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EDITORIAL 

As aplicações da ciência 

U
ma entre as tantas motiva
ções da pesquisa científica e 
tecnológica é buscar saídas 

para os problemas que afligem a so
ciedade, e isso é o bastante para que 
projetos de pesquisa que abordam em 
termos práticos, e de diferentes ângu
los, a questão da geração de energia 
estejam na ordem do dia. Ora, entre 
os projetos financiados pela FAPESP, 
existem alguns que parecem feitos 
sob medida para a atual situação de 
crise de energia do país e outros que 
acenam com soluções avançadas pa
ra a geração futura de energia limpa. 
Trazê-los ao conhecimento público 
era, portanto, o mínimo que esta edi
ção de Pesquisa FAPESP poderia fa
zer para manter um senso de oportu
nidade obrigatório em jornalismo. 
Assim, na reportagem de capa, a par
tir da página 58, estão didaticamente 
reunidos os resultados de sete desses 
projetos, desenvolvidos por pesqui
sadores paulistas que se dedicam há 
anos a esse campo. Um dos projetos, 
passível de uso imediato, refere-se a 
dois softwares capazes de melhorar 
em 5% o rendimento energético n~
cional das usinas hidrelétricas - o 
que corresponde a 2.250 megawatts 
(MW) de potência, equivalente à pro
dução média de oito hidrelétricas ins
taladas no Rio Paranapanema, divisa 
de São Paulo e Paraná. 

Fora das usinas hidrelétricas tam
bém há opções. A biomassa da cana
de-açúcar (bagaço e palha) é uma 
das mais promissoras - o Brasil tem 
potencial para 2.500 MW a mais de 

· energia elétrica a partir dessa alter
nativa. E há, ainda, o desenvolvi
mento de avançadas células a com
bustível e de novos painéis para 
energia solar, entre outros projetos 
que ajudarão o país a se tornar me
nos dependente das hidrelétricas e 
mais confiante na própria capacida
de de resolver grandes problemas. 

Fazer pesquisa, básica inclusive, 
cujos resultados, mais cedo ou mais 
tarde, têm aplicação relevante, não é, 
na FAPESP, exceção - é a regra. A re
portagem Perfil Revelador (página 
14) mostra que, ao longo do ano 
2000 e até abril de 2001, nada me
nos que 72,9% dos recursos investi
dos pela Fundação em auxílios regula
res à pesquisa, em temáticos e nos 
programas Biota e Apoio a Jovens 
Pesquisadores foram aplicados em 
projetos cujos resultados têm imedia
ta ou potencial aplicação tecnológica, 
ou na implementação de políticas 
públicas. Consideradas as mesmas 
linhas de fomento, a pesquisa básica 
voltada essencialmente para o avan
ço do conhecimento, com horizonte 
indefinível de aplicação, recebeu 
27,1% dos recursos. E mais um 
dado importante: metade dos inves
timentos nas linhas consideradas foi 
aplicada em pesquisas que, simul
taneamente, contribuem para o 
avanço do conhecimento e têm apli
cação prática, imediata ou poten
cial. Confirma-se, portanto, que o 
conceito de qualidade supera o de 
aplicabilidade da pesquisa, porque 
toda pesquisa de qualidade, mais ce
do ou mais tarde, poderá ser aplica
da. Ou, dizendo como Pasteur: "não 
há ciência aplicada; há somente 
aplicações da ciência". 

Dois outros destaques da Pesqui
sa FAPESP de junho vêm do mundo 
animal. O primeiro é um estudo so
bre as abelhas guaraipo (Melipona 
bicolor), típicas de áreas tropicais, que 
as mostra menos hierarquizadas e 
com maior divisão de poder entre 
rainhas e operárias. A outra é a des
coberta de uma nova espécie de cer
vídeo, que vive numa área restrita 
de Mata Atlântica no sul do estado e 
nordeste do Paraná. O achado foi 
batizado de veado-bororó-de-São 
Paulo (Mazama bororo). 
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