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RESUMO 

 

O investimento público no campo científico e tecnológico é um vetor fundamental do 

desenvolvimento socioeconômico, notadamente quando os resultados desta 

produção científica são repassados à sociedade. Em países caracterizados por 

sistemas nacionais de inovação imaturos, como é o caso do Brasil, os gastos 

realizados pelo poder público para o desenvolvimento científico e tecnológico 

assumem relevância ainda maior, devido aos baixos dispêndios efetuados pelas 

empresas privadas. A área de recursos hídricos é particularmente relevante nesse 

contexto pela importância estratégica que a adequada disponibilidade de água 

representa para a sociedade, e por estar diretamente relacionada a outro vetor 

estratégico do desenvolvimento social que é a produção de energia. Esse estudo de 

caráter exploratório e descritivo utiliza informações históricas no período de 2003 a 

2008, sobre os projetos executados com recursos financeiros do fundo setorial CT-

HIDRO, fomento federal, da Fundação Araucária e da Copel, fomento estadual no 

Paraná, para identificar as tendências – crescente, decrescente ou estável – tais 

como a aderência dos projetos executados em relação às diretrizes estratégicas do 

fundo setorial CT-HIDRO e de suas contribuições para o setor elétrico do estado do 

Paraná. Os principais resultados apontam para uma evolução positiva do programa 

de recursos hídricos no estado do Paraná, com expressivo aumento de grupos de 

pesquisa e da participação de pesquisadores bolsistas de produtividade nas áreas 

estratégicas de recursos hídricos, com uma atuação de forma complementar dos 

programas federal e estadual de fomento para a área. 

 

Palavras-chave: fundo setorial, ct-hidro, desenvolvimento tecnológico, recursos 

hídricos, energia, gestão tecnológica 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Public investment in science and technology is a key vector of socioeconomic 

development, especially when the results of this scientific production are 

transferred to society. In countries characterized by immature national innovation 

systems, as is in Brazil, the expenditures made by government for the development 

of science and technology assume even greater importance due to low expenditures 

made by private companies. In this context, the area of water resources is particularly 

relevant due to the strategic importance that adequate availability of water represents 

to society, and the direct relation to another strategic vector of social development 

namely energy production. This exploratory and descriptive study employs historical 

data about the projects implemented with financial resources of the CT-HIDRO 

Sectorial Fund of federal assistance, and of the Araucaria and Copel Foundations, 

both of state assistance in the State of Parana, from 2003 to 2008, in order to identify 

trends - increasing, decreasing or stable, and their correlations - such as the 

adherence of the projects executed with the strategic guidelines for water resources, 

and its contribution to the energy sector of the State of Parana. Main results show a 

positive evolution of the program of water resources in the State of Paraná, with a 

significant increase both of research groups and the participation of foreign scholars 

in the area of water resources, showing that federal and state programs take 

complementary actions in the promotion of the area. 

 

Keywords: sectorial fund, ct-hidro, technological development, water resources, 

energy, technology management 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Um dos principais indicadores de desenvolvimento de uma nação pode ser 

mensurado pelos investimentos efetuados na pesquisa e produção do 

conhecimento, e a soberania de um país se constrói também pela sua 

independência tecnológica notadamente quando os resultados desta produção 

científica são repassados à sociedade. Esta é a questão que as políticas públicas 

brasileiras para o setor de ciência e tecnologia (C&T) devem ser direcionadas, para 

que o Brasil avance no caminho de sua independência no campo científico.  

O Brasil conquistou, nos últimos anos, uma posição de destaque na produção 

científica e na geração de tecnologia de ponta para alguns setores. Apesar dos 

avanços obtidos, é importante a criação de uma cultura científica na sociedade 

brasileira e a implementação de políticas públicas que priorizem o conhecimento 

científico como elemento propulsor de competitividade e de geração de riqueza, 

componentes do desenvolvimento econômico, político e social. 

É necessário, ainda, descobrir formas para combater a exclusão social, 

possibilitando que o conhecimento tecnológico e científico beneficie a população e 

atenda ao interesse social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do 

desenvolvimento da sociedade - patrocinadora e beneficiária da produção científica 

e do desenvolvimento tecnológico. 

Os Fundos de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, doravante 

denominados apenas de Fundos, constituem um mecanismo inovador de estímulo 

ao fortalecimento do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) nacional, 

como instrumentos de financiamento de projetos de pesquisa, são indutores de 

desenvolvimento e inovação no país. Atualmente existem 16 Fundos, sendo 14 

relativos a setores específicos e dois transversais atuantes em diferentes áreas do 

conhecimento, e são operacionalizados através das ações de fomento do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP). Foram implementados a partir de 1999 e têm como 

objetivo garantir a ampliação e a estabilidade do financiamento para áreas 

consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional. O Quadro 1 identifica 

esses Fundos. 
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Os Fundos de CT&I 

Sigla Nome 

CT-Aeronáutico Fundo para o Setor Aeronáutico 

CT-Agronegócio Fundo Setorial de Agronegócio 

CT-Amazônia Fundo Setorial da Amazônia 

CT-Aquaviário Fundo para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval 

CT-Biotecnologia Fundo Setorial de Biotecnologia 

CT-Energ Fundo Setorial de Energia 

CT-Espacial Fundo Setorial Espacial 

CT-Hidro Fundo Setorial de Recursos Hídricos 

CT-Info Fundo Setorial de Tecnologia da Informação 

CT-Infra Fundo de Infraestrutura 

CT-Mineral Fundo Setorial Mineral 

CT-Petro Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural 

CT-Saúde Fundo Setorial de Saúde 

CT-Transporte Fundo Setorial de Transportes Terrestres e Hidroviários 

CT-Verde Amarelo* Fundo Verde Amarelo 

Funttel* Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações 

Quadro 1: Identificação dos Fundos Setoriais para o Desenvolvimento de CT&I no Brasil 

Fonte: MCT – Plano Plurianual 2007-2010 

*Fundos transversais 

 

O interesse específico do presente estudo reside no Fundo Setorial de 

Recursos Hídricos (CT-HIDRO), que responde pela área de recursos hídricos, cuja 

premissa básica é a adequação das estratégias de financiamento do setor aos 

grupos de pesquisa, advindas da execução dos seus recursos através do CNPq, que 

por sua vez, são influenciadas pela demanda do mercado por pesquisa básica e 

aplicadas à área. 

O foco desta pesquisa está restrito a execução dos recursos do CT-HIDRO 

através do CNPq, com o propósito de gerar resultados que contribuam para o 

planejamento estratégico da Coordenação Geral em Ciências da Terra e Meio 

Ambiente (CGCTM), unidade da Diretoria de Programas Temáticos e Setoriais 

(DPTS) do CNPq, responsável pela execução do fomento na área de recursos 

hídricos. 

Com a instituição do CT-HIDRO criou-se uma estabilidade de aporte de 

recursos não reembolsáveis para apoio à pesquisa e à inovação na área de recursos 

hídricos, o que pode levar a um maior estímulo ao desenvolvimento da área. Na 
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promoção da integração da base científica e tecnológica com o setor produtivo e 

área social do País, esses recursos devem ser considerados como valores-base, 

com os quais se articulam outras formas de parceria e financiamento. 

No fomento à cooperação entre instituições de pesquisa e empresas (grandes 

usuários da água, concessionárias dos serviços, empresas de engenharia, 

fabricantes de equipamentos), os recursos dos Fundos devem combinar-se com 

contrapartida empresarial. As comunidades empresariais poderão ser atraídas para 

participarem do processo, mediante a oferta dos novos mecanismos de incentivo 

governamentais, tais como as subvenções e a equalização de taxas de juros em 

financiamentos, além da oferta de bolsas, com recursos não reembolsáveis. 

No fortalecimento da articulação com os setores governamentais, é 

importante que se promova a integração do CT-HIDRO com as políticas públicas, 

afetas diretamente à questão dos recursos hídricos, especialmente a área de 

geração de energia hidrelétrica. Ações estimuladas pelo CTHIDRO devem ser 

desenvolvidas em parceria com as do Ministério do Meio Ambiente (MMA), com as 

da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU), nas questões 

relacionadas aos recursos hídricos nas bacias urbanas; com as da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), do Ministério da Saúde (MS), em questões 

relacionadas com o saneamento, e ao Ministério das Minas e Energia (MME) 

juntamente com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em questões 

relacionadas a geração de energia através de recursos hídricos. 

Ainda com os órgãos governamentais, certas linhas de atuação do CT-HIDRO 

têm um impacto direto na gestão municipal, estadual e regional (gerenciamento 

urbano integrado dos recursos hídricos, gerenciamento de bacias hidrográficas, ação 

no Semi-Árido). Governos Estaduais e Municipais, Fundações de Amparo à 

Pesquisa (FAPs), Comitês de Bacias, Agências Regionais são, portanto, parceiros 

importantes para o CT-HIDRO, tanto como elo no processo de definições de 

prioridades, quanto financiador de contrapartida para os projetos. 

 

1.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Diante dos argumentos iniciais, a aplicação destes recursos no estado do 

Paraná ganha uma dimensão estratégica da qual pouco se conhece. Propõe-se 
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assim, que esta pesquisa venha a suprir esta necessidade procurando obter a 

resposta para a seguinte questão investigativa: 

De que maneira os recursos financeiros do fundo setorial CT-HIDRO 

executados pelo CNPq e os recursos estaduais executados pela Fundação 

Araucária e Copel destinados para este mesmo fim, estão atendendo as 

prioridades na área de recursos hídricos do Paraná e contribuindo para o setor 

elétrico do estado? 

 

1.2. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DE PESQUISA 
 

1.2.1. Objetivo Geral 
 

O objetivo geral da pesquisa, nestes termos é: Identificar e caracterizar como 

os recursos financeiros do fundo setorial CT-HIDRO executados pelo CNPq e os 

recursos estaduais da Fundação Araucária destinados para este mesmo fim, estão 

atendendo as prioridades na área de recursos hídricos do Paraná e contribuindo 

para o setor elétrico do estado.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Propõem-se, assim, as seguintes etapas de investigação para operacionalizar 

o objetivo geral:  

• Identificar as prioridades estratégicas do Fundo Setorial CT-HIDRO e a 

respectiva convergência dos projetos executados.  

• Identificar as prioridades estratégicas para a área de recursos hídricos da 

Fundação Araucária e da Copel, os projetos executados e a respectiva 

convergência com as prioridades estratégicas do Fundo Setorial CT-

HIDRO. 

• Identificar e caracterizar a captação e aplicação dos recursos das 

instituições supracitadas nos programas de recursos hídricos do estado do 

Paraná. 

• Identificar as eventuais contribuições da aplicação destes recursos para o 
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setor elétrico paranaense. 

• Analisar a evolução do programa CT-HIDRO no estado do Paraná ao longo 

das séries temporais sob investigação.  

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Um dos principais indicadores do desenvolvimento e consolidação da área, no 

âmbito do CNPq como agência de fomento, é o aumento da participação de 

Pesquisadores de produtividade em pesquisa (PQ) de Grupos de Pesquisa já 

consolidados, na demanda qualificada dos Editais CT-HIDRO executados pelo 

CNPq, de 3% na primeira ação de fomento em 2001, para 45% em 2007, enquanto 

que no mesmo período o total de PQ cresceu 27%, segundo dados da Plataforma 

Lattes Fomento do CNPq. Em 2001, a demanda qualificada destas ações 

executadas estava representada por 74 áreas do conhecimento, e as áreas de 

energia e meio ambiente correspondiam a 6,5% da demanda qualificada (base de 

dados CNPq - Lattes Fomento).  

Estes números representam resultados dos grupos de pesquisa, evidenciando 

a consolidação de algumas áreas do conhecimento e que devem nortear a formação 

das políticas públicas em CT&I em relação aos Fundos Setoriais. Estas são 

referências que estabelecem um paralelo entre a evolução dos grupos de pesquisa 

(consolidação dos emergentes) e a adequação de estratégias da Agência de 

fomento e das políticas dos Fundos Setoriais. 

Segundo dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI), publicados pelo MCT, o sistema planeja investir R$ 3,5 

bilhões até 2010. Os investimentos estão relacionados diretamente com a 

capacidade dos grupos de pesquisa, emergentes e consolidados, o que torna 

importante uma adequação nas estratégias do CNPq, de forma que a demanda 

qualificada em cada uma das ações de fomento executadas seja aderente não 

somente ao volume dos recursos disponíveis e das linhas de ação induzida, mas 

também seja estimulada para a consolidação de áreas consideradas estratégicas e 

ainda não atendidas.  

