em torno dessa relação tanto o prestígio do Instituto Biológico quanto 

os benefícios das atividades do Clube em favor da campanha de 

regulamentação florestal e proteção da fauna e flora.  

A criação da SBE, dentro do Instituto, foi mais um desdobramento dos 

trabalhos iniciados pela Comissão de 1924. E sua parceria com o CZB 

contribuiu na materialização, com a divulgação de artigos científicos, de um 

mesmo projeto científico, cuja definição pode ser dada pela interação de três 

componentes: ciência, desenvolvimento e conservação.  

Paralelo a isso, os estudos de entomologia estavam diretamente 

relacionados com o desenvolvimento da agronomia, que, cada vez mais, 

empenhava-se em pesquisar métodos que trouxessem soluções definitivas ao 

problema com as pragas agrícolas. Sob essa perspectiva, o controle biológico 

era um método lento e oneroso, que propunha o controle e não o extermínio 

completo dos “elementos devastadores”, ou seja, dos insetos causadores das 

infestações. Nessa fase, começaram a ser esboçados objetivos diferentes no 

desenvolvimento da entomologia, que, no caso de sua aplicação na agricultura, 

colocou em conflito os interesses dos agrônomos e os dos cientistas a favor do 

                                                           
135 “Fundação e Trabalhos Iniciais do C.Z.B.,” Boletim Biológico (Nova Série) I, no 1 (1933): 22. 
136 “Ata da Assembleia Geral Ordinária da SBE, Referente ao Biênio 1937-1939,” Boletim 
Biológico (Nova Série) IV, no 3 (setembro de 1939): 573-75. 
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controle biológico, representados, no estado de São Paulo, pela seção de 

entomologia do Instituto Biológico.  

Em uma reunião da SRB (1938), coberta pelo jornal Folha da Manhã, 

o professor Salvador de Toledo Piza Júnior (1898-1988), da Esalq, coloca à 

prova o prestígio alcançado pela entomologia do Instituto desqualificando sua 

atuação contra a broca, usando o argumento da “solução definitiva”: 

 

“[...] Precisamos ser um país técnico-agrícola. Com a 

carestia de técnicos que nos aflige, não poderemos 

solucionar um problema de tamanha monta. A prova está 

que há longos anos nos debatemos com a broca do café 

[...] e, até o momento, não conseguimos debelar o mal. O 

Instituto Biológico é um monumento sem técnicos, 

embora seja um estabelecimento científico [...] Também é 

importantíssimo o estudo das variedades cafeeiras [...] 

espécie de cafeeiro refratário à broca [...] sobre o aspecto 

da genética [...] o estudo da broca em laboratório poderia 

permitir que se encontrassem elementos preciosos de 

combate. Assim, a genética nos ensina a esterilização e 

fatores de aleijões, que também poderiam ser de grande 

utilidade [...] Embora o lavrador não aprecie medidas que 

não deem resultados imediatos, devemos tratar do 

problema tendo em vista o futuro”.137 

 

Rocha Lima responde em defesa dos técnicos do Instituto: 

 

“Técnicos especializados não se improvisam; não basta 

ter um diploma de formatura qualquer ou ter assistido a 

um curso para que se possa ser considerado um técnico 

capaz de executar melhor as conhecidas medidas de 

combate à broca do que os delicados funcionários que 

estão à frente desse serviço [...] Não é mudando os 

                                                           
137 “Caminho para Combater a Broca do Café,” Folha da Manhã XIV, no 4.450 (13 de setembro 
de1938).  
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executores de medidas conhecidas por novatos que 

estas se poderão tornar mais eficazes [...] O caminho da 

genética é longo e está sendo trilhado [...] o mesmo 

acontecerá com as espécies refratárias à broca. Estas 

questões não têm a ver com o atual problema do 

combate à broca dos cafezais atualmente existentes em 

S. Paulo. Nestes é a educação e instrução dos lavradores 

para que apliquem convenientemente as medidas 

aconselhadas pelo Instituto Biológico o imperativo prático 

do momento [...] faria ato de patriotismo, demonstrando 

interesse real pelo problema quem dele se ocupando 

salientasse a conveniência de serem ampliados os 

quadros de técnicos especializados do Instituto Biológico, 

para o que não é fácil encontrar entre nós os 

especialistas de que precisamos”.138 

 

De fato, havia muita dificuldade na aquisição de bons técnicos, e o 

analfabetismo entre a população rural continuava sendo uma das principais 

queixas por parte dos pesquisadores do Instituto:  

 

