
o módulo FAP-Livros - que se tornou autônomo - e
aprovados 1.044 projetos, enquadrados nos quatro mó-
dulos restantes. Em 1998, no Infra IV, o módulo de fi-
nanciamento de equipamentos multiusuários foi incor-
porado às linhas permanentes de fomento da FAPESP,
sendo, portanto, excluído do programa, e dois novos
módulos foram acrescentados para apoiar museus e ar-
quivos. Naquele ano, 1.053 projetos foram aprovados.
Foi realizado também uma nova fase do FAP-Livros,
sendo aprovados 191 projetos. O Infra V, lançado em
1999, foi dividido em dois grandes módulos: o de trata-
mento de resíduos químicos e o de centros de informa-
ções, incluindo bibliotecas, museus e arquivos. Nesta
fase foram aprovados 76 projetos e 86 encontram-se em
análise. Os investimentos já somam R$ 8.125.698,06
(ver tabelas 1 e 2).

A revista Pesquisa FAPESP tem publicado, desde o
ano passado, uma série de suplementos especiais com
reportagens sobre as diversas áreas de pesquisa beneficia-
das. O primeiro Suplemento Especial, publicado junto
com a edição n= 63 da revista Pesquisa FAPESP, apresen-
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Vocação para a pesquisa
Laboratórios paulistas se equiparam aos melhores do mundo

E
m1994,quando implantou o Programa de In-

fra-Estrutura, a FAPESP quebrou um para-
digma: o de que agências de fomento deveriam
financiar exclusivamente bolsas e auxílios à
pesquisa, mas não a reforma e modernização

de laboratórios, isto é, sua infra-estrutura. Os resultados
do programa mostram que a FAPESP estava certa. Des-
de o início do Infra, a FAPESP destinou um total de R$
505.215.402,68 para financiar 4.474 projetos de moder-
nização de infra-estrutura apresentados pelas diversas
áreas de pesquisa das universidade estaduais e federais e
institutos de pesquisa estaduais, federais e municipais
localizados no Estado de São Paulo.

Na sua primeira fase, em 1995, o Infra I financiou
849 projetos, divididos em dois módulos, o de infra-
estrutura geral e o de biotérios. No Infra 11,de 1996,
aprovou 1.261 projetos, desta vez em cinco módulos:
equipamentos especiais multiusuários, redes locais de
informática, infra-estrutura para bibliotecas, FAP-Li-
vros - destinado a compra de acervo de bibliotecas - e
infra-estrutura geral. No Infra I1I, de 1997, foi excluído
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tou os resultados dos investimentos do Programa de In-
fra-Estrutura na revitalização de bibliotecas, museus e
arquivos. O segundo Suplemento Especial, que acompanha
a edição nv 64 da Pesquisa FAPESP, mostra os investimen-
tos e o impacto da implantação das redes de informática na
produção científica paulista. O terceiro Suplemento Es-
pecial, que circulou com a edição nv 66 da revista, reu-
niu reportagens sobre os resultados do apoio do programa
nos laboratórios das áreas de Ciências Agrárias e Veteri-
nárias, Biologia e Saúde. Neste suplemento, o foco das
atenções são os laboratórios de Física, Química e Enge-
nharia e as áreas de Ciências Humanas.

Nas tabelas 3, 4 e 5 estão apresentados os recursos li-
berados para os laboratórios de pesquisa. Além de com-
putar os recursos do programa no módulo de apoio à
infra-estrutura geral, foram incorporados, ainda, dados
e valores dos invetimentos do módulo equipamentos
multiusuários, já que eles destinaram-se aos laboratórios
de pesquisa, e dados e valores do módulo de tratamento
de resíduos químicos, mais uma etapa na modernização
dos laboratórios.

Ao todo, nesses três módulos, o programa destinou
R$ 329,5 milhões para apoiar 2.751 projetos de reforma
e modernização de laboratórios das universidades e ins-

OS NÚMEROS DO INFRA
(Situação em 30.11.2001)

INFRA I INFRA 11 INFRA 111 INFRA IV INFRA V

1.103 3.017 1.824 1.797 570

247 1.745 750 734 407

849 1.261 1.044 1.053 76

7 11 30 10

849 1.257 1.029 , 1.015
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O INVESTIMENTO NO PROGRAMA
(Situação em 30.06.2001)

PROJ. APROVADOS VALORES R$

INFRA I 849 76.901.764,51

INFRA 11 1.261 146.469.282,89

INFRA 111 1.044 121.011.151.69

INFRA IV 1.053 136.642.624,17

INFRA V 76 8.125.698,06

FAP-LlVROS IV 191 16.064.881,36

TOTAL 4.474 505.215.402,68
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titutos de pesquisas sediados em São Paulo, em todas as
áreas do conhecimento.