As ações definidas pelo Comitê Gestor dos Fundos Setoriais e as executadas 

pela Agência de Fomento, através dos resultados das pesquisas decorrentes, 

também são responsáveis por um processo de mudança social, que se definem em 
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três aspectos distintos, (i) na geração de conhecimento que leva a ampliar e 

melhorar o entendimento dos problemas de cada região; (ii) na transferência de 

tecnologias para as comunidades locais, fator direto para a geração de renda e 

melhoria da qualidade de vida, na busca do desenvolvimento econômico sustentado 

e da promoção social; e (iii) no apoio a formulação das políticas públicas, em todos 

os segmentos, que interferem diretamente na sociedade. A Figura 1 representa 

esses aspectos e suas relações, que podem trazer fortes impactos ao 

desenvolvimento econômico e social, principalmente no setor de geração de energia 

hidrelétrica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1 – Relações entre Agentes de Fomento e Desenvolvimento 
Fonte: Preparado pelo Autor 

 

Estes dados empíricos, (ações de fomento, projetos executados, 

pesquisadores, grupos de pesquisa), ainda não confirmados, justificam em parte a 

relevância prática do estudo. A justificativa teórica pode ser constatada 

principalmente pela busca de possíveis relações entre estratégia e resultados, 

conforme configurado inicialmente neste projeto, notadamente para o setor 

energético que se utiliza dos recursos hídricos. Assim, ao estudar os mecanismos e 

diretrizes do Comitê Gestor e do CNPq como agência executora de fomento para o 

Fundo Setorial CT-HIDRO, alguns autores sugerem ser necessário identificar não 

apenas os motivos que induzem a sua formação, mas também avaliar os seus 

resultados, sob pena de desconhecer as suas consequências econômicas e sociais 

que justificam a sua existência (OLIVER, EBER, 1998). A avaliação das estratégias 

do Fundo Setorial, do CNPq, das redes de pesquisa e dos pesquisadores voltadas 
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para a solução de problemas da sociedade e do mercado, requer, pelo envolvimento 

tanto individual como coletivo de seus atores, atenção aos resultados da demanda 

qualificada por meio da mensuração da consolidação dos grupos de pesquisa, do 

atendimento às prioridades definidas e das consequências relacionadas ao 

desenvolvimento sustentado regional e a atuação das empresas do setor. Em face 

da dimensão das ações que constituem as estratégias, esses deverão ser avaliados 

em termos do alcance dos objetivos esperados pelo Fundo Setorial e pelo CNPq no 

atendimento das demandas científicas quando da formação de tais estratégias e, se 

possível, também levantar a sua influência recíproca.  

Tendo em vista a escassez de investigações buscando equilíbrio no uso dos 

instrumentos de incentivo à pesquisa, dos compromissos assumidos e das 

prioridades de investimentos, notadamente para o estado do Paraná, esse estudo de 

caráter exploratório e descritivo, tem a intenção de contribuir para construção desse 

estoque de conhecimento e de gerar subsídios para pesquisas subsequentes. 

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A organização desse trabalho está estruturada em sete partes: são cinco 

capítulos, seguidos das referências e do apêndice. 

No primeiro capítulo, o tema estudado é introduzido e justificado. Inclui ainda 

a apresentação do problema e objetivos que norteiam a pesquisa. 

No segundo capítulo, a base teórico-empírica da dissertação é exposta em 

quatro grandes temas: mecanismos de fomento, indução ao desenvolvimento, setor 

elétrico no Paraná e resultados. 

No terceiro capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados para o alcance dos objetivos propostos. 

No quarto capítulo, os dados coletados na fase quantitativa são analisados e 

interpretados. 

No quinto capítulo, além de expor sinteticamente os resultados obtidos na 

pesquisa, são apresentadas considerações gerais e sugestões para pesquisas 

futuras. 

Finalmente, as referências citadas no estudo são relacionadas e os textos e 

documentos elaborados pelo autor são dispostos no apêndice, nessa ordem. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 

 

A revisão da literatura teórico-empírica sustenta-se no problema formulado e 

nos objetivos propostos anteriormente. Dessa forma, a fundamentação que se segue 

está disposta em quatro subtemas: mecanismos de fomento, indução ao 

desenvolvimento, setor elétrico no Paraná e resultados. 

 

2.1. MECANISMOS DE FOMENTO 

 

As ações voltadas ao estímulo e desenvolvimento do setor de CT&I no Brasil, 

são norteadas pelas políticas públicas do governo federal, emanadas através do 

MCT, e se pautam pelas orientações estratégicas do “Projeto Diretrizes Estratégicas 

para Ciência, Tecnologia e Inovação em um Horizonte de 10 Anos” do MCT, e que 

estão delineadas no documento intitulado Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Nacional – Plano de ação 2007-2010 publicado em 2007. 

Neste contexto são destacadas as ações: a educação para a ciência e 

tecnologia e o avanço do conhecimento; o impacto do desenvolvimento científico e 

tecnológico sobre o cidadão e sobre o meio ambiente, com vistas à promoção do 

desenvolvimento sustentável; a produção de bens e serviços em uma sociedade 

caracterizada por desigualdades regionais e sociais; os grandes programas de 

impacto para a próxima década; os projetos mobilizadores nacionais e as estratégias 

de exploração econômica das últimas fronteiras brasileiras; e as questões que 

inibem a inserção de ciência, tecnologia e inovação na agenda do desenvolvimento 

econômico e social do país. 

Dos mecanismos de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico no 

país, esta pesquisa está centrada nos mecanismos de políticas públicas de 

responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), operacionalizadas 

pelo CNPq, que contemplam as prioridades e execução de recursos do CT-HIDRO, 

integrantes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNDCT). 

O SNDCT, institucionalizado a partir da década de 70, expandiu-se muito ao 

longo dos últimos anos, mas só recentemente passou a incorporar os fundamentos 

de uma política de inovação tecnológica.  



24 
 

O fortalecimento do Sistema é feito por meio de parcerias com os governos 

estaduais e o Distrito Federal, que participam na implementação de projetos 

estruturantes. O MCT também lança encomendas para incluir os estados que não 

são atendidos por meio de chamadas públicas. Com isso, alguns se utilizam de 

programas, como o Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (Pappe), o Pappe 

Subvenção e o Juro Zero. 

Como forma de buscar a consolidação do SNDCT, também são necessários a 

gestão compartilhada das Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados (FAPs) e o 

trabalho de convencimento de cada unidade da Federação para a importância da 

implementação de suas leis estaduais de inovação. Ao contrário de estados como 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Paraná ainda não tem uma Lei Estadual de 

Inovação, estando em discussão desde 2006, um projeto de lei coordenado pela 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), 

representantes das instituições de ensino superior no estado (federais e estaduais) e 

da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). 

Outras linhas de atuação deste programa de fomento são: o aperfeiçoamento 

do marco legal-regulatório, com a aprovação e implementação da lei de 

regulamentação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT); o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e de fomento; e a 

consolidação de fóruns de integração de políticas e iniciativas dos atores de CT&I, 

com destaque para a revitalização e a dinamização do Conselho Nacional de 

Ciência e Tecnologia (CCT), como instância de assessoramento superior do 

Governo Federal, e para a estruturação de um sistema articulado com o setor 

empresarial. 

Além dos estados, fazem parte da parceria nesse programa de fomento os 

Ministérios da Educação, Saúde, Defesa, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior e Minas e Energia; o Conselho Nacional de Secretários para 

Assuntos de CT&I (CONSECTI), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SPBC), a Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisas Tecnológicas (ABIPTI), 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Petrobras, o 

Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Associação Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), a Academia Brasileira de 
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Ciências (ABC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). 

 

2.1.1. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT 

 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, é o 

mecanismo do SNDCT para o fomento ao setor de CT&I. Foi instituído pelo Decreto-

Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de 

janeiro de 1991, é de natureza contábil e tem o objetivo de financiar a inovação e o 

desenvolvimento científico e tecnológico com vistas a promover o desenvolvimento 

econômico e social do País, mas sua regulamentação só foi aprovada recentemente 

pelo Senado, em setembro de 2009 e, posteriormente, sancionada pelo presidente 

da República. 

 
De acordo com sua regulamentação legal: 
 
 

“Art. 2o O FNDCT será administrado por um Conselho Diretor vinculado ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia e integrado: 
 
I - pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia; 
II - por um representante do Ministério da Educação; 
III - por um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior; 
IV - por um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; 
V - por um representante do Ministério da Defesa; 
VI - por um representante do Ministério da Fazenda; 
VII - pelo Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; 
VIII - pelo Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq; 
IX - por três representantes da comunidade científica e tecnológica; e 
X - por três representantes do setor empresarial, sendo 1 (um) representativo 
do segmento das micro e pequenas empresas.” 
 

O FNDCT recebe atualmente recursos de 14 fundos setoriais que arrecadam 

uma parcela dos impostos gerados por cada setor de origem. O fundo setorial do 

Petróleo (CT-Petro), por exemplo, foi o primeiro a entrar em operação no ano 2000. 

Ele conta com um percentual dos royalties do petróleo que, na época de sua 

criação, representava algo em torno de R$ 400 milhões. Hoje já são cerca de R$ 3 
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bilhões arrecadados em todos os fundos, sendo que partes desses recursos estão 

na reserva de contingência do governo. Segundo dados do SIAFI, atualmente, 23% 

dos recursos dos fundos setoriais fazem parte de uma reserva de contingência, o 

que diminui em cerca de R$ 690 milhões a disponibilidade de recursos para apoio a 

atividades de pesquisa científica e tecnológica e inovação nas empresas. Em acerto 

recente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a equipe econômica do governo 

federal, se comprometeu a reduzir gradativamente o contingenciamento até chegar a 

zero em 2010. 

 O modelo de gestão atualmente adotado para os Fundos Setoriais é baseado 

na existência de Comitês Gestores, um para cada Fundo, excetuando-se os dois 

Fundos transversais (Quadro 1), em conjunto com uma ou mais Agência de Fomento 

executora, . Cada Comitê Gestor é presidido por representante do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) e integrado por representantes dos ministérios afins, 

agências reguladoras, setores acadêmicos e empresariais, além das agências do 

MCT, a FINEP e o CNPq. 

Os Comitês Gestores têm a prerrogativa legal de definir as diretrizes, ações e 

planos de investimentos dos Fundos. Este modelo, ao mesmo tempo em que 

possibilita a participação de amplos setores da sociedade nas decisões sobre as 

aplicações dos recursos dos Fundos, permite, ainda, a gestão compartilhada de 

planejamento, concepção, definição e acompanhamento das ações de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (CT&I). 

 

2.1.2. Introdução aos Fundos de C&T 

 

Histórico 

Os Fundos surgiram inicialmente em alguns setores considerados mais 

estratégicos da economia nacional, como exploração de petróleo, telecomunicações, 

recursos hídricos e energia elétrica dentre outros, em resposta à necessidade de 

aumentar os recursos destinados à C&T e garantir seu fluxo constante. O primeiro a 

ser criado foi o Fundo Setorial do Petróleo e Gás Natural, CT-Petro. A lei que em 

1997 instituiu o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do 

Petróleo também contemplava a destinação de parcela dos royalties da produção de 
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petróleo e gás natural para o financiamento a programas de amparo à pesquisa 

científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo. 

Nascia então o primeiro fundo que foi regulamentado em 1999, após a 

publicação dos instrumentos legais que instruíram seu funcionamento, e serviu como 

piloto para os demais Fundos que viriam a ser criados. 

Após tramitar no Congresso Nacional, em julho de 2000, foram sancionadas 

as leis que criaram os fundos de Energia Elétrica, Recursos Hídricos, Transportes, 

Mineração e Espacial. No correr de 2001 deu-se a criação dos fundos de Tecnologia 

da Informação, Infraestrutura e de Saúde e, em dezembro de 2001, foi a vez dos 

fundos do Agronegócio, Verde-Amarelo, Biotecnologia, Setor Aeronáutico e 

Telecomunicações. Paralelamente, num amplo esforço parlamentar, os fundos 

sancionados foram sendo regulamentados e, atualmente, todos se encontram em 

operação. 

 

Objetivos 

Os Fundos de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, podem ser 

considerados como o principal mecanismo de estímulo ao fortalecimento do sistema 

de C&T nacional. Criados a partir de 1997, somente começaram a ser 

implementados em 1999.  Seus recursos advêm de contribuições incidentes sobre o 

faturamento de empresas e/ou sobre o resultado da exploração de recursos naturais 

pertencentes à União. 

De acordo com a legislação dos Fundos, estes têm como objetivo garantir a 

ampliação e a estabilidade do financiamento para a área de Ciência e Tecnologia. 

Duas premissas se destacam: primeira, o apoio ao desenvolvimento e consolidação 

de parcerias entre Universidades, Centros de Pesquisa e Desenvolvimento, públicos 

e privados, visando induzir o aumento dos investimentos do setor empresarial em 

C&T e impulsionar o desenvolvimento tecnológico dos setores considerados. 

Segunda, o incentivo à geração de conhecimento e inovações que contribuam para 

a solução dos grandes problemas nacionais. 

Também é objetivo dos Fundos reduzir as desigualdades regionais por meio 

da destinação de, no mínimo, 30% dos recursos para projetos das regiões Norte, 

Nordeste e Centro Oeste, estimulando o desenvolvimento mais harmônico para o 

País. 
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A gestão dos Fundos envolve a participação de vários segmentos sociais - 

governo, academia e setor empresarial - para o estabelecimento de estratégias de 

longo prazo, a definição de prioridades e o monitoramento das ações executadas. 

