
N 
os principais centros 
de pesquisa em bio
ciências no Estado de 
São Paulo, o ânimo dos 
pesquisadores está em 

alta com o salto de competência ob-
servado na área nos últimos anos. A 
principal evidência da mudança está 
nos recentes resultados da pesquisa 
genômica - iniciada, em 1997, com 
o projeto Genoma Xylella, realizado 
por uma rede de cerca de 200 pes
quisadores de mais de três dezenas 
de laboratórios, no primeiro se
qüenciamento completo de um fito
patógeno. O feito rendeu reconheci
mento nacional e internacional à 
competência dos cientistas. Para a 
coordenadora do Centro de Geno
ma Humano da Universidade de São 
Paulo, Mayana Zatz, a conclusão da
quele projeto mostrou, de forma 
muito clara, que é possível desenvol
ver pesquisa de ponta no Brasil. 

Mas é consenso entre os pesqui
sadores que esse avanço científico 
não teria sido possível se alguns anos 
antes a FAPESP não tivesse começa
do a investir na recuperação dos la
boratórios e instalações de pesquisa 
do Estado de São Paulo, por meio do 
Programa de Infra-Estrutura. 

"Foi muito feliz a percepção da 
FAPESP de que não bastava investir 
na atividade de pesquisa, deixando a 
infra-estrutura dos laboratórios a car
go das instituições", afirma Mayana. 
A diretora-geral do Instituto Bioló
gico, Vera Cecília Annes Ferreira, con
corda e acrescenta: ''A maior parte da 
verba orçamentária das instituições 
é gasta com a folha de pagamento. 
No máximo, dá para fazer algum pe
queno reparo, o que não é suficiente 
para manter em dia a estrutura de 
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Um sopro de vida nos 
laboratórios de biologia 
Investimentos permitiram um salto de qualificação na área 

Mayana: não basta investir na pesquisa 

que os laboratórios necessitam': 
De fato, a situação da maioria 

dos laboratórios de biologia até a 
metade da década de 90 era precária. 
As construções, sem reformas, esta
vam se deteriorando. Para que fos
sem desenvolvidas pesquisas faltava 
tudo: espaço, bancadas adequadas, 
energia elétrica, água, sistema térmi
co e de segurança e equipamentos. 
Mais grave: em muitos casos, havia 
problemas tão sérios que colocavam 
em risco a saúde dos pesquisadores 
ou comprometiam os resultados das 
pesquisas. Goteiras nos telhados 
ameaçavam os equipamentos e tor
navam as paredes úmidas, que se 
tornavam hábitat para colônias de 
fungos. As infiltrações comprome-

tiam a estrutura de prédios 
inteiros e minavam o resul
tado das experiências. Além 
do risco de desabamento, 
havia ainda o perigo de in
cêndio, diante da fragilidade 
das instalações elétricas e das 
ligações improvisadas para 
que se mantivessem as ativi
dades em andamento. 

Passos de tartaruga - Esses 
problemas de infra-estrutu
ra eram extremamente co
muns e faziam parte do dia
a-dia das pnne1pa1s 
universidades públicas do 
Estado - USP, Unicamp e 
Unesp - e de importantes 
centros de pesquisa do país, 
como os institutos Biológi
co, de Botânica e o Butan
tan. É evidente que essa pre
cariedade comprometia os 
resultados das pesquisas. A
pesar da persistência e da 

boa vontade dos pesquisadores, a 
biologia no Brasil estava ficando 
para trás. 

"A situação me deixava angus
tiada. Enquanto os pesquisadores lá 
fora estavam voando de jato, nós 
aqui andávamos a passo de tartaru
ga", compara Mayana. "Não tínha
mos equipamentos e acabávamos 
pedindo emprestado dos outros. An
dávamos quilômetros para anali
sar uma coisa aqui, outra lá", lem
bra a cientista. 

A partir da aplicação dos recur
sos do Infra, começaram as mudan
ças. A FAPESP investiu nos labora
tórios da área de Biologia R$ 27,8 
milhões, beneficiando, entre ou
tros, os institutos de Biociências da 
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USP, em São Paulo, da Unesp em 
Botucatu e Rio Claro, o Instituto de 
Biologia, Letras e Ciências de São 
José do Rio Preto (também da 
Unesp ), o Instituto de Biologia da 
Unicamp e os institutos estaduais 
de pesquisa: Butantan, Biológico e 
de Botânica. O investimento permi
tiu reformar e modernizar labora
tórios, que hoje estão em condições 
de atuar nas mais diferentes linhas 
de pesquisa. 

