
foram complementadas com a aqui
sição de novos equipamentos. 

Resultados visíveis - Os resultados 
não tardaram a aparecer. O Centro 
de Pesquisas em Sanidade Animal, 
uma unidade auxiliar da Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias 
de Jaboticabal, funcionava em con
dições precárias e hoje é citado co
mo referência em revistas científicas 
internacionais. "Devido à estrutura 
que foi montada, firmamos convê
nios com empresas, que hoje garan
tem o nosso sustento': diz o profes
sor Alvimar José da Costa, que 
coordena pesquisas para combater a 
cisticercose bovina, doença transmi
tida por um verme que pode conta
minar o ser humano. 

"Antes, quando acabava a luz, 
toda a cultura de embriões morria", 
conta José Antonio Visintin, do De
partamento de Reprodução Animal 
da Faculdade de Medicina Veteriná
ria e Zootecnia da USP. "Hoje, não 
ficamos devendo nada aos centros 
mais desenvolvidos de pesquisa." 
Com o espaço quatro vezes maior e 
novos equipamentos, o departa
mento refinou as pesquisas sobre 
clonagem de bovinos e avança nos 
experimentos de suínos transgêni
cos. No Departamento de Patologia, 
o setor de necropsia por anos im
pregnou corredores com o cheiro de 
animais mortos. "Não tínhamos câ
mara fria e os restos dos animais 
apodreciam em menos de 24 horas", 
relata o pesquisador Benjamin Ma
lucell, do setor de microscopia. "Era 
comum encontrar nos corredores 
jibóias das pesquisas de Patologia 
Comparada, que escapavam das cai
xas onde ficavam, próprias para ra
tos", conta. Essas histórias estão na 
lembrança dos pesquisadores, uma 
vez que agora há uma sala adequada 
para a conservação das cobaias. Por 
sua vez, o biotério da faculdade, 
com novas instalações e equipa
mentos, recebeu recentemente a 
aprovação do Comitê Internacional 
de Ética Médica para importar duas 
linhagens transgênicas de camun-
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dongo, usadas em pesquisas sobre 
câncer, informa o diretor da facul
dade, José Palermo Neto. 

A pesquisa agronômica também 
ganhou novo impulso. Na Esalq, em 
Piracicaba, os oito laboratórios do De
partamento de Genética foram rees
truturados. "Pudemos dar condições 
ótimas de trabalho aos pesquisado
res': diz o professor Ricardo Antunes 
Azevedo, do laboratório de Genética 
Bioquímica. O Departamento de En
tomologia, Fitopatologia e Zoologia 
Agrícola da Esalq viveu readaptação 
semelhante. "Sem as reformas, não 
teríamos desenvolvido a tecnologia de 
produção in vitro do Trichogramma, 
na qual somos líderes na América 
Latina': afirma José Roberto Parra, 
que pesquisa o controle biológico de 
pragas agrícolas. 

, 

Agua e 
ar puros 

Resultado: mais embriões 

O 
Departamento de Re
produção Animal da 
Faculdade de Medici
na Veterinária e Zoo
temia da USP regis

trou um aumento de 15% para 50% 
no desenvolvimento de embriões 
fecundados in vitro desde a conclu
são das obras nos laboratórios, fi
nanciadas pelo Programa de Infra-

No IAC, a Divisão 
de Física do Solo pôde 
re1moar as suas pes
quisas depois de passar 
por reformas e receber e
quipamentos, como um 
granulômetro a laser pa
ra realizar análises de 
amostras de solo e um 
novo sistema coletor de 
perdas por erosão. E o 
Projeto Seringueira, do 
Centro de Café e Plan
tas Tropicais do insti
tuto, montou seus pri
meiros laboratórios com 
recursos do programa. 

Estudos de fecundação in vitro de bovinos e suínos 

Desde que foi criado, em 1992, as 
pesquisas eram feitas nas plantações. 
"Tudo na base do olho, observando 
as características externas da planta, 
o fenótipo': diz Paulo Gonçalves, 
coordenador do projeto, que agora 
pode acompanhar o desenvolvimen
to das seringueiras em laboratório. 
"O impulso à seringueira veio nos 
últimos seis anos", diz, referindo-se 
ao período pós-Infra. Os trabalhos 
do IAC certamente contribuíram pa
ra tornar o Estado de São Paulo, em 
1999, o maior produtor nacional de 
borracha natural, com mais da me
tade das 85 mil toneladas produzi
das no país. 