Os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia são instrumentos de 

financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no País. Há 16 

Fundos Setoriais, sendo 14 relativos a setores específicos e dois transversais 

(Quadro 1). Destes, um é voltado à interação universidade-empresa (FVA - Fundo 

Verde-Amarelo), enquanto o outro é destinado a apoiar a melhoria da infraestrutura 

dos Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs). 

As receitas dos Fundos são oriundas de contribuições incidentes sobre o 

resultado da exploração de recursos naturais pertencentes à União, parcelas do 

Imposto sobre Produtos Industrializados de certos setores e de Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre os valores que 

remuneram o uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos/transferência de 

tecnologia do exterior. 

Com exceção do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações (FUNTTEL), gerido pelo Ministério das Comunicações, os 

recursos dos demais Fundos são alocados no FNDCT e administrados pela FINEP, 

como sua Secretaria Executiva. Os Fundos Setoriais foram criados na perspectiva 

de serem fontes complementares de recursos para financiar o desenvolvimento de 

setores estratégicos para o País. O Quadro 02 identifica a origem dos recursos 

arrecadados por cada Fundo. 

O modelo de gestão dos Fundos Setoriais é baseado em Comitês Gestores, 

um para cada Fundo. Cada Comitê Gestor é presidido por representante do MCT e 

integrado por representantes dos ministérios afins, agências reguladoras, setores 

acadêmicos e empresariais, além das agências do MCT, a FINEP e o CNPq. Os 

Comitês Gestores têm a prerrogativa legal de definir as diretrizes, ações e planos de 

investimentos dos Fundos. Este modelo possibilita a participação de amplos setores 

da sociedade nas decisões sobre a aplicação dos recursos dos Fundos e permite a 

gestão compartilhada do planejamento, concepção, definição e acompanhamento 

das ações de CT&I. 
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Fundos Origem da Arrecadação 

CT – Aeronáutico 
7,5% da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, cuja arrecadação 
advém da incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de recursos ao exterior para 
pagamento de assistência técnica, royalties, serviços técnicos especializados ou 
profissionais instituída pela Lei nº 10.168, de 29/12/2000. 

CT – Agronegócio 
17,5% da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, cuja arrecadação 
advém da incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de recursos ao exterior para 
pagamento de assistência técnica, royalties, serviços técnicos especializados ou 
profissionais. 

CT – Amazônia 

Mínimo de 0,5% do faturamento bruto das empresas que tenham como finalidade a 
produção de bens e serviço de informática, industrializados na Zona Franca de Manaus; 
Aporte de até 2/3 do complemento de 2,7% dos 5% do faturamento dessas empresas como 
opção de investimento; Recursos financeiros residuais, oriundos do não cumprimento dos 
percentuais mínimos fixados para investimentos em atividades de P&D na Amazônia, os 
quais serão atualizados e acrescidos de 12%; Débitos decorrentes da não realização, total 
ou parcial, até o período de dezembro de 2003, de aplicações relativas ao investimento 
compulsório anual em P&D tecnológico na Amazônia. 

CT – Aquaviário 3% da parcela do produto da arrecadação do Adicional ao Frete para a Renovação da 
Marinha Mercante (AFRMM) que cabe ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) 

CT-Biotecnologia 
7,5% da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, cuja arrecadação 
advém da incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de recursos ao exterior para 
pagamento de assistência técnica, royalties, serviços técnicos especializados ou 
profissionais 

CT – Energ 0,75% a 1% sobre o faturamento líquido de empresas concessionárias de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica 

CT – Espacial 

25% das receitas de utilização de posições orbitais; 25% das receitas auferidas pela União 
relativas a lançamentos; 25% das receitas auferidas pela União relativas à comercialização 
dos dados e imagens obtidos por meio de rastreamento, tele medidas e controle de 
foguetes e satélites; e o total da receita auferida pela Agência Espacial Brasileira - AEB 
decorrente da concessão de licenças e autorizações. 

CT-Hidro 4% da compensação financeira atualmente recolhida pelas empresas geradoras de energia 
elétrica (equivalente a 6% do valor da produção e geração de energia elétrica). 

CT – Info 

Mínimo de 0,5% do faturamento bruto das empresas de desenvolvimento ou produção de 
bens e serviços de informática e automação que recebem incentivos fiscais da Lei de 
Informática; Aporte de até 2/3 do complemento de 2,7% dos 5% do faturamento das 
empresas como opção de investimento;  Recursos financeiros residuais, oriundos do não 
cumprimento dos percentuais mínimos fixados para investimentos em atividades de P&D, 
os quais serão atualizados e acrescidos de 12%; Débitos decorrentes da não realização, 
total ou parcial, até o período de dezembro de 2003, de aplicações relativas ao 
investimento compulsório anual em P&D tecnológico. 

CT – Infra 20% dos recursos destinados a cada Fundo. 

CT – Mineral 2% da compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM), paga pelas 
empresas do setor mineral detentoras de direitos de mineração. 

CT – Petro 25% da parcela do valor dos royalties que exceder a 5% da produção de petróleo e gás 
natural. 

CT – Saúde 
17,5% da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, cuja arrecadação 
advém da incidência de alíquota de 10% sobre a remessa de recursos ao exterior para 
pagamento de assistência técnica, royalties, serviços técnicos especializados ou 
profissionais instituída pela Lei nº 10.168, de 29/12/2000 

CT – Transporte 
10% das receitas obtidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT em contratos firmados com operadoras de telefonia, empresas de comunicações e 
similares, que utilizem a infra-estrutura de serviços de transporte terrestre da União. 

CT-Verde Amarelo 

40% sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), que consiste da 
aplicação da alíquota sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou 
remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, para pagamento de assistência técnica, 
royalties, serviços técnicos especializados ou profissionais; mínimo de 43% da receita 
estimada da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre 
os bens e produtos beneficiados com a Lei de Informática. 

Funttel 
0,5% sobre o faturamento líquido das empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações e contribuição de 1% sobre a arrecadação bruta de eventos 
participativos realizados por meio de ligações telefônicas, além de um patrimônio inicial 
resultante da transferência de R$ 100 milhões do FISTE 

Quadro 2: Identificação da origem dos recursos arrecadados para os Fundos 

Fonte: MCT – Plano Plurianual 2007-2010 

 

A partir de 2004 foi estabelecido o Comitê de Coordenação dos Fundos 

Setoriais, com o objetivo de integrar suas ações. O Comitê é formado pelos 

presidentes dos Comitês Gestores, pelos presidentes da FINEP e do CNPq, sendo 
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presidido pelo Ministro da Ciência e Tecnologia. Dentre as novas medidas 

implementadas, cabe salientar a implantação das Ações Transversais, orientadas 

para os programas estratégicos do MCT, que utilizam recursos de diversos Fundos 

Setoriais para uma mesma ação. 

Desde sua implementação, os Fundos Setoriais têm se constituído no 

principal instrumento do Governo Federal para alavancar o sistema de CT&I do País. 

Eles têm possibilitado a implantação de milhares de novos projetos em ICTs, que 

objetivam não somente a geração de conhecimento, mas também sua transferência 

para empresas. Projetos em parceria têm estimulado maior investimento em 

inovação tecnológica por parte das empresas, contribuindo para melhorar seus 

produtos e processos e também equilibrar a relação entre investimentos públicos e 

privados em ciência e tecnologia. 

 

Importância 

A criação dos Fundos Setoriais representa o estabelecimento de um novo 

padrão de financiamento para o setor, sendo um mecanismo inovador de estímulo 

ao fortalecimento do sistema de C&T nacional. Seu objetivo é garantir a estabilidade 

de recursos para a área e criar um novo modelo de gestão baseado na participação 

de vários segmentos sociais, além de promover maior sinergia entre as 

universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento, públicos e privados. 

Os Fundos Setoriais são ainda valioso instrumento da política de integração 

nacional. Como pelo menos 30% dos seus recursos são obrigatoriamente dirigidos 

às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, podem assim promover a 

desconcentração das atividades de C&T para essas regiões do país e a 

consequente disseminação de seus benefícios. 

 

Características Gerais 

Os Fundos atendem a áreas diversificadas, mas têm características comuns 

em relação a sua operacionalização: 

• Vinculação de receitas: os recursos não podem ser transferidos entre os 

fundos e são aplicados para estimular a cadeia do conhecimento e o processo 

inovativo do setor no qual se originam. 

• Plurianualidade: pode-se programar o apoio a ações e projetos com duração 

superior a um exercício fiscal. 
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• Gestão compartilhada: os Comitês Gestores são constituídos por 

representantes de ministérios, das agências reguladoras, da comunidade 

científica e do setor empresarial. 

• Fontes diversas: os recursos são oriundos de diferentes setores produtivos, 

derivados de receitas variadas, como royalties, compensação financeira, 

licenças, autorizações, etc. 

• Programas integrados: os recursos podem ser utilizados para apoiar projetos 

que estimulem toda a cadeia de conhecimento, da ciência básica às 

aplicações e ao desenvolvimento, nas áreas vinculadas a cada fundo. 

 

Como Funcionam 

As receitas que alimentam os fundos têm diversas origens, tais como: 

royalties, parcela da receita das empresas beneficiárias de incentivos fiscais, 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), Compensação 

Financeira, Direito de passagem, Licenças e Autorizações, Doações, empréstimos e 

receitas diversas. Com exceção do FUNTTEL, os recursos captados são todos 

alocados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, 

em Categoria de Programação Específica. 

As decisões acerca da destinação dos recursos de cada fundo são tomadas 

com a participação de representantes de ministérios, agências reguladoras, da 

comunidade científica e do setor empresarial, reunidos em Comitês Gestores 

respectivos, que definem as diretrizes e o plano anual de investimentos, 

acompanham a implementação das ações e avaliam os resultados obtidos. 

Para a implementação dos projetos aprovados, os Comitês Gestores contam 

com os agentes executores. Assumem esta função as agências federais - CNPq e 

FINEP, as FAPs ou outros órgãos apropriados que desempenhem as funções de 

contratação e de acompanhamento e avaliação dos projetos. 

 

Como Participar 

Os Fundos Setoriais, pela sua natureza, são voltados para o desenvolvimento 

tecnológico, e atuam, fundamentalmente, orientando e apontando ações que 

possam estimular o desenvolvimento científico e tecnológico nos setores 

considerados, mediante o apoio financeiro a programas de pesquisa científica e 
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tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e centros 

tecnológicos. 

Para participar dos mecanismos de apoio instituídos pelos fundos, os 

interessados devem, fundamentalmente, estar inseridos neste contexto, seguir as 

regras gerais de operação e as específicas de cada edital ou chamada. 

 

Ações Apoiáveis pelos Fundos de C&T 

As ações apoiadas pelos Fundos Setoriais podem ser: 

• Estudos de necessidades e prognósticos de oportunidades, realizados, 

prioritariamente, sob encomenda ou por atuação induzida; 

• Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico; 

• Bolsas de Estudo para capacitação de recursos humanos, associados aos 

projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; e 

• Eventos como congressos, seminários e workshops que contribuam para a 

definição de políticas, a análise de mercados nacional e internacional, o 

intercâmbio e a transferência de conhecimentos, a avaliação de tecnologias, o 

estabelecimento de parcerias e alianças estratégicas e a competitividade do 

setor, entre outros. 

São passíveis de apoio todos os itens financiáveis pelo FNDCT: custeio de 

passagens, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, investimento em 

obras civis, instalações, equipamentos e bolsas de desenvolvimento tecnológico 

(através de acordo firmado com o CNPq). 

 

Como são Contratados os Projetos 

Os Agentes Executores contratam os projetos aprovados por meio de 

convênio, de acordo com as normas legais vigentes. A listagem dos documentos 

necessários para a elaboração do convênio é apresentada nos instrumentos de 

convocação de propostas e também nas páginas eletrônicas das Agências. De 

posse de toda a documentação necessária para contratação do projeto, em 

conformidade com a Instrução Normativa 01/97 – STN e com base no instrumento 

contratual padrão para operações não reembolsáveis, é elaborada a minuta de 

convênio e enviada ao proponente para apreciação, assinatura e devolução. 
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Como as Propostas são Avaliadas e Selecionadas 

Depois de encerrado o prazo de recebimento, a Agência Executora faz a 

análise da demanda de propostas, desenquadrando aquelas que não se conformam 

aos termos da convocação. Os proponentes devem estar cientes de que a sua 

proposta será enquadrada somente se constatado que os mesmos não têm nenhum 

impedimento para receber recursos públicos do Governo através de contrato, como 

estabelece a legislação pertinente. 

Em se tratando de editais ou de carta-convite, as propostas de projetos são 

selecionadas e avaliadas segundo o princípio da competição aberta e universal, 

desde que considerados os critérios e prioridades estabelecidos pelo Fundo Setorial 

em questão. Outros tipos de ações poderão ser apoiadas de conformidade com o 

previsto nos documentos básicos das linhas de atuação, nos próprios editais de 

convocação ou outro instrumento utilizado para chamada de projetos. 

