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[ AvAliAção ]

As redes 

política 
científica e tecnológica

na berlinda

Fabrício Marques

m simpósio de três dias, previsto para acontecer 
em Brasília no mês de novembro, fará a primeira 
avaliação dos 122 Institutos Nacionais de Ciência 
e Tecnologia (INCTs), redes virtuais de pesquisa-
dores criadas em áreas estratégicas ou em temas de 
fronteira, formadas graças a uma parceria entre o 
governo federal e as fundações estaduais de amparo 
à pesquisa (FAPs) – a FAPESP financia 50% dos 

recursos destinados aos 44 institutos sediados no estado 
de São Paulo. A avaliação estava prevista no edital de lan-
çamento, em 2008, e constituirá um primeiro parâmetro 
sobre o funcionamento do programa. Os contratos com 
os institutos têm duração de cinco anos, mas há garantia 
de financiamento apenas para os três primeiros. A pror-
rogação por mais dois anos dependerá do desempenho 
dos 122 institutos. Há a possibilidade de lançar um novo 
edital no próximo ano. “É o momento de ver se todos estão 
correspondendo e se não houve algum artificialismo na 
formação das redes”, diz Eduardo Moacyr Krieger, membro 
do Conselho Superior da FAPESP e presidente da Acade-
mia Brasileira de Ciências entre 1993 e 2004, que integra 
o comitê gestor do programa.

O seminário em Brasília terá 11 grupos de trabalho 
distribuídos por grandes temas. Cada coordenador de 
projeto apresentará os resultados parciais em sessões de 
30 minutos, seguidas por 15 minutos de debates com 
consultores incumbidos da avaliação. Cada INCT poderá 
montar um estande mostrando os frutos de sua pesquisa. 
Krieger lembra que a meta inicial do programa era lançar 
45 institutos, mas esse número chegou a 122 depois que as 
FAPs se prontificaram a investir pesadamente no programa, 
dando contrapartidas vultosas para as redes sediadas em 

U

simpósio vai analisar os primeiros 
resultados dos 122 Institutos 
Nacionais de Ciência e tecnologia
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seus estados. “A seleção de propostas 
foi feita da melhor forma possível, mas 
num tempo relativamente curto. Foram 
avaliados a qualidade das propostas e 
o interesse das FAPs. Agora teremos a 
visão do conjunto”, afirma. Krieger diz 
que é o momento também de discutir 
que outras áreas não contempladas na 
primeira chamada precisam sê-lo – e 
corrigir o rumo no próximo edital. “Fo-
ram contemplados projetos de deman-
da espontânea e em áreas estratégicas 
induzidas, mas não houve uma indu-
ção muito detalhada. Numa próxima 
chamada será o caso de discutir outras 
necessidades”, diz. 

Para o presidente do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), o físico Carlos 
Aragão, a percepção é que o programa 
decolou. Segundo ele, os INCTs são o 
mais abrangente programa com redes 
temáticas já feito e seu objetivo princi-
pal é gerar sinergia entre bons grupos 
de pesquisadores para dar mais quali-
dade e projeção internacional à ciência 
e à tecnologia do país. “Mas ainda é ce-
do para poder afirmar até que ponto a 
articulação dos grupos está mesmo po-
tencializando a qualidade da pesquisa 
ou se, em algumas redes, os membros 
estão produzindo juntos o mesmo que 
fariam de maneira isolada”, afirma. “A 
avaliação em novembro nos dará um 
primeiro panorama”, diz Aragão.

Recursos para os institutos

meC

Fapepi

Fapern

Fapesc

Fapespa

Fapeam

ms

Petrobras

bNDes

Capes

Faperj

Fapemig

CNPq

FaPesP

FNDCt

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

Órgãos e agências que financiam o programa (em milhões de reais)

