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• A pesquisa científico-tecnológica de excelência 
depende de uma ótima infraestrutura que forneça aos 
pesquisadores os meios necessários para a realização 
de investigações de alto nível em seus respectivos 
campos de atuação. 
 

• Uma infraestrutura de pesquisa moderna e atualizada é 
fundamental para: 
• produção de conhecimento novo; 
• formação de recursos humanos; 
• desenvolvimento de inovações tecnológicas.  
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 As ICTs e instituições públicas de pesquisa são responsáveis por boa parte dos 

investimentos em P&D realizados no Brasil.  

 Essas instituições, e sua infraestrutura de pesquisa e laboratorial, são peças chave do 

Sistema de Inovação e cada vez mais relevantes para a produção de conhecimentos e 

inovações na economia doméstica.  

 Nos últimos anos, houve um aumento significativo dos investimentos públicos na 

ampliação da infraestrutura de pesquisa, por meio do CT-infra (R$ 2,4 bi entre 2001 e 

2011) e de outras políticas públicas. Apesar disso, não há um diagnóstico preciso sobre os 

resultados obtidos por esses investimentos. 

 O país e o governo conhecem muito pouco a infraestrutura de pesquisa disponível no 

país, como ela está organizada e como é utilizada pelos pesquisadores e pelas empresas 

e quais as áreas onde existem gargalos e maiores demandas de investimento e/ou 

duplicidade de esforços.  
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 Constituir um sistema com informações atualizadas sobre a infraestrutura de 

pesquisa das ICTs, que auxilie os gestores a otimizar a alocação de recursos; 

 Apresentar informações atualizadas sobre a situação e condições de utilização 

da infraestrutura de pesquisa existente nas ICTs públicas a fim de identificar 

quais os principais gargalos e carências de investimento; 

 Analisar aspectos relativos ao tamanho, especialização e competências das 

ICTs brasileiras a partir de informações sobre a infraestrutura; 

 Analisar o grau de interação existente entre essa infraestrutura de pesquisa e o 

setor produtivo brasileiro e os fatores determinantes dessa interação;  

 Levantar elementos para o debate sobre o sistema de inovação brasileiro com 

base em informações sobre a infraestrutura de pesquisa. 

Caracterizar a infraestrutura de pesquisa existente nas ICTs brasileiras e avaliar 
sua relevância para o Sistema Nacional de Inovação por meio da criação de um 

Cadastro de infraestrutura no Diretório de Instituições (DI-Lattes)  do CNPq. 



 Como está distribuída regionalmente e por área do conhecimento a infraestrutura de 

pesquisa no país?  

◦ Qual a relação dessa distribuição com a distribuição espacial da produção industrial nos setores 

selecionados?  

◦ Quantos são e onde estão localizados os laboratórios multiusuários? 

 Qual a influência da infraestrutura de pesquisa sobre a produção científica e 

tecnológica dos pesquisadores?  

◦ Existem ganhos de escala e escopo associados à produção científica (small science X big 

science) ? 

◦ A disponibilidade de equipamentos atualizados afeta significativamente a produção científica e 

tecnológica dos pesquisadores? Em que áreas do conhecimento isso é mais relevante? 

 Qual o nível de interação entre ICTs e empresas e como as características das 

instituições e infraestruturas afetam essa interação?  

◦ Pesquisadores e instituições em determinadas áreas do conhecimento (ou multidisciplinares) 

tem maior probabilidade de interagir com o setor produtivo?  

◦ A produção científica está positivamente associada com a produção de tecnologias para o setor 

produtivo?  
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 Esse conceito envolve os seguintes elementos: 

◦ Instalações físicas (usualmente imóveis) que abrigam os equipamentos e 

instrumentos usados nas atividades de P&D, 

◦ Principais equipamentos e instrumentos utilizados em atividades de P&D; 

◦ Recursos baseados em conhecimento (como bibliotecas, coleções, arquivos e 

base de dados) utilizados em pesquisas científicas; 

◦ Recursos de tecnologia da informação e comunicação (como grids, redes de alto 

desempenho e softwares específicos). 
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INFRAESTRUTURA DE PESQUISA 

Conjunto de instalações físicas e condições materiais de apoio 
(equipamentos e recursos) utilizados pelos pesquisadores para a 
realização de atividades de P&D.  