Para auxiliar na avaliação do mérito das propostas, as Agências Executoras 

podem contar com especialistas ad-hoc, selecionados entre aqueles com perfil 

técnico condizente com os termos requeridos na convocação. 

Após o enquadramento e distribuição das propostas para os especialistas ad-

hoc, as Agências Executoras implementam os Comitês Assessores. Estes são 

formados por membro da comunidade científica, tecnológica e empresarial da área 

de atuação da demanda. Os Comitês Assessores são responsáveis pela análise do 

mérito técnico-científico, da capacidade de implementação dos proponentes, dos 

aspectos institucionais pertinentes e da adequação do orçamento e pela 

recomendação das propostas a serem implementadas com recursos do respectivo 

Fundo. As recomendações são encaminhadas para a agência respectiva, que 

providencia a contratação dos projetos, em função do volume de recursos 

disponíveis. 

 

Como são geridos 

O foco dos fundos setoriais é o apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação 

nas empresas, com o objetivo de produzir e consolidar uma base de conhecimento 

que alimente a ponta, que é a empresa e suas atividades de inovação, permitindo 

ações transversais entre os Fundos, respeitando a origem legal de cada um. 

Hoje, cada fundo tem um comitê gestor, presidido por uma pessoa do MCT e 

integrado por representantes dos ministérios afins, de agências reguladoras, de 
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setores acadêmicos e empresariais e das agências do MCT, a FINEP e o CNPq. 

Esse comitê define as ações e elabora os planos de investimentos dos fundos. Há 

também o Comitê de Coordenação dos Fundos Setoriais, que tem por objetivo 

integrar as ações dos fundos, seguindo a Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE). Ele é formado pelos presidentes dos comitês gestores, 

que por sua vez são todos do MCT, e pelos presidentes da FINEP e do CNPq. É 

presidido pelo ministro da Ciência e Tecnologia e tem como atribuição promover as 

ações transversais junto aos comitês gestores. 

Um novo Projeto de Lei de regulamentação do FNDCT está em tramitação no 

Congresso Nacional e cria uma nova instância, o Conselho Diretor, que 

será formado por oito pessoas do governo federal, três representantes da 

comunidade acadêmica e três do setor privado. 

Seu papel é recomendar contratação de estudos para subsidiar estratégias e 

políticas de alocação do FNDCT; definir políticas, diretrizes e normas para o uso dos 

recursos; aprovar a programação orçamentária e financeira; analisar a prestação de 

contas; acompanhar a aplicação dos recursos dos fundos setoriais. O Conselho 

Diretor também poderá recomendar medidas para os comitês gestores para 

compatibilizar as ações dos fundos com a PITCE e deve avaliar os resultados das 

operações financiadas pelo FNDCT. Ao Comitê de Coordenação, cabe fazer a 

gestão operacional integrada dos fundos. 

 

2.1.3. O Fundo Setorial CT-HIDRO e suas Prioridades Estratégicas 

 

O CT-HIDRO promove o uso da ciência, da tecnologia e da inovação em 

atendimento e demandas estratégicas, buscando não somente a geração de 

conhecimento mas, principalmente, acelerar o fluxo de sua transformação em 

inovações tecnológicas para solução de problemas relevantes da sociedade 

brasileira na área de recursos hídricos. 

Destina-se a financiar estudos e projetos na área de recursos hídricos, para 

aperfeiçoar os diversos usos da água, de modo a assegurar à atual e às futuras 

gerações alto padrão de qualidade e utilização racional e integrada, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável e à prevenção e defesa contra fenômenos hidrológicos 

críticos ou devido ao uso inadequado de recursos naturais.  
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Fonte de Financiamento: Os recursos são oriundos da compensação 

financeira atualmente recolhida pelas empresas geradoras de energia elétrica, com a 

alíquota de 4% (equivalente a 6% do valor da produção de geração de energia 

elétrica). 

As instituições passíveis de utilização de recursos do Fundo de Recursos 

Hídricos - CT-HIDRO são as seguintes: 

• Instituições públicas de ensino superior e pesquisa e instituições públicas de 

pesquisa, que poderão ser representadas por Fundações de Apoio criadas 

para tal fim; 

• Entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo (regimental ou 

estatutariamente) a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico;  

• Instituições qualificadas como Organizações Sociais cujas atividades sejam 

dirigidas à pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico (de acordo com 

a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) e que tenham firmado Contrato de 

Gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia ou com o Ministério da 

Educação. 

 

Uma das premissas básicas é apoiar o desenvolvimento e consolidação de 

parcerias entre Universidades, Centros de Pesquisa e o Setor Produtivo, visando 

estimular o aumento dos investimentos privados em C&T e impulsionar o 

desenvolvimento tecnológico dos setores considerados estratégicos, como energia, 

recursos hídricos e meio ambiente. Outra é o incentivo à geração de conhecimento e 

inovações que contribuam para a solução dos grandes problemas nacionais com 

vistas ao desenvolvimento sustentado e a redução das desigualdades sociais. O 

Quadro 3 identifica as áreas prioritárias para receberem financiamento do CT-

HIDRO. 
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Categorias de Intervenção Áreas Prioritárias Principais Problemas Observados 

Pesquisa e Desenvolvimento Sustentabilidade hídrica de regiões 
semi-áridas 

Limitações ao desenvolvimento devido à falta de água 
para a população e para a produção de alimentos 

  Água e o gerenciamento urbano 
integrado 

Saneamento ambiental inadequado, com problemas 
de 
água, esgoto e drenagem urbana, acarretando 
contaminação e poluição de mananciais, ocorrência 
de doenças e perda de qualidade de vida 

  Gerenciamento dos impactos da 
variabilidade climática sobre 
sistemas hídricos e sociedade 

Incapacidade técnica e institucional para se 
gerenciarem, de forma eficiente, os efeitos da 
variabilidade climática na sociedade, nas atividades 
humanas e no meio ambiente 

  Uso e conservação do solo e de 
sistemas hídricos 

Erosão e sedimentação do solo, perda de cobertura 
natural e revegetação inadequados 

  Usos integrados dos sistemas 
hídricos e conservação ambiental 

Uso setorial dos recursos hídricos, conflitos dos usos 
e impactos resultantes. 

  Prevenção e controle de eventos 
extremos 

Fortes impactos sócio econômicos devido a 
enchentes e secas em diferentes partes do país. 

  Qualidade da água dos sistemas 
hídricos 

Degradação dos mananciais devido à incipiência de 
saneamento urbano e rural e a outras formas de 
poluição 

  Gerenciamento de bacias 
hidrográficas 

Limitações legais, técnicas, institucionais e financeiras 
para implementar ações integradas e eficientes de 
gestão de água 

  Uso sustentável dos recursos 
hídricos costeiros 

Fortes impactos associados ao desenvolvimento 
industrial e urbano, nas áreas costeiras, com 
desaparecimento e degradação de importantes 
ecossistemas 

Estudos de Base Comportamento dos sistemas 
hídricos 

Lacunas no conhecimento do comportamento dos 
sistemas hídricos, impossibilitando processo eficiente 
de gerenciamento dos recursos hídricos 

Produtos e Processos Desenvolvimento de produtos e 
processos 

Produtos e processos produtivos de controle da 
emissão de rejeitos incompatíveis com a realidade do 
país ou com a sustentabilidade dos ecossistemas, 
assim como dependência externa em equipamentos, 
insumos e aplicativos 

Recursos Humanos Capacitação de recursos humanos. Falta de profissionais capacitados em todos os níveis 
do setor de recursos hídricos como forte limitação ao 
desenvolvimento do setor 

Infraestrutura Infraestrutura de apoio à pesquisa 
e ao desenvolvimento tecnológico 

Infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento no 
setor, ainda limitada 

Quadro 3: Identificação das áreas prioritárias e estratégicas para financiamento do CT-HIDRO 

Fonte: MCT, DIRETRIZES ESTRATÉGICAS para o Fundo de Recursos Hídricos de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, 2002 
 

Mecanismos de apoio 

 

As atividades são apoiadas principalmente através de três mecanismos: 

(i) Demanda induzida: nesta modalidade as prioridades e metas que se pretendem 

alcançar estão claras e definidas, sendo publicadas em geral através de editais, 

podendo ser desenvolvidas por meio de: 
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• Programas mobilizadores: um conjunto articulado de projetos de pesquisa 

aplicada e de engenharia, com o objetivo de desenvolver a tecnologia de um 

produto, processo ou sistema, para o que são mobilizados os recursos 

humanos e materiais da própria empresa interessada e de outras instituições, 

por meio de vínculos contratuais; 

• Redes cooperativas: permite a abordagem integrada das ações dentro de 

cada tema, incentivando a interação entre os pesquisadores das diferentes 

instituições e possibilitando a disseminação da informação entre seus 

membros, promovendo a capacitação permanente de instituições emergentes, 

além de permitir a padronização de metodologias de análise, otimizando a 

aplicação de recursos e evitando a duplicidade e a pulverização de iniciativas; 

• Manifestações de interesse: especificam os pré-requisitos e as pré-condições 

a que devem atender instituições de ensino e pesquisa, centros de pesquisa e 

empresas para que possam candidatar-se à inclusão no rol das organizações 

que serão convidadas a participar das redes cooperativas; 

• Plataformas tecnológicas: são espaços onde as partes interessadas da 

sociedade se reúnem para identificar os gargalos tecnológicos e definir as 

ações prioritárias para eliminá-los, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento tecnológico das empresas nacionais e aumentar os 

investimentos privados em C&T, estimulando a formação de parcerias entre 

os setores acadêmico e produtivo; 

• Projetos cooperativos: caracterizam-se por um projeto de pesquisa aplicada 

de desenvolvimento tecnológico ou de engenharia, executado de forma 

cooperativa entre instituições e empresas que participam com recursos 

financeiros ou técnicos, custeando ou executando partes do projeto, tendo 

acesso, em contrapartida, às informações nele geradas. Essa pesquisa 

objetiva o desenvolvimento de tecnologia, mas seus resultados ficam em nível 

pré-comercial, o que permite a adesão ao projeto de empresas competidoras 

entre si. 

(ii) Demanda espontânea: além da indução de programas e projetos, o CT-HIDRO 

destina recursos financeiros limitados ao apoio da demanda espontânea que seja de 

relevância para o setor e com excelente mérito técnico. São aprovados projetos de 
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qualidade excepcional e que versarem sobre temas não cobertos pelos editais 

usados para as demandas induzidas. 

(iii) Encomendas: pressupõem a existência de estudos de prospecção tecnológica 

que indiquem claramente a necessidade do País desenvolver um determinado 

produto, processo ou serviço. 

 

2.1.4. O Fomento Estadual – Fundo Paraná e Unidade Gestora do Fundo 

 

O atual sistema oficial de fomento da Ciência e Tecnologia do estado do 

Paraná, prevê que os 2% anuais da receita tributária estadual sejam transferidos 

para um fundo de fomento a C&T estadual, denominado de Fundo Paraná (FP), que 

foi criado pela Lei estadual 12.020/98 de 09 de Janeiro de 1998, metade dos quais 

na forma de recolhimento direto e automático à conta especial do Fundo Paraná, 

específica para este fim, e a outra metade na forma de ativos pertencentes ao 

Estado do Paraná, tais como ações, direitos de participação, bens patrimoniais ou 

caixa, cujo montante, avaliado a valores de mercado, completem os recursos 

transferidos nos termos da alínea "a", assegurando-se em qualquer caso que, ao 

início de cada trimestre, o acréscimo ao patrimônio do FP corresponda a 2,0 % (dois 

por cento), no mínimo, da receita tributária estadual do trimestre anterior. 

O FP tem como órgão de assessoramento superior o Conselho Paranaense 

de Ciência e Tecnologia (CCT-Paraná), responsável pela formulação e 

implementação da Política  Estadual de Desenvolvimento Científico  e   Tecnológico 

(PDCT), como parte integrante da política de desenvolvimento econômico e social 

do Estado. Desta Política emanam diretrizes específicas para a aplicação dos 

recursos do Fundo Paraná.  

A forma de distribuição dos recursos deste Fundo também está prevista na 

Lei: até o limite de 50%, os recursos são destinados a programas e projetos 

estratégicos de órgãos e entidades públicas e privadas que se enquadrem nas 

diretrizes do Estado. Do restante, até 30% são aplicados na Fundação Araucária e 

previstos para o fomento a projetos individuais de pesquisa científica, à formação de 

recursos humanos e à instalação de instituições científicas públicas e privadas e até 

20% são aplicados no Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) para a 

certificação de produtos e o apoio a projetos de desenvolvimento tecnológico. 
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De acordo com a Lei n° 15123 de 18/05/2006, a gestão executiva dos 

recursos do Fundo Paraná está a cargo da Unidade Gestora do Fundo (UGF), a qual 

fica encarregada de dar vazão aos recursos do Fundo Paraná para programa e 

projetos estratégicos de governo, obedecendo a eixos norteadores da política 

estadual de C&T definidos pelo CCT-Paraná, presidido pelo Governador do 

Estado. A UGF é uma unidade administrativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior do Estado (SETI). 