Os institutos começaram a fun-
cionar entre dezembro de 2008 e fe-
vereiro de 2010. Dos R$ 607 milhões 
comprometidos no projeto, a FAPESP 
é responsável por R$ 113,4 milhões. A 
Fundação, que oferece a metade dos 
recursos que abastecem os 44 institutos 
do estado de São Paulo, só fica atrás do 
FNDCT (R$ 190 milhões) no ranking 
das fontes financiadoras, seguida pelo 
CNPq (R$ 110 milhões), a Fapemig (R$ 
36 milhões), a Faperj (R$ 35,8 milhões), 
a Capes (R$ 30 milhões), o BNDES (R$ 
22,4 milhões), a Petrobras (R$ 21,4 mi-
lhões) e o Ministério da Saúde (R$ 17,5 
milhões). As FAPs do Amazonas (R$ 
10,4 milhões), do Pará (R$ 8 milhões), 
de Santa Catarina (R$ 7,5 milhões), do 
Rio Grande do Norte (R$ 2,1 milhões) 
e do Piauí (R$ 1,5 milhão), além do 
Ministério da Educação (R$ 1 milhão), 
completam a lista dos financiadores.  “A 
FAPESP  contribui decididamente para 
o Programa INCT, sendo o segundo 
maior financiador. Fizemos isso pois o 
programa tem qualidades importantes, 
entre as quais facilitar a interação em 
redes de pesquisadores em todo o país, 
o que traz importante contribuição aos 
mais de 400 projetos temáticos que a 
FAPESP apoia”, diz Carlos Henrique 
de Brito Cruz, diretor científico da 
FAPESP. De acordo com o ministro da 
Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, 
a participação da FAPESP foi funda-
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mental para o programa, uma vez que 
São Paulo concentra a maior parte dos 
estudantes e dos grupos de pesquisa 
qualificados do país. “São Paulo refletiu 
sua capacidade científica no programa 
e deixou um exemplo bom para o fu-
turo. As FAPs que ficaram de fora estão 
arrependidas”, diz Rezende.

Segundo o ministro, os coordena-
dores dos institutos já começaram a 
apresentar relatórios em inglês para 
mostrar de maneira clara os resultados 
de pesquisa. “Eu já li três ou quatro 
relatórios e os resultados estão apare-
cendo”, afirma. Ele admite que algumas 
áreas foram contempladas de modo 
insuficiente no programa: “Há muitos 
institutos na área da saúde, mas apenas 
10% na área de engenharia. As ciências 
exatas também ficaram sub-represen-
tadas”. Dos 122 institutos, 39 são da 
área da saúde, 14 estão em engenharias, 
física e matemática, 11 em biotecno-
logia e nanotecnologia, 9 em ciências 
sociais, 9 em agronegócio, 7 em tecno-
logias da informação e comunicação, 
7 em estudos sobre a Amazônia, 7 em 
biodiversidade e meio ambiente, 7 em 
energia, 3 em Antártida, 2 em energia 
nuclear e 7 em outros temas. Em ju-
lho, o MCT anunciou a intenção de 
criar dois novos institutos na área de 
ciências do mar, campo do conheci-
mento que ficara de fora dos projetos 
contemplados. “O Brasil tem 8 mil 
quilômetros de costa e não podíamos 
deixar de ter institutos nessa área”, diz 
Rezende. A ideia é que um deles realize 
estudos na costa litorânea do Norte e 
do Nordeste e o outro no Sul e no Su-
deste. “Espero que haja capacidade de 
organização dos pesquisadores. Se vie-
rem duas propostas para uma mesma 
região, quem perder ficará de fora da 
rede, o que será uma pena.”

R ezende ressalta que a seleção dos 
institutos foi rigorosa. “Em esta-
dos que disponibilizaram mais 

dinheiro pode ter acontecido de ha-
ver institutos aprovados com nota me-
nor do que os de outros estados. Mas 
todos passaram por uma avaliação e 
eram projetos de grande qualidade”, 
afirma o ministro. Para Rezende, os 
INCTs terão o dom de potencializar 
os resultados dos grupos de pesquisa 
do país. “Embora o Brasil forme cer-

ca de 12 mil doutores por ano, ainda 
há falta de densidade em certas áreas. 
Com as pessoas trabalhando em rede e 
um financiamento que é razoável, estão 
melhorando a infraestrutura e a troca 
de informações”, completa. 

Segundo Glaucius Oliva, professor 
do Instituto de Física de São Carlos, 
da USP, e coordenador do INCT de 
Biotecnologia Estrutural e Química 
Medicinal em Doenças Infecciosas (IN-
BEQMeDI), os institutos já estão cum-
prindo um papel importante na apro-
ximação de pesquisadores brasileiros 
com parceiros de outros países. Oliva, 
que desde fevereiro responde pela dire-
toria de Engenharias, Ciências Exatas, 
Humanas e Sociais do CNPq, diz que 
os institutos são uma boa plataforma 
para acordos de cooperação. “Estamos 
recebendo instituições e agências de vá-
rios países, como Alemanha, França, 
Holanda, Canadá e Espanha, em busca 
de acordos de coo peração. Os INCTs 
são uma porta de entrada para colabo-
rações internacionais, que não só pro-
movem a integração dos pesquisadores 
como ajudam a criar massa crítica, a 
dar visibilidade para nossa pesquisa e 
a abrir canais para captação de recur-
sos”, afirma. Um edital de cooperação 
com a Suíça em áreas como neurociên-
cias, saúde, energia e meio ambiente 
contemplou parcerias entre 10 INCTs 

e instituições suíças, num valor total 
recomendado de 2,7 milhões.