“Outros problemas dos mais importantes para a lavoura 

dependem sobretudo da aquisição e formação de 

técnicos especializados em quantidade suficiente para 

enfrentarem a multiplicidade de questões inerentes às 

finalidades do Instituto. Os insetos inimigos das pragas 

utilizáveis no combate biológico das mesmas constituem 

um campo de estudo e pesquisa de uma tal vastidão, que 

não é possível cultivá-lo utilmente com os poucos 

técnicos, já sobrecarregados de serviço, que 

possuímos”.139 

 

                                                           
138 Ibid. 
139 Rocha Lima, “Problemas do Instituto Biológico,” 355. 
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Ambos concordavam em relação à falta de entomólogos, mas 

discordavam na sugestão de soluções. Contrariamente ao que propunha 

Toledo Piza, as pesquisas em genética não eram prioridade da entomologia do 

Instituto, pioneira no controle biológico. Aparentemente corporativista, é 

possível notar na polêmica a divergência que havia entre a tradição de 

pesquisa do Instituto Biológico e os interesses dos agrônomos na entomologia, 

inclusive no que se refere à possível dificuldade de os alunos formados pela 

escola trabalharem no Instituto:  

 

“[...] Foi por isso que [Toledo Piza] elaborou um projeto 

de decreto criando um novo curso de entomologia na 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” [...] 

contratando-se professores no estrangeiro e destinado 

somente a agrônomos [...] ‘Mas também não é só formar 

o técnico. Devemos, depois, aproveitá-lo’.140 

 

A despeito das críticas, em 1939, a revogação do Decreto n. 8.856141 

restabelece ao Instituto Biológico a prioridade nas pesquisas de entomologia 

agrícola no estado de São Paulo. No mesmo ano, o DDT surge como uma 

forma rápida e eficaz de combater os insetos. Esse fato, aliado às condições de 

urgência causadas pela Segunda Guerra Mundial, trará uma interrupção nas 

pesquisas de controle biológico que, até a década de 1960, será substituído em 

escala significativa pelo controle químico.142 

 

 

 

 

                                                           
140 “Caminho para Combater a Broca do Café,” Folha da Manhã XIV, no 4.450 (13 de setembro 
de1938). 
141 Brasil, Decreto n. 10.109 de 12 de abril de 1939. Esse decreto revogou o 8.856 de 20 de 
dezembro de 1937, que havia criado dentro do IAC uma seção de entomologia mais ampliada, 
com mais autonomia de pesquisa, com a justificativa de que o Instituto Biológico já mantinha o 
mesmo serviço, constituindo, portanto, desperdício de verba manter os dois serviços. 
142 Parra et al., Controle Biológico, 5. 
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3.4 A divulgação no Boletim Biológico 

 

A divulgação científica da SBE no Boletim Biológico foi feita entre 

1938 e 1939, numa época em que se generalizou a ideia de que a natureza era 

o lugar ideal para as observações e experiências da ciência biológica. Joaquim 

Carlos Nobre, da Sociedade Bandeirante de Radiodifusão, em 21 de dezembro 

de 1938, expressa essa visão da seguinte maneira: 

 

“Recebemos o Boletim Biológico [...] órgão oficial do 

Clube Zoológico do Brasil e da Sociedade Brasileira de 

Entomologia que traz [...] riquíssima colaboração que 

muito honra o Brasil, país vasto e de fauna admirável que 

oferece, portanto, enormes possibilidades para estudos 

científicos ligados à zoologia e à entomologia [...]”.143 

 

Propaga-se a ideia de que as atividades agrícolas e industriais eram 

incompatíveis com a conservação da natureza. Diante disso, não é de 

estranhar que a presença humana fosse considerada como um dos principais 

fatores de desequilíbrio ambiental: 

 

“[...] Nada poderia conter o avanço da civilização e ao 

lado dos trabalhos de agricultura que se multiplicam e 

avançam a passos acelerados, a própria expansão 

urbanística vai pondo por terra minguadas capoeiras 

onde ainda procriam algumas dezenas de chororós 

ariscos [...]”.144 

 

A concepção de conservação dos zoólogos e entomólogos era 

influenciada por uma visão que, conforme já indicado anteriormente, se 

mostrava contrária à possibilidade de as reservas serem habitadas:  

                                                           
143 Boletim Biológico (Nova Série) IV, no 1 (1939): 150. 
144 Ary Freire, “Algumas Considerações Referentes à Caça”, Boletim Biológico (Nova Série) IV, 
no 3 (1939): 528. 
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“[...] William Gowers, delegado para as Colônias do Reino 