A UGF pode apoiar as solicitações de recursos para execução de projetos 

considerados estratégicos de governo e de importância social e econômica devendo 

ser sempre de caráter institucional, podendo candidatar-se ao apoio de projetos, as 

seguintes entidades: Pessoa Jurídica de Direito Público, Instituições de Ensino 

Superior, e suas Fundações, Centros Tecnológicos e Entidades Privadas sem fins 

lucrativos. 

Neste contexto, no ano de 2003, dentro dos recursos previstos para os 

programas e projetos estratégicos de cunho científico ou tecnológico (Art. 5º, III da 

Lei 12.020/98), foram definidas pelo CCT-Paraná, em 26.05.2003, as cinco grandes 

áreas a serem fomentadas com recursos do Fundo Paraná e gerenciados pela UGF, 

e que estão vigentes até a presente dada, a saber: 

• Tecnologias para o Agronegócio 

• Apoio às Pequenas e Médias Empresas (PME) 

• Tecnologias Sociais 

• Tecnologias de Ponta 

• Reequipamento das Universidades Estaduais 

 

2.1.5. A Fundação Araucária e suas Prioridades Estratégicas 

 

A Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

do Paraná (FA), foi criada através da Lei estadual 12.020/98 de 09 de Janeiro de 

1998, e de forma individual ou em parcerias com outros órgãos de fomento tem as 

seguintes competências para o fomento da C&T no âmbito do estado do Paraná: 

 

• custear, total ou parcialmente, projetos de pesquisa individuais, públicos ou 

privados, aprovados por seus órgãos competentes; 
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• custear instalação de novas unidades de pesquisa públicas e privadas; 

• promover periodicamente estudos sobre o estado geral da pesquisa no 

Paraná e no Brasil, identificando os campos que deverão receber apoio e 

financiamento; 

• promover o intercâmbio de pesquisadores nacionais e estrangeiros, através 

da concessão ou complementação de bolsas de estudo ou de  

pesquisa, no país ou no exterior; 

• promover ou subvencionar a publicação de resultados de pesquisas. 

 

Essas competências estão estruturadas em três linhas de ações: 

 

• Fomento à Produção Científica e Tecnológica 

• Verticalização do Ensino Superior e Formação de Pesquisadores 

• Disseminação Científica e Tecnológica 

 

Seus recursos financeiros têm origem no FP, que destina 2% da receita 

tributária do Estado ao desenvolvimento científico e tecnológico. Desse percentual, 

até 30% são destinados à Fundação, podendo ainda receber recursos adicionais do 

FP, ouvido o CCT-Paraná, de acordo com o disposto no Art. 34 da Lei 12.020/98. 

Com sede e foro em Curitiba, possui autonomia administrativa e financeira. 

Conta com um Conselho Superior, de natureza normativa, deliberativa e consultiva, 

com doze membros mais o presidente, indicados pela comunidade científica, 

tecnológica e empresarial; um Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da gestão 

financeira da Fundação, constituído de três membros efetivos e respectivos 

suplentes. Além disso, tem uma Diretoria Executiva constituída por um presidente, 

um diretor científico e um diretor de administração e finanças. 

A Fundação Araucária conta, ainda, com o assessoramento de consultores 

ad-hoc e Comitês Assessores de Área (CAA), formados por especialistas, em cada 

uma das seguintes áreas do conhecimento consideradas: Arquitetura e Urbanismo; 

Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências Sociais e Humanas; Economia e 

Administração; Educação e Psicologia; Engenharias; Física e Astronomia; 

Geociências; Letras e Artes; Matemática, Estatística e Informática; Química; Saúde. 
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Suas ações são operacionalizadas por meio de chamadas públicas de 

projetos e avaliação do mérito científico por pares. Para isto a Diretoria da Fundação 

Araucária é assessorada pelos Comitês Assessores de Áreas do Conhecimento e 

por Consultores ad-hoc, constituídos por pesquisadores especialistas nas diversas 

subáreas do conhecimento. 

Em consonância com as diretrizes governamentais, atualmente cerca de 15% 

dos recursos destinados à Fundação Araucária são aplicados no apoio a ações 

específicas em Ciências da Saúde. 

 

2.2. A CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMO INDUTORAS DO DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa e desenvolvimento conforme definição do Relatório Pesquisa de 

Inovação Tecnológica (PINTEC), (IBGE, 2008), é o trabalho criativo empreendido de 

forma sistemática, com o objetivo de aumentar o acervo de conhecimentos e o uso 

destes conhecimentos para desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou 

processos novos ou tecnologicamente aprimorados. 

Dessa forma, ciência e tecnologia é atividade “meio”, que visa desenvolver 

conhecimento, bens e serviços. A atividade “fim” são os bens, os conhecimentos e 

os serviços que serão incorporados pela sociedade, pelo setor empresarial, 

organizações da sociedade civil de forma ampla e universal. As políticas públicas de 

ciência e tecnologia devem cumprir o papel de criar uma base técnico-científica 

estadual que, aliada à política de ensino superior, deve manter e inovar em Ciência 

e Tecnologia. A pesquisa básica, sem imediata incorporação ao processo 

tecnológico, não deve ser relegada a segundo plano e, tampouco, perder seu papel 

fundamental de capacitação e formação de recursos humanos técnico-científicos. 

Por outro lado, de maneira geral, a C&T está pouco incorporada no cotidiano 

da sociedade, que a vê, muitas vezes, como invenções individualizadas ou de 

pesquisa sem retorno social. A questão da C&T não faz parte do processo de 

discussão da sociedade, embora seu domínio seja responsável pela divisão 

internacional da riqueza. Muitas vezes a sociedade não consegue, até mesmo pela 

deficiência que têm as instituições responsáveis pela C&T, viabilizar soluções a 

partir da necessidade de novas tecnologias, para resolver seus problemas 

cotidianos. 
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As Universidades e Instituições de Pesquisa são fundamentais nesse 

processo, e devem ampliar seu papel de transferência dos conhecimentos 

produzidos de tal forma que sejam partícipes do esforço social de melhoria da 

qualidade de vida das populações. 

De qualquer forma, é necessário o enquadramento dos agentes sociais que 

produzem e necessitam de Ciência e Tecnologia. As Universidades e Instituições de 

Pesquisa não substituem o Estado na formulação de políticas e transferência de 

conhecimentos, mas podem sim, participar de programas e projetos induzidos pelas 

políticas governamentais, como projetos estratégicos de governo. Na repartição de 

funções este pode ser o principal papel da C&T como indutoras do desenvolvimento 

científico, econômico e social para o país, ao gerar e transferir o conhecimento à 

sociedade. 

 

2.3. SITUAÇÃO ATUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

 

Um panorama dos recursos hídricos no Brasil e os problemas com a 

disponibilidade e usos da água, foram bem descritos por Tundisi (2008). Segundo 

ele, o Brasil, apesar de contar com 14% da água doce do planeta, possui uma 

distribuição desigual do volume e disponibilidade de recursos hídricos: enquanto um 

habitante do Amazonas tem 700.000 m3 de água por ano disponíveis, um habitante 

da Região Metropolitana de São Paulo tem 280 m3 por ano disponíveis. 

Essa disparidade traz inúmeros problemas econômicos e sociais, 

especialmente levando-se em conta a disponibilidade/demanda e saúde humana na 

periferia das grandes regiões metropolitanas do Brasil: esse é um dos grandes 

problemas ambientais deste início de século XXI no Brasil. 

Portanto, saneamento básico, tratamento de esgotos, recuperação de 

infraestrutura e de mananciais são prioridades fundamentais no Brasil. Outra 

prioridade é avançar na gestão dos recursos hídricos com a consolidação da 

descentralização e da governabilidade com a abordagem de bacias hidrográficas. 

Nesse caso, a interação entre disponibilidade/demanda de recursos hídricos com a 

população da bacia hidrográfica e a atividade econômica e social, considerando-se o 

ciclo hidrosocial, é também fundamental e de grande alcance para o futuro. 
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Segundo alguns especialistas, a crise da água no século XXI é muito mais de 

gerenciamento do que uma crise real de escassez e estresse (Rogers et al., 2006). 

Entretanto, para outros especialistas, é resultado de um conjunto de problemas 

ambientais agravados com outros problemas relacionados à economia e 

desenvolvimento social, como a geração de energia a partir da água (Gleick, 2000).  

Para Somlyody & Varis (2006) e Shiklomanov (1998), o agravamento e a 

complexidade da crise da água decorrem de problemas reais de disponibilidade e 

aumento da demanda, e de um processo de gestão ainda setorial e de resposta a 

crises e problemas sem atitude preditiva e abordagem sistêmica. 

Tundisi & Matsumura-Tundisi (2008) acentuam a necessidade de uma 

abordagem sistêmica, integrada e preditiva na gestão das águas com uma 

descentralização para a bacia hidrográfica. Segundo esses autores, uma base de 

dados consolidada e transformada em instrumento de gestão pode ser uma das 

formas mais eficazes de enfrentar o problema de escassez de água, estresse de 

água e deterioração da qualidade. 

Tundisi et al. (2008) destacam que, no amplo contexto social, econômico e 

ambiental do século XXI, os seguintes principais problemas e processos são as 

causas principais da "crise da água": 

• Intensa urbanização, aumentando a demanda pela água, ampliando a 

descarga de recursos hídricos contaminados e com grandes demandas de 

água para abastecimento e desenvolvimento econômico e social (Tucci, 

2008). 

• Estresse e escassez de água em muitas regiões do planeta em razão das 

alterações na disponibilidade e aumento de demanda. 

• Infraestrutura pobre e em estado crítico, em muitas áreas urbanas com até 

30% de perdas na rede após o tratamento das águas. 

• Problemas de estresse e escassez em razão de mudanças globais com 

eventos hidrológicos extremos aumentando a vulnerabilidade da população 

humana e comprometendo a segurança alimentar (chuvas intensas e 

períodos longos de seca). 

• Problemas na falta de articulação e falta de ações consistentes na 

governabilidade de recursos hídricos e na sustentabilidade ambiental. 
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Esse conjunto de problemas apresenta dimensões em âmbito local, regional, 

continental e planetário, e contribuem para: 

• Aumento e exacerbação das fontes de contaminação. 

• A alteração das fontes de recursos hídricos – mananciais – com escassez e 

diminuição da disponibilidade. 

• Aumento da vulnerabilidade da população humana em razão de 

contaminação e dificuldade de acesso à água de boa qualidade (potável e 

tratada).  

 

Esses problemas estão relacionados à qualidade e quantidade da água, e, em 

respostas a essas causas, há interferências na saúde humana e saúde pública, com 

deterioração da qualidade de vida e do desenvolvimento econômico e social. A 

posição central dos recursos hídricos quanto a geração de energia, produção de 

alimentos, sustentabilidade da biodiversidade e a mudanças globais é destacada na 

Figura 2, e a Figura 3 apresenta as principais inter-relações dos processos que 

afetam qualidade e quantidade de água, a biota aquática e a população humana. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: A água e sua posição central em relação a processos como biodiversidade, energia e clima 
Fonte: Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções, Tundisi, J. G., 2008 
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Figura 3 Principais problemas globais afetando serviços dos ecossistemas aquáticos e disponibilidade 
de água e a qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
Fonte: Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções, Tundisi, J. G., 2008 

 

2.4. O MARCO LEGAL DO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

A CONFERÊNCIA Mundial das Nações Unidas sobre Água e Meio Ambiente, 

realizada em Dublin, Escócia, em janeiro de 1992 (ICWE, 1992), formulou quatro 

princípios, dois dos quais estabeleceram os critérios básicos para a gestão de 

recursos hídricos no século XXI: "a água é um recurso finito e vulnerável, essencial 

para a manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente" e "a água tem 

valor econômico para todos os seus usos e deve ser considerada como um bem 

econômico...". 

Esses dois princípios modelaram as tomadas de decisão subsequentes em 

gestão de recursos hídricos, estimulando o uso parcimonioso da água e atribuindo a 

ela a conotação de commodity. No Brasil, a resposta veio pela promulgação de uma 

ampla legislação, entre as quais a Lei nº 9.433 (janeiro de 1997), que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e definiu a estrutura jurídico-administrativa do 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a Lei nº 9.984 (julho de 2000) que criou a 

Agência Nacional de Águas, e a Resolução CONAMA nº 16 (maio de 2001) que 

estabeleceu critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos. 
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A Lei nº 9.433, estabelecendo que "serão cobrados os usos dos recursos 

hídricos sujeitos à outorga (art. 20, seção IV)”, modificou substancialmente as bases 

operacionais e econômicas do uso da água. 

A cobrança pelo uso da água, embora criticada por alguns setores, inclusive 

formadores de opinião com atuação na área ambiental, se constitui em instrumento 

extremamente benéfico tanto em termos de conservação de recursos hídricos, uma 

vez que induz à gestão da demanda, como em termos de proteção ambiental, 

promovendo a redução da descarga de efluentes em corpos hídricos. 