O INBEQMeDI tem como missão 
realizar estudos estruturais e biológi-
cos em alvos moleculares específicos de 
micror ganismos associados com doen-
ças infecciosas, particularmente doenças 
tropicais negligenciadas. “Nossa meta é o 
desenvolvimento de novos fármacos pa-
ra o tratamento das doenças endêmicas, 
como leishmaniose, esquistossomose, 
doença de Chagas, malária e leptospi-
rose”, diz o professor. Ele ressalta que o 
modelo dos INCTs é claramente inspira-
do no sucesso dos Centros de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (Cepid), criados pela 
FAPESP em 2000 – um deles, o Centro 
de Biotecnologia Molecular Estrutural, 
é comandado pelo próprio Oliva e vem 
se dedicando a projetos inovadores 
em biotecnologia estrutural e química 
medicinal. “Os Institutos do Milênio, 
antecessores dos INCTs, já haviam se 
inspirado nos Cepid. Também busca-
vam a formação de redes, mas eram mais 
fragmentados e tinham menos foco”, diz 
Oliva. “O Programa INCT assemelha-se 
ao programa FAPESP de Projetos Te-
máticos e por isso a Fundação usou essa 
modalidade para participar da parceria 
com o CNPq”, disse Carlos Henrique de 
Brito Cruz, da FAPESP.

Segundo Oliva, já foi possível de-
tectar um crescimento da produção 
científica entre os membros da rede. No 
ano passado eles publicaram 86 artigos 
em revistas indexadas, cinco a mais do 
que em 2008 e 19 a mais do que em 
2007.  No caso do INCT coordenado 
por Oliva, a ênfase do grupo consiste 
em obter novas tecnologias e aperfei-
çoar os recursos humanos. “Isso por-
que já tínhamos investido bastante em 
equipamentos, por conta de 10 anos de 
atividade do Cepid, da FAPESP”, afirma. 
Sete grupos da USP participam da rede, 
além de pesquisadores da Federal de São 
Carlos, da Federal de Viçosa e da Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa.

O impacto dos INCTs na produção 
científica assume configurações 
peculiares em cada grupo. O INCT 

de Técnicas Analíticas Aplicadas à Ex-
ploração de Petróleo e Gás, por exem-
plo, está permitindo a formação de 
uma rede de pesquisadores que já exis-
tia no papel há algum tempo, mas não 
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conjunta de material de consumo, o in-
tercâmbio de peças de equipamentos de 
grande porte e as reuniões periódicas 
propiciaram o início da colaboração. 
Uma das principais metas do insti-
tuto é trazer para o Brasil, por meio 
do treinamento de pesquisadores no 
exterior, novas técnicas de análise. “O 
parque de equipamentos é satisfatório, 
pois fomos fortemente apoiados tanto 
pela FAPESP como pela Petrobras, e a 
Finep ajudou nossos parceiros”, afirma. 
“Só pelo fato de formarmos uma rede 
já se tornou possível captar recursos 
com mais facilidade. Não mudamos as 
linhas de trabalho, mas a colaboração 
em rede permitiu que participássemos 
de um edital da Finep para laboratórios 
de geologia isotópica, que beneficiou 
grupos como o da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro e das federais da 
Bahia e de Sergipe e de Mato Grosso. 
Sem a rede, esse edital não teria saído”, 
afirma Tassinari.

