
Pesquisa para o desenvolvimento

O Estado desempenha papel importante no apoio 
a pesquisas científicas e tecnológicas por meio 
de agências públicas de fomento. Em São Paulo, 
essa missão cabe à  Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
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PeSquiSa é deSenvolvimenTo

FaPeSP em 2017

A FAPESP apoia, com 
recursos do contribuinte 
paulista, a formação de 
recursos humanos, a 
pesquisa básica e aplicada, 
a inovação e a parceria 
entre universidades e 
empresas, contribuindo 
para melhorar a qualidade 
de vida e o desenvolvimento 
social e econômico do 
Estado de São Paulo.
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PESqUISa InOvaTIva Em PEqUEnaS EmPrESaS –PIPE

novos projetos de pesquisa em pequenas 
empresas de base tecnológica no Estado,  
além de 126 bolsas PIPE e 391 auxílios  
e bolsas vinculados aos projetos principais

269

5 pRojetos 
por semana

até 2017, o programa apoiou 2.060 projetos de1.224 empresas em 132 cidades
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a 1ª vacina brasileira contra a dengue

Instituto Butantan

A pesquisa foi apoiada pelo Programa 
FAPESP Pesquisa para o SUS, em 
parceria com a Secretaria da Saúde de 
São Paulo, o Ministério da Saúde e o 
CNPq.

O Instituto Butantan está desenvolvendo 
a primeira vacina brasileira contra  
a dengue. Os testes finais estão sendo 
realizados com 17 mil voluntários.  
É a última etapa antes da aprovação  
da Anvisa. O processo de produção  
já foi patenteado nos Estados Unidos.
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Apoiada pela FAPESP, a rede Zika reúne 
mais de 50 pesquisadores em diversas 
universidades e instituições de pesquisa 
no Estado de São Paulo.

Em 2015, quando o Zika se tornou 
epidêmico, pesquisadores se  
organizaram em uma rede que já 
desenvolveu diagnóstico sorológico  
para a doença e está em busca  
de uma vacina contra o vírus.

Rede de pesquisa contra o Zika

Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP
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A pesquisa para o desenvolvimento do DAV 
reúne pesquisadores do Incor, do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina  
da Universidade de São Paulo (USP)  
e da Secretaria de Saúde de São Paulo  
e é apoiada pela FAPESP.

O Incor desenvolveu um dispositivo  
de assistência ventricular (DAV) para 
crianças com insuficiência cardíaca, 
garantindo-lhes sobrevida enquanto 
aguardam por um transplante do coração.

mais chances para o coração

Incor DAV
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O estudo foi apoiado pela FAPESP no âmbito 
de um Projeto Temático, modalidade de 
Auxílio à Pesquisa, que apoia investigações 
ousadas, na fronteira do conhecimento,  
por um período de até cinco anos. 

Pesquisadores do A.C. Camargo Cancer 
Center identificaram 26 genes que podem 
ajudar a medir o grau de agressividade de 
um tipo de câncer de mama. A descoberta 
poderá  ajudar a personalizar o tratamento 
da doença, livrando alguns pacientes de 
cirurgia e radioterapia.

Biomarcadores contra o câncer

A.C. Camargo
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O estudo foi realizado no Centro  
de Pesquisas do Genoma Humano  
e Células-Tronco, um dos Centros  
de Pesquisa, Inovação e Difusão 
(CEPIDs) da FAPESP, em parceria com 
pesquisadores do Instituto Butantan,  
do Laboratório Nacional de Biociências  
e da Universidade Federal de São Paulo.

Pesquisadores descobriram que o vírus 
Zika pode ser usado no tratamento de 
câncer no sistema nervoso central. Em 
testes com ratos, eles observaram redução 
e até eliminação completa de tumores.

Zika contra o câncer

CEGH-CEL

BeFoRe Zika 1 week aFTeR Zika 2 weekS aFTeR Zika 3 weekS aFTeR Zika 5 weekS aFTeR Zika
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A pesquisa foi realizada por pesquisadores 
do Hospital das Clínicas (HC) da 
Faculdade de Medicina da Universidade  
de São Paulo (FMUSP) e da London  
School of Hygiene & Tropical Medicine, 
com apoio da FAPESP e do Medical 
Research Council, do Reino Unido.

Um grupo de pesquisadores criou um 
programa de assistência a idosos com 
depressão. Depois de cinco meses de 
cuidados em domicílio, 87% apresentaram 
melhora nos sintomas, chegando a 
reverter o quadro depressivo.

assistência ao idoso

Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP
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Apoiada pelo Programa FAPESP Pesquisa 
Inovativa em Pequenas Empresas 
(PIPE), a XMobots foi a primeira a obter 
certificado de aeronavegabilidade especial  
da Anac, atestando capacidade de um 
de seus veículos, a aeronave Arator 5B, 
para operar com segurança em vôos com 
alturas maiores que 400 pés (120 metros).      