Unido, lembrou as vantagens da manutenção de reservas 

florestais e respectiva caça, restringindo-se a 

possibilidade de nelas habitarem os nativos [...] No 

momento, porém, salientou as precauções a serem 

tomadas antes de se demarcarem as áreas de reserva 

[...]”.145 

 

Muitas práticas e hábitos de populações locais eram considerados 

como causa do empobrecimento dos campos, matas e fauna. Essa visão 

desconsiderava a contribuição que o conhecimento dessas populações podia 

oferecer à geração e manutenção do equilíbrio natural. Sobre a II Conferência 

Internacional de Proteção à Fauna e Flora da África, em artigo publicado no 

Boletim, o autor sugere que serviria ao Brasil o que foi proposto para a África: 

 

“[...] O delegado de Portugal trouxe sugestões de grande 

relevo para nós: 1) exame do hábito de circundar os 

animais com fogo, com o propósito de caça; 2) 

modificação da agricultura nômade nativa, fator de 

dizimação frequente de importantes extensões de matas 

[...] Parece mesmo que um dos elementos de maior peso 

no empobrecimento da nossa fauna vem a ser as 

queimadas dos nossos campos e matas, muito embora 

sem o fito principal da caça, como o fazem os nossos 

índios, mas para o plantio [...] Qualquer medida tendente 

a diminuir este mal, como seja o replantio das florestas, 

ainda está longe de produzir os efeitos desejados. Sobre 

o segundo nada é feito, não obstante se deva reconhecer 

que o nosso indígena é fator ponderável de dizimação da 

fauna”.146 

 

                                                           
145 Paulo Sawaya, “Proteção à Fauna e à Flora,” Boletim Biológico (Nova Série) III, no 3/4 
(1938): 179. 
146 Ibid. 
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Sob essa ótica de conservação, a grande motivação era a crença de 

que o aumento de parques e áreas protegidas seria uma estratégia de driblar o 

conflito entre natureza e civilização: 

 

“[...] Aqui entre nós são muito dignos de menção os 

trabalhos não pouco árduos de Hermann von Ilhering, 

quando procurou e felizmente conseguiu estabelecer a 

chamada estação biológica do Alto da Serra*. Ali se 

encontra hoje uma reserva florestal, e consequentemente 

de animais, de valor inestimável. Não fosse o grande 

zoólogo ter vencido a tarefa penosa e hoje não teríamos 

esse grande parque [...]”.147 

 

A caça aos animais predadores também era incentivada como fator 

de preservação de espécies. A orientação era a de que não apenas se deveria 

preservar áreas para reserva de caça, mas praticar a caça para preservar 

espécies: 

“[...] um artigo intitulado: “Conservation game birds” da 

autoria do dr. Graeme A. Canning da Universidade de 

Tennessee [...] começa por dizer que antes de caçador, 

deve o indivíduo ser naturalista, pois que deve saber 

levar em consideração o problema relativo à manutenção 

das espécies de caça [...] sejam considerados caça 

somente os animais de carne agradável e que em virtude 

da precaução natural, agilidade e hábitos façam de sua 

captura uma prova das melhores habilidades humanas. 

Entretanto, por concessão recentemente obtida pelo 

Clube Zoológico do Brasil, de São Paulo, é permitida, 

entre nós, a caça aos animais daninhos, embora estes, 

segundo o dr. Graeme, não preencham todos os 

requisitos necessários para poderem ser considerados 

caça, é, como o demonstrou o dr. Hempel em sessão de 

                                                           
147 Ibid. *A estação foi criada em 1909, e é a primeira estação biológica de Mata Atlântica do 
país.  
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nosso Clube, tanto para a caça ‘sensu strictu’ de 

Canning, como para os interesses do homem, de bom 

aviso caçar esses animais. Assim, para falarmos apenas 

de aves, qual a vantagem de se deixar solto por aí um 

gavião ou um pardal?”148 

 

Outra prática incentivada pela divulgação do Boletim era o 

reflorestamento dos campos e repovoamento de espécies: 

 

“Data de pouco tempo a luta aberta com vigor e decisão 

em favor do reflorestamento dos nossos campos [...] se 

por um lado importa denunciar a devastação brutal dos 

nossos sertões como causa [...] do extermínio [...] de 

muitas formas animais, cumpre, de outro, ponderar sobre 

o pouco que se tem feito pela preservação desse 

patrimônio [...] as gerações atuais reclamam 

insistentemente contra o empobrecimento progressivo 

dos nossos campos e matas [...] o Serviço de Caça e 

Pesca, que vem estudando cuidadosamente o assunto, 

espera solucioná-lo tentando o repovoamento das zonas 

empobrecidas do Estado com exemplares indígenas de 

vida perfeita em cativeiro, ou introduzindo espécies 

indígenas [...]”.149 

 

