
tológica, equipada para cirurgias, 
possibilitou o oferecimento de ser
viço inédito no hospital e criou um 
ambiente propício para o desenvol
vimento de estudos. 

Diagnósticos e cirurgias- Os recursos 
do Infra possibilitaram também a 
compra de aparelhos para anestesia 
e de facoemulsificação- este utiliza
do em cirurgias de catarata-, devi
damente instalados numa ala exclusi
va para cirurgias oftalmológicas em 
pequenos animais. Anteriormente à 
reforma, essa cirurgia era feita ma
nualmenü~~ com índice de êxito 
20% menor se comparado à nova 
técnica, pela qual a margem de su
cesso chega a 90%. Pela facoemulsi
ficação, o cristalino é fragmentado e 
aspirado de forma ultra-sônica. 

Um outro equipamento, o de ele
troretinografia, adquirido um ano 
antes, permanecia encaixotado por 
falta de instalações físicas apropria
das para instalá-lo, relata o professor 
José Luiz Laus, responsável pela of
talmologia. Único do gênero em es
cola pública na América do Sul, esse 
aparelho, que serve para diagnosti
car doenças da retina, passou a exa
minar três animais por semana. 

Antes da reestruturação, atendi
mentos cirúrgicos, emergenciais e 
de ambulatório eram feitos no mes
mo espaço. "Não tínhamos a higie
ne necessária para cirurgias, havia 
alto risco de contaminação", salien
ta Camacho. Atualmente, além de 
sala para cirurgia oftalmológica, o 
hospital tem sala de cirurgia geral, 
também equipada com recursos do 
Infra. O setor de cardiologia, outra 
novidade viabilizada pelo progra
ma, permitiu a expansão das pes
quisas sobre doenças do miocár
dio. Também o laboratório de 
emergência e de anestesiologia re
cebeu recursos do programa. "Com 
certeza, hoje conseguimos salvar 
mais vidas do que no passado", co
memora Camacho, salientando 
ainda a melhoria de condições para 
realizar pesquisas sobre novos 
agentes anestésicos. 
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Um patrimônio científico 
livre de ameaças 

No IAC, linhas de pesquisa paralisadas foram retomadas 

E 
m junho do ano passado, 
os 250 pesquisadores do 
Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC) come
moraram os 113 anos da 

instituição com uma marca de 400 
cultivares desenvolvidos e lançados 
no Estado de São Paulo e em outras 
regiões do país e relativos a cerca de 
130 produtos agrícolas ali pesquisa
dos. Há cerca de sete anos, contudo, 
todo o patrimônio científico, reuni
do no IAC em mais de um século de 
pesquisas, estava ameaçado, tal o es
tado de abandono e deterioração 

dos laboratórios de sua sede e das es
tações experimentais. Muitas áreas e 
linhas de pesquisa estavam paralisa
das. Para reverter esse quadro, desde 
a primeira fase do Programa de In
fra-Estrutura os pesquisadores do 
instituto encaminharam projetas de 
reforma e modernização de seus la
boratórios. No total das quatro fases, 
foram aplicados nos laboratórios do 
IAC cerca de R$ 6,1 milhões. 

De início, foram recuperados 22 
laboratórios instalados nos quatro 
prédios da sede e outros do Centro 
Experimental de Campinas. Divisó-

PESQUISA FAPESP 



rias de madeira foram substituídas 
por paredes de concreto, as redes 
elétrica e hidráulica foram reforma
das, como também o teto. Bancadas 
foram renovadas e equipamentos 
fundamentais adquiridos. Em algu
mas áreas, isso possibilitou a reto
mada de atividades, como ocorreu 
na Física do Solo, desativada antes 
da reestruturação dos laboratórios 
de Análise de Estabilidade de Agre
gados no Solo, Curva de Retenção da 
Água no Solo e Análise Granulomé
trica. "Não se pode conceber a ava
liação de um sistema de manejo sem 
a Física do Solo", diz a pesquisadora 
Sonia Carmela Falei Dechen, da seção 
de Conservação do Solo. ''A retoma
da permitiu acesso a informações 
preciosas e a parâmetros importan
tes no estudo do manejo." O granu
lômetro a laser, adquirido com recur
sos do Infra, analisa 100 amostras por 
hora; no processo manual, a média 
era de 50 determinações a cada mês. 

PESQUISA FAPESP 

Enxurrada monitorada - Construído 
há 70 anos, o prédio que abriga a Fí
sica do Solo, localizado no Centro 
Experimental, em Campinas, passou 
a abrigar as cinco seções de pesquisa 
do Centro de Solos e Recursos 
Agroambientes. ''Atendemos à de
manda de todo o Estado nessa área", 
salienta a pesquisadora. Ela destaca 
ainda a reforma total do campo de 
sistemas coletores de perdas por ero
são, em área externa vizinha aos la
boratórios. "Temos o único Sistema 
Coletor de Perdas por Erosão fun
cion.ando ininterruptamente na 
América Latina", orgulha-se. Talhões 
são plantações delimitadas por bar
reiras físicas, que fornecem dados 
para orientar o manejo do solo, com 
registras de perdas de água e terra de 
cada cultura, em enxurradas. No 
IAC, essas estruturas foram cons
truídas em 1943 e nunca haviam re
cebido qualquer tipo de reparo. 
Além de reconstruir 80 dos 108 ta-

lhões- distribuídos nas estações ex
perimentais de Campinas, Mococa e 
Pindorama -, o programa viabilizou 
a automação do sistema no Núcleo 
de Campinas. 

''A principal vantagem da auto
mação é que, agora, tenho a enxur
rada monitorada minuto a minuto. 
Sei a que horas começou a chover e 
por quanto tempo, além de precisar 
o período crítico da enxurrada. Ou 
seja, tenho muito mais informações 
para indicar que tipo de cultura é 
melhor para cada solo': assinala So
nia Duchen. 

Recursos genéticos - As obras deram 
estímulo também a outras ativida
des estratégicas do IAC. Na seção de 
Botânica Económica, o herbário foi 
protegido dos fungos e o Laborató
rio de Anatomia de Plantas recebeu 
novas bancadas e capela. No Labora
tório de Biotecnologia, além das re
formas, foram adquiridas duas auto
claves e uma estufa climatizada para 
as culturas de tecidos. 

O Projeto Seringueira, desenvol
vido pelo Centro de Café e Plantas 
Tropicais, conseguiu receber o seu 
primeiro laboratório. Criado em 
1992, todas as pesquisas só eram rea
lizadas no campo. De acordo com o 
coordenador do projeto, Paulo Gon
çalves, foi apenas após o Infra que 
elas ganharam impulso. Também o 
intercâmbio de recursos genéticos 
foi intensificado com a construção 
de um novo quarentenário. Com a 
nova casa de vegetação, especial
mente projetada para a quarentena 
de plantas, o instituto intensificou a 
troca de germoplasma com outras 
instituições de dentro e de fora do 
Estado. Os recursos do programa 
também serviram para materializar 
equipamentos que há muito se fa
ziam necessários, como o sistema de 
irrigação com pivô central, capaz de 
irrigar 70 hectares, implantado no 
Núcleo Experimental de Campinas. 

Plantio do Projeto Seringueira, 
do Centro de Café e Plantas Tropicais: 
primeiro laboratório montado 
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