Essa medida de caráter legal e institucional não será, entretanto, suficiente 

para manter o equilíbrio entre demanda e oferta de água, especialmente em grandes 

conurbações, com perspectivas de crescimento populacional e industrial, onde a 

disponibilidade de recursos hídricos já é insuficiente mesmo nas condições atuais. 

Os índices de Criticidade de Recursos Hídricos (ICRH), associados à 

disponibilidade específica de recursos hídricos (m3/habitante.ano) em uma 

determinada região ou bacia hidrográfica, mostrados na Tabela 1 refletem os 

problemas de gestão de recursos hídricos que podem ocorrer onde a demanda 

começa a ser maior do que a oferta (Falkenmark, 1992). 

 

Tabela 1: Índice de Criticidade de Recursos Hídricos (ICRH) 
Fonte: Falkenmark, 1992 

ICRH 
Disponibilidade Específica de Água 

(DEA) (m3/hab.ano) 
Problemas de gestão de 

recursos hídricos 

1 DEA ≥ 10.000 
Sem problemas ou 
problemas limitados 

2 10.000 ≥ DEA ≥ 2.000 Problemas gerais de 
gerenciamento 

3 2.000 ≥ DEA ≥ 1.000 
Grande pressão sobre os 
recursos hídricos 

4 1.000 ≥ DEA ≥ 500 Escassez crônica de água 

5 DEA  < 500 
Além do limite de 
disponibilidade 

 

Durante os anos 90 do século passado, face à dramática realidade e 

situações nas quais a água está inserida, o governo brasileiro, diante dos alertas 

sobre a iminente crise de disponibilidade de água, em especial após a realização da 

Eco 92 no Rio de Janeiro e do preceituado no artigo 21 da Constituição Federal de 

1988, equacionou medidas com o objetivo de minorar os problemas já existentes 

num país onde ainda existe a cultura da abundância do recurso água. 
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Em dezembro de 1996, após uma longa tramitação e de dois substitutivos, o 

Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei Nacional de Recursos Hídricos, que 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em 8 de janeiro de 1997, o Presidente da 

República sancionou a Lei nº 9.433, dotando o Brasil dos instrumentos legais e 

institucionais necessários ao ordenamento das questões referentes à disponibilidade 

e ao uso sustentável de suas águas. 

Os principais instrumentos dessa Política são: os Planos de Recursos 

Hídricos, elaborados por bacia hidrográfica e por Estado; o enquadramento dos 

corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga de 

direito de uso; e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Como a implementação 

de tais instrumentos é de caráter executivo, foi criada, através da Lei nº 9.984 de 17 

de julho de 2000, a Agência Nacional de Águas (ANA), o órgão gestor dos recursos 

hídricos de domínio da União. Trata-se de uma agência gestora de um recurso 

natural e não uma agência reguladora da prestação de serviços públicos, o que a 

diferencia fundamentalmente das agências já instaladas para os setores de 

eletricidade e de telefonia. 

No âmbito dos estados-membros da federação, as constituições promulgadas 

em 1989 refletiram a mesma sensibilidade presente na Constituição Federal em 

relação aos recursos hídricos, incluindo entre seus preceitos artigos e até capítulos 

direta ou indiretamente ligados à problemática da água, a seus usos e prioridades e 

a sua participação nos recursos naturais e no meio ambiente. Em geral, as normas 

estaduais, de acordo com suas próprias Constituições, têm por objetivo assegurar 

que a água, recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao 

bem-estar social, possa ser controlada e utilizada, em padrões de qualidade 

satisfatórios, por seus usuários atuais e futuros. 

Independentemente desse processo regulatório assistemático, a mudança na 

forma de encarar os efeitos das atividades humanas sobre o meio natural é produto 

do fim da crença na capacidade infinita do meio ambiente em suportá-los 

(MACHADO, et al 2002). Essa mudança passa a creditar às políticas públicas – 

entendidas como o conjunto de orientações e ações de um governo com vistas ao 

alcance de determinados objetivos através de instrumentos de controle da atividade 

econômica – a expectativa de reversão do atual quadro de degradação dos recursos 

naturais. 
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Não se trata mais apenas de estabelecer padrões para emissões de 

poluentes ou de fiscalizar o cumprimento de normas técnicas e punir aqueles que, 

infringindo-as, poluem o meio ambiente, embora não se possa prescindir dessas 

medidas. Aos governos, em especial, mas também às sociedades, de forma ampla, 

é atribuída a responsabilidade pela promoção de uma atitude nova frente aos 

recursos naturais e aos problemas ambientais. 

 

2.5. A ÁGUA COMO FONTE DE ENERGIA 

 

A água é o recurso natural mais abundante na Terra: com um volume 

estimado de 1,36 bilhão de quilômetros cúbicos (km3) recobre 2/3 da superfície do 

planeta sob a forma de oceanos, calotas polares, rios e lagos. Além disso, pode ser 

encontrada em grandes aquíferos subterrâneos, como o Guarani, nas regiões 

Sudeste e Sul do Brasil. 

A água também é uma das poucas fontes para produção de energia que não 

contribui para o aquecimento global – o principal problema ambiental da atualidade. 

E, ainda, é renovável: pelos efeitos da energia solar e da força da gravidade, de 

líquido transforma-se em vapor que se condensa em nuvens, que retornam à 

superfície terrestre sob a forma de chuva. 

O aproveitamento da energia hidráulica para geração de energia elétrica 

(hidroeletricidade) é feito por meio do uso de turbinas hidráulicas, devidamente 

acopladas a um gerador. Com eficiência que pode chegar a 90%, as turbinas 

hidráulicas são atualmente as formas mais eficientes de conversão de energia 

primária em energia secundária 

No Brasil a geração de energia elétrica tem crescido a uma taxa média anual 

de 4,2% ao longo dos últimos 25 anos. Durante esse tempo, ela sempre foi 

dominada pela hidroeletricidade, responsável por mais de 80% do total gerado no 

País hoje. Aproximadamente 450 usinas hidrelétricas estão em operação. Entre 

estas, cerca de 25, com uma potência instalada superior a 1.000 MW cada, são 

responsáveis por mais de 70% da capacidade elétrica instalada total e por mais de 

50% da geração total de energia elétrica do País. Para efeitos de registro, essa 

capacidade totalizava, no final de 2007, aproximadamente 100.000 MW. 
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Por outro lado, existe ainda um enorme potencial hidrelétrico por ser 

explorado – cerca de 190.000 MW –, espalhado de maneira não uniforme por todo o 

território nacional. Esse potencial encontra-se fortemente concentrado 

principalmente na Região Norte (Amazônia) e, como tal, distante dos principais 

centros consumidores, que se localizam no Sudeste. Esta inviabilidade geográfica de 

fazer coincidir os recursos de geração de eletricidade no País com sua eventual 

demanda por energia acarreta altos custos de transmissão, bem como severas 

restrições para o meio ambiente. 

Em termos absolutos, os cinco maiores produtores de energia hidrelétrica no 

mundo são China, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Rússia, respectivamente, 

conforme ilustrado na Tabela 2. Em 2007, esses países foram responsáveis por 53% 

de toda a produção mundial de energia hidrelétrica (EIA, 2010). 

 

Tabela 2:Maiores produtores de energia hidrelétrica no mundo 
Fonte: Adaptado de International Energy Outlook, EIA, 2010 

Table: Hydroelectricity Net Generation (Billion Kilowatt-hours) 

 
2005 2006 2007 2008 

China 393,047 431,428 429,957 522,423 

Brazil 334,082 345,317 370,275 365,86 

Canada 359,989 351,791 364,723 368,657 

United States 270,32126 289,24642 247,50997 254,831 

Russia 170,95 171,619 175,278 160,605 

World 2891,350038 2998,08548 2998,85551 NA 

 

Pouco menos de 60% da capacidade hidrelétrica instalada no Brasil está na 

Bacia do Rio Paraná. Outras bacias importantes são a do São Francisco e a do 

Tocantins, com 16% e 12%, respectivamente, da capacidade instalada no País. As 

bacias com menor potência instalada são as do Atlântico Norte/Nordeste e 

Amazonas, que somam apenas 1,5% da capacidade instalada no Brasil. Na Bacia 

do Paraná, destacam-se as sub-bacias dos Rios Paranaíba, Grande, Paranapanema 

e Iguaçu, com índices que variam de 10,1% a 13,2% da capacidade instalada no 

País. 

No Brasil, de acordo com o Banco de Informações da Geração (BIG) da 

ANEEL, em novembro de 2008, existiam em operação 227 Centrais Geradoras 
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Hidrelétricas (CGH), com potência total de 120 MW; 320 Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCH) - 2,4 mil MW de potência instalada - e 159 Usinas Hidrelétricas 

de Energia (UHE) com uma capacidade total instalada de 74,632 mil MW. Em 

novembro de 2008, as usinas hidrelétricas, independentemente de seu porte, 

respondem, portanto, por 75,68% da potência total instalada no país, de 102,262 mil 

MW. 

Em 2007, segundo os dados publicados no Balanço Energético Nacional 

(BEN, 2008), elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética, a energia de fonte 

hidráulica respondeu por 14,7% da matriz energética brasileira, sendo superada por 

derivados da cana-de-açúcar (16,0%) e petróleo e derivados (36,7%). Na oferta 

interna de energia elétrica, que totalizou 482,6 TWh, a energia de fonte hidráulica 

produzida no país representou 85,6%, constituindo-se, de longe, na maior produtora 

de eletricidade do país. 

A Figura 4 mostra o potencial hidrelétrico brasileiro por bacia hidrográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Potencial hidrelétrico brasileiro por bacia hidrográfica 
Fonte: Atlas de Energia Elétrica, ANEEL, 2009 
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A título de ilustração, a Tabela 2 e o Gráfico 1 mostram a capacidade atual de 

geração de energia elétrica no Paraná, por fontes de geração, comparando-a com 

os dados da região sul e do país. 

 
Tabela 3: Capacidade instalada de geração de energia elétrica por fonte de geração 
Fonte:  Adaptado de BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2008 | ano base 2007, Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE, 2008 

 

Local Fonte de geração 

 Hidro (MW) Termo (MW) Eólica (MW) Nuclear (MW) Total (MW) 

Brasil 76871 21324 247 2007 100449 

Região Sul 21618 3512 167 0 25297 

Paraná 15548 856 3 0 16406 

Santa Catarina 2870 1011 14 0 3895 

Rio Grande do Sul 3201 1645 150 0 4996 

      

Percentual em 
relação ao total 
gerado no Paraná 

94,77 5,22 0,02   

 

 

 
Gráfico 1: Capacidade Instalada de Geração Elétrica no Paraná 
Fonte:  Adaptado de BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2008 | ano base 2007, Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE, 2008 

 

Por outro lado, a capacidade instalada total para a geração hidrelétrica do 

Paraná é de 15.548 MW e corresponde a 71,92% da capacidade da região sul e a 

20,23% da capacidade total do país. Está demonstrada na Tabela 3 e no Gráfico 2: 
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Gráfico 2: Capacidade Instalada de Geração Elétrica – Hidro (MW) 
Fonte:  Adaptado de BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2008 | ano base 2007, Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE, 2008 

 

O setor elétrico do Paraná ainda pode beneficiar-se de novos projetos de 

usinas hidrelétricas, pois o estado ainda tem um significativo potencial hidrelétrico 

para ser aproveitado. 

Entende-se por potencial hidrelétrico o potencial possível de ser técnica e 

economicamente aproveitado nas condições atuais de tecnologia. Este potencial é 

medido em termos de energia firme, que é a geração máxima contínua na hipótese 

de repetição futura do período hidrológico crítico. 

O potencial hidrelétrico inventariado compreende as usinas em operação ou 

construção e os aproveitamentos disponíveis estudados nos níveis de inventário, 

viabilidade e projeto básico, Gráfico 3. 

Tabela 4: Capacidade Instalada de Geração Elétrica - Hidro (MW)  
Fonte:  Adaptado de BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2008 | 
ano base 2007 Empresa de Pesquisa  Energética – EPE, 2008 
 

 Hidro (MW) % Pais % Região Sul 

Brasil 76871   

Região Sul 21618 28,12 100,00 

Paraná 15548 20,23 71,92 

Santa Catarina 2870 3,73 13,28 

Rio Grande do Sul 3201 4,16 14,81 

MW 
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Gráfico 3: Potencial Hidrelétrico (MW) 
Fonte:  Fonte: SIPOT - Sistema do Potencial Hidrelétrico Brasileiro (Eletrobrás), 2008 
 
 

No Brasil, o fornecimento de energia elétrica é feito por meio de um grande e 

complexo sistema de usinas geradoras, que podem ser hidrelétricas, termelétricas 

ou nucleares, subestações e linhas de transmissão interligadas. A operação é feita 

pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) órgão responsável pela 

integração das diversas empresas geradoras e distribuidoras de energia. O Paraná, 

como os demais estados da federação, está neste contexto. A Figura 5 mostra a 

distribuição das usinas hidrelétricas no Paraná. 