Estudos publicados na seção de divulgação científica (popular) 

indicavam a pesquisa do inseto, do ponto de vista de sua interação com as 

funções de equilíbrio, como uma questão que tocava diretamente os trabalhos 

de controle biológico: 

 

“Muitas vezes um inseto inofensivo pode se tornar um 

parasito por influência do homem, ou melhor, por 

                                                           
148 Merrame Adura, ”Conservação das Aves de Caça”, Boletim Biológico, no 2 (1939): 317. 
149 J. Paiva Carvalho, & L. Galante, “ Do Repovoamento de Nossos Campos,” Boletim Biológico 
(N. S.) IV, no 2 (maio de 1939): 321-22. 
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influência das condições ambientes criadas pelo homem. 

Tal é o caso das áreas ocupadas por monoculturas 

[...]”.150 

 

Passados 10 anos do início das pesquisas com a Vespa de Uganda, 

já era possível divulgar conclusões positivas sobre as experiências conduzidas 

pelo Instituto Biológico:  

 

“Os danos causados pelos insetos são muito maiores 

quando há ausência de inimigos naturais, tais como 

outros insetos ou condições mesológicas não favoráveis 

para um grande desenvolvimento do inseto prejudicial. 

Isso ocorre quando uma certa planta é trazida do 

estrangeiro, porque, em geral, vem apenas com seus 

parasitos, desacompanhada dos inimigos naturais destes 

[...] lembraremos o caso do cafeeiro [...] posteriormente 

foi também introduzida em nosso país a “broca do café” 

[...] que encontrou um ambiente ótimo para o seu 

desenvolvimento. Ora, essa praga não era digna de nota 

na África porque lá existiam vários Himenópteros, seus 

parasitos, destacando entre eles a chamada “Vespa de 

Uganda” [...] A “Broca do Café” já está perdendo o seu 

primitivo caráter de inimigo terrível da lavoura 

cafeeira”.151 

 

Antes da criação da SBE, trabalhos de entomologia já eram 

divulgados no Boletim Biológico, pois desde a fundação do Clube já havia 

entomólogos entre seus sócios. Todavia, houve um substantivo aumento de 

artigos originais de entomologia depois de feita a parceria entre as duas 

sociedades.  

                                                           
150 Waldemar Ferreira de Almeida, “Os Insetos como Parasitos dos Vegetais,” Boletim Biológico 
(N. S.) IV, no 3 (1939): 519. 
151 Ibid., 520.  
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Numa comparação básica, de sete trabalhos publicados pelo Boletim 

em maio de 1938, dois eram de entomologia. Depois do acordo, na edição de 

outubro de 1938, de onze, nove eram estudos sobre os insetos.152  

Em 1939 foram publicados um total de 11 trabalhos originais sobre 

taxonomia, biologia e sistemática de insetos nocivos à agricultura.153 

A divulgação mais específica de entomologia nesse período foram 

artigos originais destinados à comunidade científica. No entanto, o pouco 

conteúdo publicado para o público leigo parece que teve o propósito de 

popularizar, com respaldo científico, a importância da prática do controle 

biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Boletim Biológico III (1938): índices de maio e outubro. 
153 Boletim Biológico IV, no 3 (30 setembro de 1939): índice. 
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Considerações finais 

 

 

O processo que favoreceu o avanço nos estudos de entomologia 

revela aspectos da complexa relação entre ciência e política. A 

institucionalização dessa ciência esteve associada a condições de emergência, 

tanto no que se refere ao aparecimento da entomologia médica quanto ao 

desenvolvimento da entomologia agrícola.  

Foi possível notar, pela consulta aos documentos oficiais, que a forma 

como se organizava a administração da Secretaria de Agricultura de São Paulo 

nos anos 1920, por exemplo, demonstrava quais eram os fatores 

preponderantes que interessavam ao negócio da agricultura. Entre as 

secretarias estaduais, essa era a que tinha o maior orçamento, pois cuidava 

diretamente da construção de vias e ferrovias. No entanto, ela dispunha de 

apenas um entomólogo ao se deparar com a infestação do cafezal em 1924. 

Nesse sentido, a atuação de Arthur Neiva foi fundamental para contrabalançar 

essa contradição. Com sua pregressa experiência na política e na ciência ele 

conseguiu formar uma comissão com os poucos especialistas que havia 

espalhados pelas instituições.  

As consequências do trabalho da Comissão de 1924 foram muitas, 

inclusive abordadas de forma acadêmica, em teses e dissertações. No entanto, 

o interesse da pesquisa foi identificar de que forma ocorreu a materialização do 

projeto científico iniciado pela Comissão, caracterizando a criação da SBE 

como um de seus principais desdobramentos.   