Os veículos aéreos não tripulados (Vants) 
como o Echar (foto) – desenvolvidos pela 
XMobots, em São Carlos – são utilizados  
na quantificação de áreas desmatadas, na 
observação de falhas no plantio agrícola, 
no levantamento do número de plantas  
e na identificação de áreas degradadas.

veículos aéreos não tripulados

Eduardo Cesar/Pesquisa FAPESP
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Astrônomos e astrofísicos de vários países 
observaram a fusão de duas estrelas de 
nêutrons, feito considerado um dos grandes 
eventos da Física em 2017. Pesquisadores 
brasileiros enxergaram esse fenômeno no 
telescópio robótico instalado no Observatório 
Internacional de Cerro Tololo, no Chile.

de olho no céu

Observatório Internacional de Cerro Tololo

O apoio da FAPESP garante a participação 
de pesquisadores de São Paulo em vários 
projetos astronômicos internacionais: 
Giant Magellan Telescope (GMT), Large 
Latin-America Millimeter Array (LLAMA), 
Observatório Pierre Auger, entre outros, 
além de Cerro Tololo.
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Cerca de 80% dos componentes 
dos três aceleradores de elétrons 
e das estações de pesquisa serão 
fornecidos por mais de 200 empresas 
brasileiras, 18 delas apoiadas pelo 
Programa FAPESP Pesquisa Inovativa  
em Pequenas Empresas (PIPE).

Sirius – a nova fonte de luz síncrotron,  
em construção em Campinas – ficará 
pronto em 2019.  Esse equipamento  
de pesquisa, mundialmente competitivo, 
vai mudar o patamar de investigação  
nas áreas de saúde, energia, alimentos  
e meio ambiente, entre outras.

o novo síncrotron brasileiro

SiriusAerial/CNPEM
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Em 2017, a FAPESP apoiou 2.142 projetos 
nas áreas de agronomia e veterinária,  
com valores correspondentes a 7% do total 
dos investimentos em pesquisa no ano.

O agronegócio paulista cresce a uma  
taxa anual de 3,1%. Em 2017, representou 
13,8% do PIB total do Estado e 18,7%  
do PIB do agronegócio brasileiro.  
Esse desempenho deve ser em boa  
parte creditado a investimentos públicos  
na formação de recursos humanos,  
na pesquisa e na extensão rural .

mais produtividade para São Paulo

Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP
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A pesquisa mobilizou pesquisadores do 
Centro de Pesquisa em Energia e Materiais 
(CNPEM), da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) e da Petrobras, apoiados 
pela FAPESP.

Pesquisadores descobriam no Lago 
Poraquê, na Amazônia, microrganismos  
que produzem uma enzima capaz de dar 
acesso à energia contida no bagaço e na 
palha da cana-de-açúcar. O aproveitamento 
dessa energia aumentaria em até 30%  
a produção de etanol no país sem ampliar  
a área plantada.

a energia escondida no bagaço

Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP
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O estudo foi realizado na Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) em Jaboticabal, 
em colaboração com as universidades de 
Queensland, na Austrália, e da Flórida, nos 
EUA, da Embrapa e da Agência Paulista de 
Tecnologia do Agronegócios (APTA), com 
apoio do Programa FAPESP de Pesquisa 
sobre Mudanças Climáticas Globais.

Pesquisadores descobriram que a adubação 
do pasto com nitrogênio e a introdução  
de nutrientes selecionados na dieta do 
rebanho diminuem emissões de gases  
de efeito estufa e aumentam a produtividade  
da criação de bovinos de corte.

alimento ambientalmente saudável

Eduardo Cesar/Pesquisa FAPESP



PeSquiSa é deSenvolvimenTo

Nos últimos 21 anos, mais de mil  
empresas de base tecnológica  
com até 250 funcionários, em todo  
o Estado de São Paulo, contaram  
com recursos do Programa FAPESP 
Pesquisa Inovativa em Pequenas  
Empresas (PIPE) para desenvolver 
produtos e processos inovadores.

Os nanopolímeros da Nanox revestem 
embalagem de alimentos para combater 
microrganismos e aumentar o tempo 
de prateleira dos produtos. A empresa 
já tem aprovação da agência americana 
Food and Drug Administration (FDA) para 
comercialização nos Estados Unidos.

apoio à inovação tecnológica

Nanox
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27% dos projetos contratados pelo 
Programa FAPESP Pesquisa Inovativa 
em Pequenas Empresas (PIPE)  
em 2017 desenvolvem pesquisas  
na área de Ciências da Saúde.

A Ventrix Health fabricou o primeiro 
eletrocardiógrafo miniaturizado e sem fio, 
que pode ser utilizado em ambulâncias e que 
também faz o diagnóstico remoto de pacientes.

Eletrocardiograma sem fio

Ventrix Health
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O projeto é financiado pela FAPESP  
e pela Sabesp, no âmbito do programa 
Pesquisa em Parceria para Inovação 
Tecnológica (PITE).