No sistema interligado, os principais centros geradores não são identificados 

pelas empresas donas das usinas e sim pelos nomes das bacias hidrográficas nas 

quais elas se localizam. Isto porque qualquer alteração ou interferência nas partes 

mais altas da bacia prejudica também as áreas localizadas nas planícies ou nas 

partes mais baixas da região. A gestão dos sistemas por bacia hidrográfica permite 

um uso mais racional das águas do país. A Figura 6 ilustra as bacias hidrográficas 

do Paraná, segundo a divisão adotada pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (DNAEE), para a gestão do sistema elétrico integrado. 

MW 
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Figura 5: Distribuição das Usinas Hidrelétricas no Paraná 
Fonte: Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico – SIGEO, ANEEL, 2009 

 

 

Figura 6: Divisão das Bacias Hidrográficas no Paraná segundo a gestão do Sistema Integrado 
Fonte: Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico – SIGEO, ANEEL, 2009 

 

O caráter estratégico da energia, indispensável para o desenvolvimento sócio 

econômico, torna-o um fator de poder entre as nações (DA CAS, 1995), e exige uma 

permanente atenção em suas variantes, uma vez que os custos sociais de uma 

política energética mal conduzida podem ser elevados. A ausência da oferta na 

qualidade e quantidade requerida prejudica o aparelho produtivo, e o excesso de 

oferta representa um desperdício de recursos.  



55 
 

Desse modo, além do desejado equilíbrio entre a oferta e demanda, o 

planejamento energético deve priorizar a conservação de energia e preocupar-se 

com os impactos ao meio ambiente, notadamente na produção da energia elétrica 

através da energia hidráulica. 

 

2.6. O DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO NO ESTADO DO PARANÁ 

 

A história do desenvolvimento do setor elétrico no Paraná tem início, de fato, 

em 1954 com a criação da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), e 

está intimamente relacionado a sua própria história, que passou a centralizar todas 

as ações governamentais de planejamento, construção e exploração dos sistemas 

de produção, transmissão, transformação, distribuição e comércio de energia elétrica 

e serviços correlatos. Coube-lhe, então, a responsabilidade pela construção dos 

grandes sistemas de integração energética e dos empreendimentos hidrelétricos 

previstos no Plano de Eletrificação do Paraná, à época. 

Antes disto, o estado era dependente da energia de outras regiões, existindo 

poucas unidades geradoras, todas de pequeno porte. O grande desafio então para o 

setor elétrico durante a década de 1960 foi o de encontrar uma solução definitiva 

para o abastecimento de energia elétrica em larga escala. Em 1963, a construção e 

entrada em operação da Usina Termelétrica de Figueira, com 20 MW de capacidade, 

no Norte Pioneiro, e em 1967 a entrada em operação da Usina de Salto Grande do 

Iguaçu, com 15,6 MW, atendendo ao Sul do estado, foram de fundamental 

importância para a implantação do Plano Estadual de Eletrificação, viabilizando os 

sistemas de interligação que beneficiaram as regiões Norte e Centro, contribuindo 

significativamente para um novo ciclo de desenvolvimento do estado. 

Em 1970, entrava em operação a Usina Julio de Mesquita Filho, com 44 MW, 

atendendo a demanda energética do Sudoeste e Oeste, e em 1971 foi inaugurada a 

Usina Governador Parigot de Souza, inicialmente conhecida como Capivari-

Cachoeira, sendo a maior central subterrânea do Sul do Brasil e possui a potência 

de 260 MW. No momento da sua inauguração, era a maior usina em funcionamento 

no sul do Brasil, passo definitivo na constituição de uma infraestrutura energética 

capaz de suportar e acelerar o desenvolvimento paranaense. 
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Nessa mesma época, em 1973, iniciam-se os estudos de avaliação e 

definição do local da usina hidrelétrica de Itaipu, com o início da construção em 

1974. Inaugurada em 5 de novembro de 1982, este empreendimento binacional, 

Brasil e Paraguai, com sua capacidade de geração de energia de 14.000 MW foi o 

grande salto na capacidade de geração de energia elétrica no Paraná, a 

consolidação do setor elétrico no estado e a afirmação da vocação do Paraná para a 

produção de energia hidrelétrica . Naquela época a capacidade total instalada no 

Brasil era de 16.700 MW. 

Em 1980 foi inaugurada a Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha 

Neto, anteriormente denominada Foz do Areia, com a potência de 1.676 MW, foi 

equipada com unidades geradoras que eram então as maiores existentes no Brasil.  

No período de 1990 a 1999 houve no Estado um intenso crescimento do 

mercado de energia, exigindo esforços cada vez maiores para atender à demanda. 

Para atender a esta crescente demanda por energia, em 1992 entra em operação a 

Usina Hidrelétrica Governador Ney Aminthas de Barros Braga, anteriormente 

denominada de Usina de Segredo, com potência de 1.260 MW pode reduzir a 

dependência paranaense de energia comprada de outros estados. Em 1999 entrou 

em operação a Usina Hidrelétrica Governador José Richa, anteriormente 

denominada de Salto Caxias, com a capacidade de 1.240 MW de potência, 

denotando assim um novo avanço na geração de energia elétrica, com 

consequências positivas no desenvolvimento do Estado do Paraná. 

Com a inauguração em 2005 da Usina Hidrelétrica de Santa Clara, no Rio 

Jordão, e em 2006 d a Usina Hidrelétrica de Fundão, passam a ser injetados no 

sistema elétrico do estado mais 180 MW. Desde 2008 estão sendo executadas as 

obras da Usina Hidrelétrica de Mauá, no rio Tibagi. 

Este breve histórico do desenvolvimento do setor mostra a sua forte 

concentração na geração de energia elétrica através de hidrelétricas. 

Na disposição final da energia elétrica no Paraná, segundo dados da EPE 

(2008), a estrutura do consumo de energia elétrica entre os segmentos de 

consumidores mostra uma forte concentração do seu uso na indústria, com 46,7% 

do consumo total, seguido do uso residencial, com 22,1%. 

A Figura 7 mostra as linhas de transmissão (LT) em operação no estado, 

parte do sistema integrado nacional. 

 



57 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7: Distribuição das Linhas de Transmissão Elétrica no Paraná 
Fonte: Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico – SIGEO, ANEEL, 2009 

 

 

2.7. INDICADORES DE RESULTADO 

 

O investimento público no campo científico e tecnológico é um vetor 

fundamental do desenvolvimento socioeconômico de países e regiões e constitui um 

dos principais condicionantes da competitividade empresarial. Em países 

caracterizados por sistemas nacionais de inovação imaturos, como é o caso do 

Brasil, os gastos realizados pelo poder público para o desenvolvimento científico e 

tecnológico assumem relevância ainda maior, devido aos baixos dispêndios 

efetuados pelas empresas privadas. 

Faz-se necessário compreender como as mudanças ocorrem e de que forma 

se escolhem as estratégias para enfrentá-las. Parte-se do pressuposto de que 

estudar as escolhas estratégicas é conhecer as decisões que foram implementadas 

em determinados momentos da vida da organização. Tais decisões parecem estar 

associadas ao papel do próprio dirigente, às forças estruturais e às forças 

ambientais. Além disso, poucas pesquisas têm sido desenvolvidas sobre como as 

estratégias são escolhidas nas organizações. Dessa forma, o presente trabalho 
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procura contribuir para a compreensão do processo das escolhas estratégicas, à 

medida que se procura identificar qual a percepção do grupo dirigente e da 

comunidade científica sobre os fatores mais significativos no processo de escolha 

estratégica. 

Segundo CASTELLS (1999, p. 103), “o desenvolvimento da revolução da 

tecnologia da informação contribuiu para a formação dos meios de inovação onde as 

descobertas e as aplicações interagiam e eram testadas em um repetido processo 

de tentativa e erro: aprendia-se fazendo”. Este também parece ser o caminho 

adotado para as ações de fomento dos Fundos Setoriais. 

Para uma melhor e adequada preservação e utilização dos recursos hídricos 

é necessário que as ações estratégicas do Fundo, de forma transversal com outros 

Fundos, também estejam voltadas para as questões energéticas tanto na sua 

geração com recursos hídricos, quanto na proposição de formas alternativas de 

geração de energia, como solar e eólica. 

MOTTA (1994, p. 86), afirma que “o planejamento estratégico constitui a 

essência da gerência de alto nível, sobre a qual recai o maior peso da 

responsabilidade externa e interna pelos rumos da organização.” 

Para o autor, a gestão e o planejamento estratégicos trazem à função de 

direção uma nova maneira de pensar sobre a empresa. Dirigir de modo estratégico é 

saber pensar sobre o futuro, sobre as novas alternativas e sobre as condições que 

provavelmente incidirão sobre a empresa. Dirigir de modo estratégico é, sobretudo, 

perder a crença no determinismo econômico, político social e compreender a 

variação intensa do mundo contemporâneo. Aceitar a imprevisibilidade e as 

consequências prováveis de parte das decisões gerenciais. 

Quanto aos resultados coletivos e individuais auferidos, se forem 

considerados os grupos de pesquisa como entidades sociais que são dirigidas por 

metas, deliberadamente desenhadas como sistemas de atividades estruturadas, 

coordenadas e ligadas ao ambiente externo, conforme a visão de Daft (2002, p. 11), 

torna-se essencial visualizar quais são os resultados obtidos pelos grupos em 

termos de produtos oferecidos (demanda induzida), mercados de atuação (áreas 

estratégicas e problemas regionais) e objetivos alcançados.  

Outra vertente de estudos em conteúdo estratégico procura ir além da 

simples relação entre a estratégia e seus resultados. Busca-se, cada vez mais, 

verificar a complexa relação entre o foco, os resultados e o amplo conjunto de 
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variáveis ambientais externas e internas da organização (GRANT, 2002, p. 91). 

Neste sentido, uma das abordagens mais promissoras procura identificar relações 

entre recursos, capacidades, estruturas e implementação de estratégias, levantando 

novamente a questão da importância do alinhamento entre estratégia e resultados, 

(Vide Fig.1 relação A-C). 

 O uso sustentável da água é uma questão que tem provocado grande 

preocupação nos planejadores, sendo considerada como uma das bases de 

desenvolvimento da sociedade moderna. O processo de institucionalização está 

sendo marcado no Brasil pela criação da Secretaria de Recursos Hídricos (Ministério 

do Meio Ambiente), da Agência Nacional de Águas e pela regulamentação da 

legislação que pressupõe a cobrança pelo uso da água e pela poluição gerada, por 

meio de processo descentralizado e participativo, com a criação de comitês e 

agências de bacia hidrográfica. 

A gestão dos recursos hídricos depende de uma visão integrada dos 

seguintes componentes: 

• Biomas brasileiros e suas características hídricas distintas quanto ao 

comportamento; 

• Condicionantes sócio-econômicos, envolvendo desenvolvimento urbano e 

rural, produção agrícola, conservação e impacto ambiental; 

• Sistemas hídricos, compreendendo águas atmosféricas, bacias hidrográficas, 

rios, lagos, reservatórios e aquíferos; e 

• Produção do conhecimento, compreendendo os campos de estudo da 

Hidrologia, Hidráulica, Qualidade da Água, Limnologia, Economia, 

Sedimentologia, Meteorologia e outros. 

Os grandes desafios que necessitam investimento de pesquisa em Ciência, 

Tecnologia e Inovação em recursos hídricos podem ser identificados como: 

• Sustentabilidade hídrica de regiões semi-áridas: ampliar a disponibilidade 

hídrica para os diferentes usos (superficial e subterrâneo), com vista à 

melhoria dos índices de desenvolvimento humano; 
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• Água e o gerenciamento urbano integrado: racionalizar o uso urbano da água, 

buscando melhoria da saúde e da qualidade de vida das populações, assim 

como a qualidade da água dos mananciais; 

• Gerenciamento dos impactos da variabilidade climática sobre sistemas 

hídricos e sociedade: prevenir-se contra os efeitos de curto, médio e longo 

prazos da variação associado ao clima, por meio da ação de previsão e 

planejamento; 

• Uso e conservação do solo e de sistemas hídricos: desenvolver práticas de 

ocupação e aproveitamento do espaço, com conservação; 

• Usos integrados dos sistemas hídricos e conservação ambiental: otimizar e 

racionalizar os usos integrados dos sistemas hídricos com o mínimo impacto 

ambiental; 

• Prevenção e controle de eventos extremos: minimizar o impacto dos eventos 

extremos sobre a sociedade e o ambiente, por meio da ação de previsão e 

planejamento; 

• Qualidade da água dos sistemas hídricos: evitar e controlar o impacto das 

diferentes ações nas bacias sobre a qualidade da água dos sistemas hídricos; 

• Gerenciamento de bacias hidrográficas: desenvolver mecanismos eficientes 

para o gerenciamento de bacias hidrográficas; 

• Uso sustentável de recursos hídricos costeiros: desenvolver conhecimento 

sobre os ecossistemas costeiros e mecanismos que compatibilizem 

ocupação, aproveitamento e conservação dessas áreas; 

• Comportamento dos sistemas hídricos: ampliar o conhecimento sobre o 

comportamento dos biomas brasileiros e de seus sistemas hídricos, para 

apoiar o desenvolvimento sustentável; 

• Desenvolvimento de produtos e processos: favorecer o fortalecimento da 

indústria nacional de equipamentos e serviços para o atendimento às 

demandas dos diferentes usos e da conservação da água; 



61 
 

• Capacitação de recursos humanos: formar o pessoal necessário para atuar 

nas ações de pesquisa, desenvolvimento e gestão do setor de recursos 

hídricos; e 

• Infraestrutura de apoio à pesquisa: implementar, ampliar, equipar e 

modernizar centros de pesquisa e laboratórios que atuam no setor de 

recursos hídricos. 