Estrutura. Segundo o professor José 
Antonio Visintin, esse resultado, 
que tem evidente impacto nas pes
quisas na área, foi possível depois 
que o laboratório passou a contar 
com gerador de energia, caixa d' 
água de 15 mil litros, sistema de re
frigeração e filtragem de ar e, tam
bém, à reforma que separou os la
boratórios de fecundação in vitro do 
de clonagem e transgenia animal. 

"Trabalhamos com embriões, 
por isso precisamos de água e ar 
puros para evitar contaminações. 
Quando ocorria corte de energia, 
em segundos toda a cultura de em
briões morria, e com ela, o trabalho 

5 



de vários dias", relata José Antonio 
Visintin. 

Antes da reforma, todas as ativi
dades laboratoriais eram feitas em 
apenas dois ambientes. "Imagine 
preparar meios de cultura entre o
vários de vacas e porcas." A aqui
sição de uma máquina para lavagem 
de materiais com água filtrada au
mentou os padrões de higiene. 

Novos espaços - Atualmente, o de
partamento mantém uma sala so
mente para o sistema de refrigera
ção, que distribui ar refrigerado nos 
ambientes com pressão suficiente para 
impedir que o ar externo invada os 
laboratórios. Com o espaço físico du
plicado e mais bem adequado, novos 
laboratórios foram construídos e 
equipados, viabilizando a abertura 
de linhas de pesquisa. A montagem 
de um estábulo de suínos permitiu 
que o estudo da maturação de óvu
los de porcas fosse complementado 
com pesquisas sobre espermatozói
des e sua capacidade de fecundação. 
O centro cirúrgico construído ao 
lado, que realiza pesquisas de fecun
dação in vitro, já dispõe de toda a in
fra-estrutura para a implantação, 
em dois anos, de procedimentos de 
transgenia em porcas. Isto fechará 
uma linha de pesquisa com suínos, 
que inclui inseminação artificial, 
fecundação in vitro e clonagem. 

Entre os outros novos laborató
rios do Departamento de Reprodu
ção Animal estão três de biologia 
molecular, um de fisiologia e um 
biotério. A ampliação e moderniza
ção do estábulo de bovinos, que an
tes abrigava todos os animais objeto 
das pesquisas, possibilitaram que se 
duplicasse o rebanho de touros e se 
incluíssem 15 vacas na criação. O lu
gar, que "era só lama': teve o chão 
concretado e ficou mais bem organi
zado com a instalação de cinco cur
rais. No total, a Faculdade de Medi
cma Veterinária e Zootecnia 
recebeu, para reforma e moderniza
ção de seus laboratórios, aproxima
damente R$ 5,1 milhões do Progra
ma de Infra-Estrutura. 
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Preparada para se manter 
na História 

A centenária Esalq ganha novo fôlego 

ola Superior de Agricul
ra Luiz de Queiroz 
Esalq), da USP, acaba de 
completar cem anos. 
Uma das mais antigas 

instituições de ensino agrícola do 
país, a Esalq é também uma tradição 
na pesquisa agronômica. Hoje, a es
cola continua sendo um centro de ex
celência. Mas, para manter esse pa
drão, seus laboratórios receberam 
cerca de R$ 12,5 milhões do Progra
ma de Infra-Estrutura, para recupe
ração e melhoria de instalações e 
aquisição de equipamentos mais 
modernos. 

Os oito laboratórios do Departa
mento de Genética, por exemplo, fo
ram todos reestruturados. "Só assim 

pudemos dar condições ótimas de 
trabalho aos pesquisadores", diz o 
professor Ricardo Antunes Azevedo, 
do laboratório de Genética Bioquí
mica. Há 40 anos, lembra ele, quan
do o prédio foi construído, a mani
pulação de microrganismos era 
bastante restrita. "A estrutura antiga 
nos impedia de introduzir novas 
tecnologias:' 

Controle biológico - O Departamen
to de Entomologia, Fitopatologia e 
Zoologia Agrícola viveu readaptação 
semelhante. Ali, os pesquisadores es
tudam e desenvolvem métodos de 
controle biológico de pragas agríco
las. Para isso, utilizam agentes natu
rais - vírus, bactérias, fungos ou 
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