Pesquisadores da Unesp de Ilha Solteira  
e de Tupã desenvolveram o protótipo  
de um correlacionador de sinais que 
localiza com mais precisão vazamento  
de água em tubulações subterrâneas.

Tecnologia contra vazamento de água

Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP
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O projeto foi uma das propostas aprovadas 
no edital Cidades Inteligentes-Cidades 
Sustentáveis, apoiado pela FAPESP e pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

A Agência Brasileira de Meteorologia, 
com o apoio do Cemaden e da Defesa 
Civil do Estado de São Paulo, está 
desenvolvendo um aplicativo mobile que 
alertará o público, empresas e órgão 
governamentais dos riscos de inundações, 
raios, chuvas e vento.

Cidades inteligentes

Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP
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Os Centros de Pesquisa em Engenharia 
(CPE) representam novos modelos  
de investimento em pesquisa estratégica 
e de parceria entre empresas e 
universidades, com financiamento  
de longo prazo.

A FAPESP constituiu oito Centros de 
Pesquisa em Engenharia (CPE) – outros 
dois estão em fase de contratação – em 
parceria com Peugeot Citroën do Brasil, 
GlaxoSmithKlein, Shell, Natura, Embrapa, 
Equinor, Koppert do Brasil e Grupo São 
Martinho. Nos próximos meses, mais  
sete estarão implantados.

Parceria entre universidade e empresa

Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP
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Instalado na Escola Politécnica da USP,  
o RCGI é um dos Centros de Pesquisa  
em Engenharia da FAPESP, constituído 
em parceria com a Shell.

Pesquisadores do Centro de Pesquisa 
para Inovação em Gás (RCGI, da sigla em 
inglês) investigam a possibilidade de abrir 
cavernas para estocar gás natural com  
alto teor de CO2 na camada de sal que 
recobre os reservatórios do pré-sal.  
O armazenamento de hidrocarbonetos  
em cavernas de sal já é realizado em 
países como Alemanha, EUA e Canadá.

Centro de Pesquisa sobre Gás natural

RCGI/TPN
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O CeRTEV é um dos 17 Centros de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (CEPIDs) da FAPESP, 
que têm a missão de desenvolver pesquisa 
de ponta, com impacto comercial e social, 
transferir tecnologia para a sociedade e 
compartilhar informações com professores 
e estudantes do ensino fundamental e médio 
e com o público em geral. 

Pesquisadores da UFSCar e da Unesp, 
ligados ao Centro de Pesquisa, Educação 
e Inovação em Materiais Vítreos (CeRTEV), 
desenvolveram material vitrocerâmico 
capaz de devolver o volume perdido do 
globo ocular de pessoas portadoras de 
doenças como tumor, trauma ou glaucoma. 
A tecnologia foi patenteada.

Pesquisa, inovação e difusão

Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP
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O estudo foi realizado por pesquisadores 
da Rice University, em Houston, nos 
Estados Unidos, em parceria com colegas 
do Centro de Pesquisa em Engenharia  
e Ciências Computacionais, um dos  
17 CEPIDs da FAPESP.

Pesquisadores desenvolveram técnica que 
aumenta a resistência mecânica de nanotubos 
de carbono, possibilitando a sua utilização 
na indústria aeroespacial, já que minimiza o 
impacto de projéteis ou micrometeoritos  
na estrutura de satélites e naves espaciais.

Couraça de nanotubos de carbono

CCES
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O Projeto Metrópole, apoiado pela FAPESP 
no âmbito de acordo com o Belmont Forum, 
apoia pesquisas sobre emissão de gases 
de efeito estufa, variações no estoque 
de carbono, entre outros estudos, além 
de desenhar cenários e prever possíveis 
impactos do aquecimento global sobre  
a biodiversidade, economia e sociedade.

O nível do mar na costa brasileira tende a 
aumentar nas próximas décadas. Na cidade 
de Santos, o nível do mar tem aumentado  
1,2 mm por ano, em média, desde a década 
de 1940. Pesquisadores do Projeto Metrópole 
recomendam a realização de estudo da 
vulnerabilidade dos municípios litorâneos, 
onde vivem 60% da população brasileira.

O desafio do aquecimento global

Leandro Negro/Agência FAPESP
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A expedição integra o Programa BIOTA-
FAPESP que já catalogou mais de 3 mil 
novas espécies animais e vegetais  
e armazenou informações sobre outras 
15 mil. O programa também subsidiou  
a elaboração de 23 leis e decretos  
em vigência no Estado de São Paulo.

Pesquisadores da USP participaram de 
duas expedições à Amazônia e coletaram 
mais de 700 espécimes de répteis, anfíbios, 
pequenos mamíferos, aves e plantas. 
Identificaram 12 espécies novas de sapos 
e lagartos, além de uma pequena coruja 
nunca antes descrita pela ciência.

inventário da biodiversidade 

Eduardo César/Pesquisa FAPESP