Engenharia, Física e Química - Nas áreas de Engenharia,
Física e Química, o total de recursos ultrapassou a casa dos
R$ 124milhões. Além da Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp) foram beneficiados com recursos
do Programa de Infra-Estrutura importantes institutos
de pesquisa estaduais e federais como o Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT), da Secretaria Estadual de Ciên-
cia, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, o Instituto
de PesquisasEnergéticas eNucleares (Ipen) e o Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT). Na área de Ciências Hu-
manas, foram beneficiados 168 projetos com um total de
recursos da ordem de R$ 16,7 milhões.

De forma semelhante ao que ocorria com os labora-
tórios das áreas de Ciências Agrárias, Biologia e Saúde,
os laboratórios da áreas de Engenharia, Física, Química
e Ciências Humanas também estavam bastante deterio-
rados quando do surgimento do Programa. Durante
mais de duas décadas, as condições de trabalho nos la-

boratórios das universida-
des públicas paulistas e nos
institutos representaram
uma séria limitação ao tra-
balho dos pesquisadores.
Faltavam equipamentos e
instalações adequadas. So-
bravam rachaduras, vaza-
mentos e até cupins. No La-
boratório de Física Nuclear
da USP, em São Paulo, por
exemplo, a torre de 40 me-
tros de altura que abriga-
va o acelerador Pelletron,
construída há 30 anos, cor-
ria o risco de rachar. Na Uni-
camp, os quatro departa-

mentos do Instituto de Física Gleb Wataghin, sofriam
com constantes interrupções no fornecimento de ener-
gia elétrica. O Programa de Infra-Estrutura da FAPESP,
em suas diversas fases, destinou R$ 32,1 milhões para
apoiar reformas propostas em 235 projetos na área de
Física. Boa parte desses recursos foi empregada na subs-
tituição das redes elétricas, hidráulicas e no sistema de
refrigeração, adequando o fornecimento de energia à
demanda das pesquisas e permitindo a instalação de
equipamentos modernos.

Nos laboratórios de Química a situação não era dife-
rente. Recursos da ordem de R$ 37,8 milhões do Progra-
ma de Infra-Estrutura para 262 projetos foram funda-
mentais para que os laboratórios operassem com mais

FAP

LIVROS IV TOTAL

209 8.520

12 3.895

191 4.474

6 64

46 4.197

87
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A DEMANDA POR RECURSOS
(Situação em 30.11.2001)

PROJETOS FASE I FASE 11 FASE 111 FASE IV FASE V TOTAL
INFRA BIOTÉRIOS INFRA EQUIP. INFRA EQUIP. INFRA RESíDUOS

GERAL GERAL MUlTIUSUÁRIO GERAL MUlTIUSUÁRIO GERAL

1.005 98 1.209 642 939 364 1.050 52 5.359

226 21 772 431 441 174 465 33 2.563

772 77 432 209 494 169 580 18 2.751

7 5 2 4 21 5 44

Concluídos 770 77 432 207 489 163 559 2.697

OS RECURSOS LIBERADOS
(Situação em 30.11.2001)

MÓDULOS FASE I

PROJ. VALOR

APROV. R$

FASE IV
PROJ VALOR

APROV. R$

FASE V
PROJ VALOR

APROV. R$

FASE 11
PROJ. VALOR

APROV. R$

FASE 11I
PROJ. VALOR

APROV. R$

Infra Geral 772 66.903.432,73

9.998.331,78

432 50.255.342,56 494 47.661.149,53 580 68.796.334,86-

77

209 46.393.822,41 169 36.045.745,23
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INVESTIMENTO POR ÁREA DO CONHECIMENTO
segurança. Hoje, eles estão equipados para desenvolver
pesquisa de ponta com refratários, nanossensores, sínte-
se de feronômios ou biossensores, apenas para citar al-
guns exemplos.

As tradicionais escolas e institutos de engenharia
paulistas também tinham suas atividades de pesquisas
comprometidas pela péssima qualidade das instalações.
Um dos maiores problemas era a falta de espaço e as os-
cilações freqüentes de energia, que acabavam por quei-
mar placas e filamentos, causando prejuízos consideráveis.
O Programa de Infra- Estrutura aprovou as propostas de
reformas de 544 projetos e destinou R$ 54,2 milhões
para o financiamento de modernização das instalações e
equipamentos.

A área de Ciências Humanas também foi beneficia-
da. Foram aprovados 168 projetos que contaram com
recursos da ordem de R$ 16,7 milhões para reformas e
modernização das instalações.

Este suplemento, que circula junto com a edição n-
72 da Pesquisa FAPESP, traz reportagens de Silvia Men-
des, Maria Aparecida Medeiros e Marcelo Tamada. A
edição deste suplemento é de Claudia Izique, e a diagra-
mação, de Luciana Facchini. •

N° PROJETOS CONTRATADOS VALOR (R$)

404 57.896.935,62

17 1.727.877,58

10 768.487,70

325 38.156.780,30

9 876.610,65

544 54.282.050,82

235 32.134.791,17

113 11.022.161,28

Humanas e Sociais 168 16.730.476,08

Interdisciplinar 1 232.436,00

52 8.954.915,43

262 37.823.170,28

611 68.955.252,13

329.561.945,04
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