Os documentos oficiais, Relatórios da Secretaria de Agricultura e o 

Boletim da Agricultura contam a história da administração pública, e 

representaram uma fonte importante para o propósito da pesquisa. Por meio 

deles foi possível perceber quais foram as demandas socioeconômicas que 

influenciaram no processo de institucionalização da entomologia.  

O avanço da entomologia agrícola no Brasil estaria, assim, 

diretamente ligado à monocultura cafeeira. A descoberta científica de que o 

inseto é um transmissor de doenças, e por consequência, o projeto de resolver 
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os problemas agrícolas com métodos científicos, marca um período de 

transição para a entomologia, que passa a ter utilidade social. As primeiras 

pesquisas na área de entomologia agrícola em São Paulo tiveram como base o 

conceito de equilíbrio natural. Os trabalhos da Comissão de 1924 partiram do 

interesse de conciliar esse conceito com a aplicação dos métodos científicos. A 

iniciativa pioneira na intensa divulgação da profilaxia incluía o envolvimento da 

própria sociedade na satisfação das demandas socioeconômicas, na intenção 

de elevar a ciência como valor fundamental aos olhos do homem comum.   

Ao mostrar sua utilidade na satisfação de demandas sociais e 

econômicas, a entomologia contribuiu não apenas na solução de problemas, 

mas teve papel importante, no caso da entomologia agrícola, na geração de 

uma nova demanda: a necessidade de proteger a natureza para finalidades 

científicas. Desde o trabalho da Comissão, a representação ideológica das 

relações entre o homem e a natureza determinaram, de certa forma, as 

escolhas das práticas científicas e a forma de sua divulgação. A SBE, ao 

divulgar artigos originais de entomologia e promover a integração de diferentes 

agentes sociais e científicos, contribuiu para dar base a essa ideologia.  

Dessa forma, pode-se concluir que desde a Comissão (1924) até a 

fundação da SBE (1937) o desenvolvimento da entomologia agrícola esteve 

associado à ideia de conciliar ciência, desenvolvimento econômico e 

conservação da natureza.  

A versatilidade foi uma característica dessa geração de cientistas. A 

despeito de algumas conclusões pouco reais no que se refere à culpa das 

populações locais pela devastação e empobrecimento da fauna e flora em 

grandes áreas do Brasil, o material divulgado por eles no Boletim aborda temas 

abrangentes, que vão desde o reflorestamento, estudos de insetos nocivos e 

animais úteis à agricultura, o desaparecimento de espécies animais, a 

devastação de campos e matas, a proteção da fauna e flora, a disseminação 

de insetos em áreas não cultiváveis, os insetos como parasitos dos vegetais, 

até estudos de microbiologia.  

Não foi encontrado material sobre o CZB e o Boletim Biológico com 

data posterior a 1939. Isso pode sinalizar a interrupção abrupta que a Segunda 

Guerra Mundial provocou no movimento internacional de proteção da natureza. 
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De qualquer forma, os documentos disponíveis e consultados devem 

ter muito mais a revelar, pois a história desse processo foi atravessada por 

fatores profundamente complexos que envolveram intensas transformações de 

todas as ordens; e esse pode ser somente um dos motivos a estimular a 

continuidade da pesquisa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

65 
 

Bibliografia 
 
 
 
Adams, William Mark & Martin Mulligan. Decolonizing Nature: Strategies for 

Conservation in a Post-Colonial Era. New York: Earthscan, 2002. 
 
Alfonso-Goldfarb, Ana Maria. “Centenário Simão Mathias: Documentos, 

Métodos e Identidade da História da Ciência.” Circumscribere 4 (2008): 5-
9, http://revistas.pucsp.br/index.php/circumhc (acessado em 18 de 
fevereiro de 2015). 

 
______________ & Márcia H. M. Ferraz. “De lo Nativo a lo Nacional: 

Reevaluando la Cuestión Siderúrgica Brasileña.” Dynamis: Acta Hispanica 
ad Medicinae Scientiarumque. Historiam Illustrandam, 12 (1992): 131-150, 
http://ddd.uab.cat/record/34618/ (acessado em novembro de 2015). 

 
______________ & Márcia H. M. Ferraz. “Raízes Históricas da Difícil Equação 

Institucional da Ciência no Brasil.” São Paulo em Perspectiva 16, 3 
(2002): 3-14, http://www.scielo.br/pdf/spp/v16n3/13555.pdf (acessado em 
18 de fevereiro de 2015). 