 Classificação / tipos de infraestrutura de pesquisa: 
◦ Base de dados 
◦ Biblioteca ou acervo 
◦ Biotério 
◦ Centro de computação científica, datacenter ou infraestrutura de TI 
◦ Coleção de recursos biológicos 
◦ Coleção de recursos minerais 
◦ Estação ou fazenda experimental 
◦ Estação ou rede de monitoramento  
◦ Estufa, câmara de crescimento ou viveiro 
◦ Laboratório 
◦ Laboratório de informática para uso didático 
◦ Navio de pesquisa ou laboratório flutuante 
◦ Observatório 
◦ Planta ou usina piloto 

◦ Reserva. 
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 O coordenador é o responsável, junto à administração superior da 

instituição, pelo gerenciamento do laboratório / infraestrutura e pelo 

preenchimento deste formulário. Suas atribuições envolvem: 

◦ Supervisão da equipe de pesquisadores e da equipe de apoio técnico.  

◦ Gerenciamento da utilização do espaço físico e dos equipamentos e instrumentos 

disponíveis.  

◦ Interlocução e contato com outras instituições de pesquisa ou universidades.  

◦ Organização dos projetos de pesquisa a serem desenvolvidos no laboratório / 

infraestrutura e alocação da equipe e dos equipamentos entre os diferentes projetos. 

◦ Inclusão e atualização dos dados do laboratório / infraestrutura no sistema. 
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 Preenchimento de formulário específico pelos coordenadores dos 

laboratórios e demais infraestruturas das Universidades e ICTs 

públicas (ICTs privadas poderão participar, mas o foco inicial são 

ICTs e Universidades Públicas).  

 Implementação do formulário no Diretório de Instituições 
(CNPq)  (apresentação CNPq – Geraldo Sorte) 

 Setores prioritários: defesa; aeronáutica; petróleo e gás; saúde; 
TICs; energias renováveis; agropecuária; construção civil.  

 Amostragem de instituições e laboratórios feita pelo IPEA com 
base em instituições de pesquisa relevantes para esses 
setores;  (apresentação IPEA – Flávia Schmidt) 

 Envio de correspondência do CNPq aos coordenadores de 
laboratórios de ICTs selecionadas; 

 Visitação/sensibilização dos principais laboratórios (foco nas 
áreas: engenharias; ciências exatas e da terra; agrárias; 
biológicas e saúde)  
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Informações institucionais 

Áreas e linhas de pesquisa 

Tamanho e características da equipe 

Descrição dos principais equipamentos 
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ATIVIDADES  Quem  Prazo 
Cadastro das infraestruturas no sistema DI- CNPq CNPq OK 

Revisão final e abertura do formulário (DI) para o preenchimento MCTI/CNPq/IPEA 10/jul 

Envio de carta aos dirigentes das instituições CNPq 05/jul/13 

Envio de carta aos coordenadores dos laboratórios/infraestruturas CNPq 15/jul/13 

Criação de estrutura de suporte ao preenchimento MCTI/CNPq/IPEA 15/jul/13 

Sugestões de novas infraestruturas pelos responsáveis setoriais pesquisadores 15/jul/13 

Preenchimento do formulário e visitação aos principais laboratórios pesquisadores 15/nov/13 

Revisão da literatura e relatório parcial (sem as informações quantitativas) pesquisadores 20/nov/13 

Workshop de apresentação dos resultados parciais IPEA 20/nov/13 

Tabulação dos resultados do levantamento por setor 

equipe de estatística do 
IPEA 

20/fev/14 

Envio dos resultados/tabelas aos pesquisadores 
equipe de estatística do 

IPEA 
01/mar/14 

Redação do relatório final 
pesquisadores até 15/04/2014 

Workshop final do projeto - entrega dos relatórios pesquisadores 25/04/2014 