Outro aspecto positivo dessas 
reformas, destaca Ivo Lebrun, do 
Departamento de Bioquímica e 
Biofísica do Instituto Butantan, 
foi o fortalecimento do intercâm
bio entre os pesquisadores. "Au
mentou a presença de pesquisado
res de outras instituições, até do 
exterior, que se sentem animados 
porque o laboratório tem condi
ções de desenvolver pesquisas mais 
avançadas", diz. E a comunidade 
científica comemora. Os laborató
rios ficaram mais espaçosos - o que 
proporciona autonomia para as 
equipes de pesquisa, que, em al
guns casos, criavam um rodízio in
formal para poderem ocupar assa
las e usar os equipamentos em 
turnos - e já têm condições de re
ceber também um número maior 
de alunos. "Acredito que vamos po
der acomodar pelo menos mais três 
alunos de doutorado e pós-doutora
do': afirma Mayana. 

Com as reformas dos laborató
rios, os pesquisadores passaram a 
trabalhar em ambientes mais lim
pos, arejados, seguros e, por conse
guinte, mais agradáveis, o que trou
xe reflexos importantes também 
sob o ponto de vista psicológico. 
"Nós vivíamos num ambiente escu
ro e deprimente. Hoje ficou tudo 
muito mais leve, melhorou o ânimo 
e, assim, também a produção", diz 
João Vasconcellos Neto, do Depar
tamento de Zoologia do Instituto 
de Biologia da Unicamp. A mudan
ça que trouxe essa sensação de 
bem-estar, para Vera Cecília, pode 
ser resumida numa única frase: "Foi 
um sopro de vida". 
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Biólogos festejam as 
boas condições de trabalho 
Crescem as pesquisas em áreas tradicionais e de ponta 

Kerbauy: pesquisadores conviviam com falta de espaço e tubulação enferrujada 

D 
epois de 40 anos, o 
prédio do Departa
mento de Botânica do 
Instituto de Biociên
cias da USP, um dos 

mais antigos do campus da Cidade 
Universitária, mostrava marcas do 
tempo e sinais de abandono. Entre 
as variáveis com as quais os pesqui
sadores deparavam estavam a falta 
d'água e um sistema elétrico inope
rante. Os laboratórios inundavam 
depois das chuvas, o que era uma 
ameaça para os equipamentos. Sem 
verba para reformas, a saída era im
provisar. "Quando um laboratório 
ficava sem água, puxávamos um 
cano lá de fora", conta Gilberto Bar
bante Kerbauy, vice-diretor do Insti
tuto. Velha e enferrujada, a tubula
ção estava entupida; a rede elétrica, 
cheia de remendos e fios puxados de 
uma sala para a outra. "Para ligar 
um equipamento, precisava desligar 
outro." A falta de espaço era outra 
agravante: o pessoal de Biologia Mo
lecular dividia o laboratório com a 

equipe de Fisiologia Vegetal, por 
exemplo. ''As bancadas viviam ocu
padas por docentes, pós-graduandos 
e estagiários, às vezes simultanea
mente", conta Kerbauy. Nos corre
dores, armários, geladeiras e freezers 
bloqueavam a circulação. Todos es
ses fatores limitavam o volume e a 
qualidade das pesquisas. 

"Mesmo com pessoal capacitado, 
faltava infra-estrutura para desen
volver pesquisas na qualidade dese
jada': avalia o pesquisador. A solução 
começou a ser desenhada na metade 
dos anos 90, com a construção pela 
universidade de um novo prédio pa
ra abrigar a graduação, liberando es
paço para os pesquisadores. O Pro
grama de Infra-Estrutura chegou 
nessa hora. Para Kerbauy, foi uma 
feliz coincidência. "Com a verba que 
recebemos pudemos expandir e mo
dernizar todos os laboratórios. Foi a 
realização de um sonho de 20 anos." 

Os recursos foram aplicados na 
ampliação e adequação dos labora
tórios. Quatro casas de vegetação 
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