 
______________ & Márcia H. M. Ferraz, Silvia Waisse. “Reflexões Sobre a 

Constituição de um Corpo Documental para a História da Ciência - Um 
estudo de Caso do Brasil Colônia e Brasil Reino” Acervo 26, 1 (2013): 42-
53, Rio de Janeiro. 

 
Amorim, D. S. Elementos Básicos de Filogenética. 2ª. ed. Ribeirão Preto: Holos 

Editora, 1997. 
 
Anchieta, José de. Carta de São Vicente. São Paulo: Conselho Nacional da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 1997. Caderno 7, 
http://www.rbma.org.br/rbma/pdf/Caderno_07.pdf (acessado em maio de 
2015). 

 
Cytrynowicz, Roney, Márcia Maria Rebouças & Silvana D’Agostini. Álbum 

Histórico do Instituto Biológico: 86 anos de Ciência em Sanidade Animal e 
Vegetal. São Paulo: Editora Narrativa-Um, 2013. 

 
Diegues, Antonio Carlos Sant’ana. O Mito Moderno da Natureza Intocada. São 

Paulo: Editora Hucitec, 1992. 
 
Fausto, Boris, org. Sociedade e Política: (1930-1964). 9. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2007. (História Geral da Civilização Brasileira, Tomo III, v. 
10). 

 
Ferraz, Márcia Helena Mendes. “A Rota dos Estudos sobre a Cochonilha em 

Portugal e no Brasil no Século XIX: Caminhos Desencontrados.” 
Química Nova 30, 4 (2007): 1032-1037.  

http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=De%20lo%20nativo%20a%20lo%20nacional%20reevaluando%20la%20cuesti%C3%B3n%20sider%C3%BArgica%20brasile%C3%B1a&sc=1&ln=en
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=De%20lo%20nativo%20a%20lo%20nacional%20reevaluando%20la%20cuesti%C3%B3n%20sider%C3%BArgica%20brasile%C3%B1a&sc=1&ln=en


 
 

66 
 

Furtado, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1977. 

 
Goeldi, Emílio. “O Hemileya Vastatrix na Ilha de Java”. Revista Agrícola do 

Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (1888): 71-72, 
http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/revista-agricola-imperial-
instituto-fluminense-agricultura/188409 (acessado em julho de 2014). 

 
Goldfarb, José Luiz & Márcia H. M. Ferraz, orgs. Anais: VII Seminário Nacional 

de História da Ciência e da Tecnologia – VII Reunião da Rede de 
Intercâmbios para a História e a Epistemologia das Ciências Químicas e 
Biológicas. São Paulo: Edusp; Unesp; Imprensa Oficial, 2001.  

 
Ide, Sérgio, J.E.R. Martins, A. E. de C. Campos-Farinha, S. D. L. Imenes, & W. 

Yamakawa. Coleção Entomológica "Adolph Hempel", Instituto Biológico 
de São Paulo: história, importância e função, 
www.biologico.sp.gov.br/docs/pag/v1_1/ide.htm (acessado em maio de 
2015). 

 
Kuhn, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 1998. 
 
Laroca, Sebastião. Ecologia: Princípios e Métodos. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
Lie, Pompiliu & Frank Kleinfeld. “Betrachtungen über Carabus (Morphocarabus) 

hampei K ü s t e r, 1846 und seine Rassen in Transsylvanien, Rumänien 
(Coleoptera: Carabidae).” Galathea 17/2 (2001): 75-94, 
http://www.zobodat.at/pdf/Galathea_17_0075-0094.pdf (acessado em 12 
de novembro de 2015). 

 
Lima, Ângelo Moreira da Costa. Insetos do Brasil (1938), 

www.acervodigital.ufrrj.br/insetos/insetosdobrasil. 
 
Martins, Ana Luiza. História do Café. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
Mayr, Ernest & Peter D. Ashlock. Principles of Systematic Zoology. 2. ed. New 

York: McGraw-Hill, 1991. 
 
McCormick, John. Rumo ao Paraíso: a História do Movimento Ambientalista. 

Trad. Marco Antonio Esteves da Rocha, & Renato Aguiar. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 1992, http://pt.scribd.com/doc/55372947/McCORMICK-
John-Rumo-ao-Paraiso-A-historia-dos-movimentos-ambientalistas#scribd 
(acessado em outubro de 2015). 

 
Milliet, Sérgio. O Roteiro do Café e Outros Ensaios. São Paulo: Hucitec; 

Instituto Nacional do Livro, 1982. 
 
Parra, José Roberto P., Paulo Sérgio M. Botelho, Beatriz S. Corrêa-Ferreira, & 

José Maurício S. Bento, eds. Controle Biológico no Brasil: Parasitoides e 
Predadores. Barueri: Editora Manole, 2002. 