No INCT de Obesidade e Diabe-
tes, o impacto na produção científica 
resultará, em boa medida, na compra 
por US$ 950 mil de um grande equipa-
mento, um espectrômetro de massas, 
equipamento que permite identificar 
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os diferentes átomos que compõem 
uma substância, que será instalado na 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) 
da Unicamp. “Esse equipamento per-
mitirá fazer análise do metabolismo 
dos obesos e diabéticos como nunca se 
fez não só no Brasil, mas inclusive no 
exterior”, diz Mario Saad, professor da 
Unicamp e coordenador do instituto. 
“Será um upgrade importantíssimo em 
termos de química analítica no meu la-
boratório”, diz Aníbal Vercesi, professor 
do Departamento de Patologia Clínica 
da FCM, que integra a rede do insti-
tuto. Segundo ele, nos Estados Unidos 
os pesquisadores encomendam estu-
dos desse tipo a empresas e recebem 
o resultado em um prazo curto. “Meu 
plano é propor um novo projeto temá-
tico para analisar as propriedades do 
proteoma das mitocôndrias de animais 
transgênicos”, diz Vercesi, que pretende, 
para isso, encontrar um estudante de 
pós-doutorado treinado na área para 
fazer análise proteômica. Mas mesmo 
antes da chegada do equipamento o 
grupo já observa uma influência posi-
tiva da produção. Segundo ele, já se vê 
uma tendência de publicar artigos em 
revistas de maior impacto, como resul-
tado do adensamento da pesquisa fei-
ta em rede. Um exemplo recente é um 
artigo de capa da revista PLoS Biology, 
de autoria de José Barreto Campello 
Carvalheira, que encontrou benefícios 
gerados pelo exercício físico no contro-
le da ingestão alimentar.

O INCT de Células-Tronco em Doen-
ças Genéticas Humanas, coordena-
do pela professora da USP Mayana 

Zatz, com pesquisadores de cinco esta-
dos, busca associar os estudos de genô-
mica com a pesquisa de células-tronco 
no Brasil. Uma das metas é criar um 
banco de células-tronco que contenha 
amostras derivadas de ampla variedade 
de indivíduos com doenças genéticas 
para o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e a busca de novos tratamen-
tos. O instituto também é tributário 
de um Cepid da FAPESP, o Centro de 
Estudos do Genoma Humano, liderado 
por Mayana. “O grande salto do nosso 
grupo se deu com o Cepid. Agora, com 
o INCT, além das pesquisas visando 
à terapia celular com células-tronco, 
queremos fazer uma coisa nova, que é 

conseguia efetivamente estabelecer-se. 
Coordenado por Colombo Celso Gaeta 
Tassinari, professor do Instituto de Geo-
ciências da USP, o instituto tem como 
missão desenvolver técnicas de análise 
da composição isotópica em minerais 
e rochas, para auxiliar na análise de 
riscos exploratórios e nos estudos de 
reservatórios de óleo e gás. “A meta é 
formar massa crítica significativa e de 
alta qualificação para dar sustentação às 
próximas décadas nas atividades ligadas 
aos estudos exploratórios e de reserva-
tórios de óleo e gás”, diz Tassinari. Além 
da FAPESP e do CNPq, o instituto tam-
bém conta com recursos da Petrobras, 
grande interessada em suas pesquisas. 

N o Brasil existem quatro grandes 
laboratórios que se dedicam a es-
se tipo de investigação, na USP, na 

Universidade de Brasília e nas federais 
do Pará e do Rio Grande do Sul. “A 
rede com essas instituições foi criada 
em 2004, mas não havia se tornado 
efetiva. Os laboratórios conversavam 
entre si, mas continuavam trabalhan-
do segundo seus interesses, sem uma 
coordenação e com superposição de 
pesquisas”, diz Tassinari. A aquisição 



associar os estudos de genômica com 
a pesquisa de células-tronco no Brasil”, 
afirma Mayana. Entre os objetivos do 
instituto busca-se, utilizando as células-
-tronco de pacientes afetados, criar li-
nhagens celulares que permitam desen-
volver diferentes estratégias de terapia 
gênica e agentes farmacológicos para 
corrigir defeitos genéticos específicos. 
No escopo do instituto figura um pro-
jeto, o 80 mais, que vai coletar amostras 
de DNA de mil pessoas com mais de 80 
anos, as quais serão submetidas a resso-
nância magnética do cérebro em bus-
ca de marcadores genéticos ligados ao 
envelhecimento saudável. “No futuro, 
esses genomas servirão para entender 
o significado de mutações encontra-
das em pessoas mais jovens, isto é, se 
causam ou não doenças. Hoje já é pos-
sível fazer o sequenciamento genético 
de uma pessoa por cerca de US$ 1.000, 
mas teremos muito mais informação 
do que conhecimento. Queremos sa-

ber o significado. Se uma mutação for 
prevalente em idosos saudáveis, sabe-
remos que ela não causa prejuízo”, diz 
Mayana. Com recursos da Finep, um 
novo prédio vai multiplicar por dois 
o espaço para pesquisa do Centro de 
Estudos do Genoma Humano.