 
 

67 
 

Pastore, José. O Ensino Superior em São Paulo: Aspectos Quantitativos e 
Qualitativos de sua Expansão. Série IPE USP. vol. 3. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1972. 

 
Rebouças, Márcia Maria. Arthur Neiva: o Idealizador do Instituto Biológico. São 

Paulo: Instituto Biológico, 2009. 
 
____________. Henrique da Rocha Lima: o Consolidador do Instituto Biológico. 

São Paulo: Instituto Biológico, 2009. 
 
____________. José Reis: o Divulgador da Ciência. São Paulo: Instituto 

Biológico, 2009. 
 
____________. “Pelo resgate da memória documental das ciências e da 

agricultura: o acervo do Instituto Biológico de São Paulo.” História da 
Ciência Saúde Manguinhos 13/4 (2006), 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
59702006000400011 (acessado em dezembro de 2015). 

 
Saes, Flávio A. M. de. “Economia”. In: Maria Lúcia P. F. Passos, coord. 

Evolução Urbana da Cidade de São Paulo 1872-1945. Série Bibliografia, 
vol. 1. São Paulo: Eletropaulo, 1989.  

 
Selingardi, Sérgio Cristóvão. “Educação Religiosa, Disciplina e Poder na Terra 

do Ouro: A História do Seminário de Mariana, entre 1750 e 1850”. 
Dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade Federal de São Carlos, 2007. 

 
Shapin, Steven. “Como Ser Anticientífico” In: Nunca Pura. Belo Horizonte: Fino 

Traço Editora; Eduepeb, 2010. 
 
Silva, André Felipe Cândido da. “Ciência nos Cafezais: a Campanha Contra a 

Broca do Café em São Paulo (1924-1929).” Dissertação de mestrado, 
Programa de Pós-Graduação em História das Ciências Sociais, Casa de 
Oswaldo Cruz – Fiocruz, 2006. 

 
_____________. “Um Diplomata da Ciência, um Defensor da ‘Deutsche Kultur’: 

Henrique da Rocha Lima e as Relações Científicas Brasil-Alemanha 
(1901/1956)”,http://www.sbhc.org.br/resources/anais/10/1345085218_AR
QUIVO_TextocompletoSBHCSaoPaulo2012.pdf (acessado em 2 de 
outubro de 2015). 

 
Soares, Gabriela Pellegrino. Semear Horizontes: uma História da Formação de 

Leitores na Argentina e no Brasil, 1915-1954. Belo Horizonte: Editora 
UFMG/ FAPESP, 2007. 

 
Sodré, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Martins 

Fontes, 1983. 
 



 
 

68 
 

Stepan, Nancy. Gênese e Evolução da Ciência Brasileira. Rio de Janeiro: 
Editora Artenova; Fundação Oswaldo Cruz, 1976. 

 
Taunay, Afonso de. Pequena História do Café no Brasil. Rio de Janeiro: 

Fundação Darcy Ribeiro, 2013. (Coleção Biblioteca Básica Brasileira, 40).  
 
 
 
Documentos diversos 
 
SBE. Livro de Atas das Assembleias Gerais (julho de 1937). 
 
___. Livro de Atas das Reuniões da Diretoria (agosto de 1937). 
 
Prontuário de José Pinto da Fonseca, arquivado no Núcleo de Infraestrutura do 

Instituto Biológico de São Paulo. Centro de Memória do Instituto Biológico.  
 
 
 
Documentos oficiais 
 
RSA SP (Relatório da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo), 1924, 

1925,1926,1927,1928,1929,1930. 
 
RSF SP (Relatório da Secretaria do Tesouro e Fazenda do Estado de São 

Paulo), 1926. 
 
Boletim de Agricultura (Secretaria de Agricultura de São Paulo) de 1930 a 

1939.  
 
Neiva, Arthur. Commissão de Estudo e Debellação da Praga Cafeeira: Os 

Trabalhos da Comissão de Estudo e Debellação da Praga Cafeeira, 
Desde seu Início. Publicação n. 21. São Paulo: Secretaria da Agricultura, 
Indústria e Commercio, 1928. 

 
 
Leis, decretos e regulamentos  
 
BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. 

Título (Da Educação e Da Cultura), Capítulo II (Da Educação e Da 
Cultura),http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-939/constituicao-
1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html (acessado em 
abril de 2015). 