N o caso do INCT para Mudanças 
Climáticas, coordenado por Car-
los Nobre, do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais, o investimento 
está permitindo estimular a formação 
de uma ampla rede de 250 pesquisado-
res espalhados por 70 instituições bra-
sileiras e 10 internacionais e patrocinar 
estudos que vão além da tradicional 
pesquisa sobre o clima, abordando as-
pectos como a adaptação às mudanças 
climáticas, a mitigação de seus efeitos, 
além de avançar na determinação das 
causas do aquecimento global. “Ob-
servar as mudanças climáticas não 
nos dá o direito de afirmar que todas 

as causas são antropogênicas. Temos 
alterações de vegetação muito signifi-
cativas que nos levam a mudanças de 
caráter regional. Para entendermos, 
é importante ter pesquisa de caráter 
interdisciplinar, que envolva não só o 
climatologista, mas também o agrô-
nomo, o biólogo e o cientista social”, 
afirma Nobre. Segundo ele, o escopo 
do INCT se aproxima ao de outras ini-
ciativas como o Programa FAPESP de 
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas 
Globais (PFPMCG) e a Rede Clima, 
do governo federal. “Essencialmente, 
o instituto está ajudando a aumentar 
os investimentos na pesquisa em mu-
danças climáticas, que ainda é baixo. 
O INCT atualmente é responsável 
por 40% dos recursos para pesquisa 
em mudanças climáticas”, diz Nobre, 
que também coordena o programa da 
FAPESP. 

A meta do INCT Semioquímicos 
na Agricultura, coordenado por José 
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Roberto Postali Parra, professor da 
Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Esalq), da USP, é reduzir 
ou substituir o uso de agroquímicos 
na agricultura, desenvolvendo bases 
tecnológicas para a identificação, sín-
tese e uso de semioquímicos na agri-
cultura brasileira. Semioquímicos são 
substâncias utilizadas na comunicação 
entre os seres vivos na natureza, no 
caso insetos e plantas. “Nosso objeti-
vo é formar massa crítica para reduzir 
nossa dependência externa nessa área. 
Hoje a identificação e a síntese desses 
produtos químicos são feitas no ex-
terior. Temos de mandar feromônios 
para serem sintetizados no Japão ou 
nos Estados Unidos”, afirma. Além da 
Esalq, que coordena o instituto, há 
participantes das universidades fede-
rais do Paraná, de Viçosa e de Alagoas. 
“Estamos colocando entomologistas 
e químicos para trabalhar juntos e 
queremos atrair pesquisadores estran-

geiros para fazer pós-doutorado no 
Brasil e nos ajudar a desenvolver essa 
expertise”, diz José Maurício Simões 
Bento, professor da Esalq-USP e sub-
coordenador do instituto. 

A experiência do primeiro edital 
dos INCTs sugere algumas cor-
reções de rumo para as próximas 

iniciativas, de acordo com coordena-
dores dos institutos. Carlos Aragão, o 
presidente da CNPq, diz que um dos 
desafios é que a gestão das redes seja 
feita de maneira eficiente. “É preciso 
assegurar que o trabalho em rede, 
que é a forma moderna de fazer pes-
quisa, está gerando benefícios”, diz. 
Segundo ele, alguns grupos têm rela-
tado dificuldades e há coordenadores 
trabalhando numa carta de sugestões 
que apontará entraves e maneiras de 
superá-los. O climatologista Carlos 
Nobre afirma que é necessário ins-
tituir a figura do gestor de recursos, 

pois o financiamento dos institutos 
é elevado e sua administração sobre-
carrega a rotina dos coordenadores. 
“Uma coisa é administrar um proje-
to de R$ 100 mil, outra é cuidar de 
R$ 7,2 milhões ao longo de três anos. 
E o dinheiro entra numa conta com 
o meu CPF”, diz Nobre. “Como não 
há hipótese além de tratar o dinhei-
ro com padrões éticos muito rígidos, 
acabo destinando muito tempo para 
cuidar disso”, completa. Outra queixa 
refere-se à regulação tardia do uso dos 
recursos. Os grupos já haviam combi-
nado uma partilha dos recursos entre 
os membros da rede quando saiu uma 
norma estabelecendo que os recursos 
das FAPs só poderiam ser utilizados 
em grupos dos respectivos estados – a 
mobilidade de recursos só seria possí-
vel com o dinheiro federal. “Tivemos 
de fazer rearranjos, o que trouxe al-
guma frustração de grupos de outros 
estados”, diz Colombo Tassinari. n
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