 
_______. Decreto n. 4.841 de 28 de julho de 1924. Collecção das Leis da 

Republica dos Estados Unidos do Brasil: 1924, vol. I, Actos do Poder 
Legislativo (janeiro a dezembro). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1925,103,http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/publica
coes/republica/colecao4.html (acessado em novembro de 2014). 



 
 

69 
 

BRASIL. Decreto n. 39 de 3 de setembro de 1934. Colleção das Leis da 
Republica dos Estados Unidos do Brasil: 1934, vol. V, Actos do Poder 
Executivo (agosto a dezembro). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1936, 
39,42, 
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/publicacoes/repu
blica/colecao5.html (acessado em maio de 2015). 

 
_______. Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810. Collecção das Leis do Brazil 

de 1810. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891, 232-37, 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao1.html (acessado em 
maio de 2015). 

 
_______. Decreto n. 8.319 de 20 de outubro de 1910. Câmara dos Deputados, 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8319-20-
outubro-1910-517122-republicacao-110293-pe.html (acessado em maio 
de 2015). 

 
_______. Decreto-Lei n. 1.035 de 10 de janeiro de 1939. Coleção das Leis da 

República dos Estados Unidos do Brasil: 1939, vol. II, Atos do Poder 
Executivo/Decretos-Leis (janeiro a março). Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 17, http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/republica/colecao5.html (acessado em 
maio de 2015). 

 
_______. Decreto-Lei n. 1.822, de 30 de novembro de 1939. Coleção das Leis 

da República dos Estados Unidos do Brasil: 1939, vol. II, Atos do Poder 
Executivo/Decretos-Leis (janeiro a março). Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 261, http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/publicacoes/republica/colecao5.html (acessado em 
maio de 2015). 

 
________. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil: 1891, 

Artigo 70, http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-
899/constituicao-5081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-
15017-pl.html (acessado em 13 de novembro de 2015). 

 
SÃO PAULO. Lei n. 2.694, de 3 de novembro de 1936. Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo: Secretaria Geral Parlamentar/Departamento de 
Documentação e Informação, 
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1936/lei-2694-
03.11.1936.html (acessado em julho de 2015).  

 
_______. Decreto n. 8.856 de 20 de dezembro de 1937. Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo: Secretaria Geral Parlamentar/Departamento de 
Documentação e Informação, 
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1937/decreto-8856 
20.12.1937.html (acessado em maio de 2015). 

 
 



 
 

70 
 

SÃO PAULO. Decreto n. 10.109 de 12 de abril de 1939. Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo: Secretaria Geral Parlamentar/Departamento de 
Documentação e Informação, http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=124177 
(acessado em maio de 2015). 

 
_______. Lei 2.209-A, de 23 de novembro de 1927. Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo: Secretaria Geral Parlamentar/Departamento de 
Documentação e Informação, 
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1927/lei-2209A-
23.11.1927.html (acessado em maio de 2015). 

 
 
Periódicos 
 
Arquivos do Instituto Biológico (1934). Impresso. 
 
O Biológico (1937 e 1938). Impresso. 
 
Revista Brasileira de Entomologia (maio 1964). Impresso. 
 
Boletim Biológico (1926, 1931, 1933, 1937, 1938 e 1939). Impresso. 
 
Folha da Manhã (1937 e 1938), http://acervo.folha.com.br/fdm/1938/09/13/1/ 

(acessado em abril de 2015). 
 
 
Publicação institucional – Instituto Biológico de São Paulo 
 
Fonseca, José Pinto da, & Mario Autuori. Principaes Pragas do Café no Estado 

de São Paulo. São Paulo: Escolas Profissionaes do Lyceu Coração de 
Jesus, 1932.  

 
 
Web Sites  
 
Portal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). 

http://www.esalq.usp.br/instituicao/historico.htm (acessado em maio de 
2015). 

 
Portal do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). http://www.iac.sp.gov.br 

(acessado em 15 de setembro de 2015).  
 
Portal do Instituto Biológico de São Paulo. “Quem somos.” 

http://www.biologico.sp.gov.br/quemsomos.php (acessado em agosto de 
2015). 

 
Portal do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan). “Seminário Menor e 

Capela de Nossa Senhora da Boa Morte (Mariana, MG).” 
http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&
Cod=1328 (acessado em julho de 2015). 



 
 

71 
 

 
Portal do Museu de Ciências da Universidade de São Paulo. “Memória USP.” 

http://mc.prceu.usp.br/ (acessado em abril de 2015). 
 
Portal do Museu Nacional. http://www.museunacional.ufrj.br/o-museu/visao-

geral (acessado em 15 de setembro de 2015). 
 
Portal do Senado Federal. http://legis.senado.gov.br/legislacao/ (acessado em 

15 de setembro de 2015). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