Tendo em vista a importância de uma estratégia eficaz para desempenho 

adequado de uma organização, e sabendo que o processo de escolha estratégica 

não é ainda uma prática corrente para os dirigentes, a relevância dessa pesquisa se 

mostra à medida que pode contribuir para ampliar a compreensão desse processo 

complexo. Dessa forma, conhecendo melhor o processo de escolha estratégica, 

quais fatores e como estes o influenciam, os dirigentes e seus colaboradores podem 

buscar aperfeiçoamentos que resultem em estratégias mais eficazes, tornando a 

organização mais competitiva e melhorando seu desempenho, contribuindo assim 

para a consecução mais eficaz dos seus objetivos.  

  



62 
 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 
 A presente pesquisa foi delineada a partir do seguinte problema: 

De que maneira os recursos financeiros do fundo setorial CT-HIDRO 

executados pelo CNPq e os recursos estaduais executados pela Fundação 

Araucária e Copel destinados para este mesmo fim, estão atendendo as prioridades 

na área de recursos hídricos do Paraná e contribuindo para o setor elétrico do 

estado? 

Dele, derivam-se as perguntas de pesquisa, as categorias de análise e suas 

definições, constitutiva e operacional, que são apresentadas nas seções 

subsequentes. 

 

3.1.1. Perguntas de Pesquisa 

A partir do problema e objetivos propostos, foram formuladas cinco perguntas 

de pesquisa: 

• Quais as prioridades estratégicas do Fundo Setorial CT-HIDRO e a respectiva 

convergência dos projetos executados?  

• Quais as prioridades estratégicas para a área de recursos hídricos da 

Fundação Araucária e Copel, os projetos executados e a respectiva 

convergência com as prioridades estratégicas do Fundo Setorial CT-HIDRO? 

• Quais são e como se caracterizam a captação e a aplicação dos recursos das 

instituições supracitadas nos programas de recursos hídricos do estado do 

Paraná? 

• Quais as eventuais contribuições da aplicação destes recursos para o setor 

elétrico paranaense? 

• Como pode ser consolidada a evolução do programa CT-HIDRO no estado do 

Paraná ao longo das séries temporais sob investigação? 
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3.1.2. Categorias de Análise 

 
CINCO variáveis de análise foram estabelecidas a partir do problema de 

pesquisa e da fundamentação teórico-empírica elaborada: RECURSOS FEDERAIS, 

RECURSOS ESTADUAIS, PRIORIDADES ESTRATÉGICAS, PROJETOS 

EXECUTADOS E RESULTADOS. 

A representação gráfica da relação entre as variáveis, Figura 8, demonstra 

que tanto os recursos de origem federal, a saber CT-HIDRO, quanto os recursos 

estaduais executados pela Fundação Araucária e pela Copel, seguem prioridades 

estratégicas de aplicação em recursos hídricos de acordo com a legislação que 

orienta a utilização dos recursos captados em cada uma das agencias de fomento. 

No entanto, as prioridades estratégicas estaduais podem estar em consonância com 

aquelas federais. 

Uma vez que o foco dessa pesquisa converge para a contribuição da 

aplicação desses recursos exclusivamente para o setor elétrico do estado, são 

esperados resultados que tragam eventuais implicações, positivas ou negativas, 

para este setor específico.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Relação entre as varáveis de análise 
Fonte: Preparado pelo Autor 

 

3.1.3. Definições Constitutiva (DC) e Operacional (DO) das Variáveis 

 
As cinco categorias de análise desse estudo são definidas conceitualmente 

a seguir. Sua operacionalização foi efetuada em uma única etapa investigativa que 

consistiu no levantamento de uma serie temporal de dados secundários obtidos nas 

agências de fomento em questão. Para os recursos federais a base de dados 

utilizada foi a base Lattes Fomento do CNPq, e para os recursos estaduais, estes 

foram obtidos através dos relatórios de gestão publicados pela Fundação Araucária. 

Prioridades 
Estratégicas(1) 

Resultados 
(Setor Elétrico) 

Recursos 
Federais 

Recursos 
Estaduais 

Prioridades 
Estratégicas(2) 
 

Projetos 
Executados 
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Recursos Federais 

DC: São recursos constituintes do Fundo Setorial CT-HIDRO arrecadados 

através da regulamentação da Lei 9.993 24/7/2000 e correspondentes a 4% da 

compensação financeira das empresas geradoras de energia elétrica. 

DO: Foram levantados pela demanda bruta e qualificada dos editais CT-

HIDRO executados pelo CNPq de 2001 a 2008, com dados extraídos da base Lattes 

Fomento, e publicados pelo CNPq. 

  

Recursos Estaduais 

DC: Parcela dos recursos destinados ao Fundo Paraná, advindos da 

alíquota de 1 % de recolhimento da arrecadação total do Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) do estado do Paraná, destinados a projetos de P&D 

no estado, e recursos próprios de P&D da Copel. 

DO: Foram levantados por meio dos relatórios de atividades anuais da 

Fundação Araucária, agencia administradora do Fundo Paraná, publicados no 

período de 2001 a 2008, e da base de dados da ANEEL. 

 

Prioridades Estratégicas (1 e 2) 

DC: São consideradas prioridades estratégicas as áreas preferenciais das 

agencias de fomento federal e estadual para aplicação dos recursos captados. 

DO: Foram levantadas no âmbito federal conforme diretrizes estratégicas 

estabelecidas para o Fundo de Recursos Hídricos de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (MCT, 2002), e no âmbito estadual, conforme Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (SUDERHSA, 2008).  

 

Projetos Executados 

DC: São aqueles que foram aprovados e executados em conformidade com 

as exigências dos editais divulgados nas esferas federal e estadual e que constituem 

a  demanda qualificada. 

DO: Foram levantados por meio dos editais publicados em âmbito federal 

obtidos da base de dados Lattes Fomento do CNPq, e em âmbito estadual dos 

Relatórios de Atividades Anuais publicados pela Fundação Araucária e os projetos 

aprovados pela ANEEL para a Copel. 
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Resultados 

DC: Refletem a aderência dos projetos às diretrizes estratégicas do setor de 

recursos hídricos do MCT e os possíveis impactos no setor elétrico do estado. 

DO: Foram levantados subjetivamente, pela análise comparativa das 

diretrizes estratégicas do Fundo CT-HIDRO e pela análise do escopo dos projetos 

aprovados pelas agencias de fomento, federal e estadual, que implicam em ações 

direcionadas para o mercado do setor elétrico do estado do Paraná. 

 
 

3.2. DELIMITAÇÃO E PLANO DA PESQUISA 

 

A escolha dos meios técnicos para realização da investigação é a etapa em 

que o pesquisador delineia as operações necessárias para contrastar a teoria e os 

dados coletados. Nesse trabalho, o procedimento a ser utilizado é o da pesquisa 

documental que, segundo Gil (1999), é aquele que se vale de “materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa” (p. 66). Uma das vantagens deste método é a 

possibilidade de explorar um grande número de fontes documentais.  

Esse estudo de caráter exploratório e descritivo pretende utilizar informações 

históricas sobre os projetos executados com recursos financeiros do fundo setorial 

CT-HIDRO, Fundação Araucária e da Copel, para identificar curvas estatísticas e 

movimentos temporais que reflitam as tendências – crescente, decrescente ou 

estável, e suas correlações – da área e sua contribuição para o setor elétrico do 

estado do Paraná.  

O levantamento de informações históricas permitirá que padrões mais 

recentes, quando comparados com o histórico completo da série sob investigação, 

identifiquem comportamentos de mudança ou de consolidação de aderência dos 

projetos executados com as diretrizes estratégicas. Não se espera, contudo, que tais 

séries ofereçam explicações completas, mas explicações adequadas para a questão 

desta pesquisa.  

 



66 
 

3.2.1. População e Amostra 

 

Neste estudo, a população entendida como o “conjunto definido de 

elementos que possuem determinadas características” (GIL, 1999, p. 99) e amostra 

entendida como “um subconjunto da população por meio do qual se estabelecem ou 

se estimam as características desse universo” (GIL, 1999, p. 100), são equivalentes, 

ou seja, correspondem a todos os projetos de pesquisa que constituem a demanda 

bruta e qualificada de 35 editais lançados pelo CNPq, no período de 2003 a 2008, 

para aplicação de recursos originados no Fundo CT-HIDRO, de todos os projetos 

contratados pela Fundação Araucária, no mesmo período (598 projetos), para 

aplicação de recursos oriundos do Fundo Paraná, e de todos os projetos da Copel 

aprovados pela ANEEL no programa e pesquisa e desenvolvimento (37 projetos). 

Para o CT-HIDRO são 4.737 projetos, no âmbito federal, e 354 projetos, no âmbito 

estadual, distribuídos em diversas áreas do conhecimento. 

3.2.2. Nível e Unidade de Análise 

 

O nível de análise deste trabalho é o grupo de editais lançados pelo CNPq, 

pelos projetos da UGF/Fundação Araucária, e pelos projetos de P&D da COPEL 

aprovados pela ANEEL. A unidade de análise, por outro lado, recai sobre os projetos 

aprovados nestes editais e executados. 

3.2.3. Coleta e Tratamento de Dados 

 
A investigação teve início com a realização de pesquisas bibliográficas sobre 

o tema, além de contatos telefônicos e encontros pessoais com gestores e corpo 

técnico do Fundo CT-HIDRO, do MCT, do CNPq e da Fundação Araucária e Copel. 

Deste trabalho inicial, foi possível comprovar a falta de documentos de diretrizes e 

planos plurianuais de aplicação de recursos conforme anteriormente observado em 

relatório emitido pelo CGEE (2006). De fato, a sistematização dos processos dos 

Fundos Setoriais que compõem a política de C&T nacional só teve início em 2002 e, 

no Paraná, o processo é ainda mais precário. Diante da falta de alternativas e 

disponibilidade de dados estruturados, essa investigação se amparou nas seguintes 

fontes: 
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I. CNPq 

Base de dados Lattes Fomento do CNPq, que contém os registros dos 

editais, os temas contemplados e os respectivos projetos avaliados e executados, no 

período de 2003 a 2008, onde constam os 4.750 itens da amostra. Base de dados 

do Censo de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes, anos 2002 a 2008. 

II. Fundação Araucária 

Relatórios de Atividades Anual publicados pela FA no período de 2003 a 

2008, nos quais são detalhados os editais, os temas e os 598 projetos da amostra. 

III. Copel 

Base de dados do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D (PED) 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ciclos de 2003 a 2008. 

A extração de dados da base Lattes Fomento do CNPq foi em formato de 

planilha do Microsoft Excel 2007, uma para cada edital, com 39 colunas de dados de 

identificação e qualificação do projeto. As 35 planilhas obtidas foram consolidadas 

em uma única com os 4.737 registros de projetos. No Anexo I exemplos desta 

planilha. 

Para os dados da FA e Copel, a relação dos projetos executados foi 

digitalizada e transposta para o formato de planilha do Microsoft Excel 2007 com as 

mesmas características da planilha obtida para os dados do CNPq. 

Dados secundários adicionais foram levantados através de: acesso a sítios 

na internet e a documentos do MCT relativos ao tema sob estudo.  

Enquanto a análise estatística de dados segue regras determinadas, não há 

normas que determinem a maneira de interpretar os dados. Esse trabalho procurou 

manter a qualidade analítica e, para tanto, quatro princípios fundamentais 

recomendados por Yin (2002) foram observados, a saber: não ignorar nenhuma 

evidência; não descartar nenhuma explicação concorrente; concentrar a análise na 

questão mais importante do estudo; e, utilizar conhecimentos prévios sobre o tema. 

Os relatórios, tabelas e gráficos produzidos tiveram o intuito de apontar 

evidências que expliquem e descrevam as categorias de análise propostas nessa 

pesquisa tendo por base apenas os dados secundários coletados acima 

especificados. 
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Os dados coletados foram analisados predominantemente de forma 

descritivo-qualitativa, que segundo Richardson (1989), ao analisar a interação de 

certas varáveis descrevendo a complexidade de determinado problema, pode-se 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. 

Em virtude da característica da amostra da população em estudo, os dados 

coletados na base de dados Lattes fomento receberam tratamento estatístico não-

paramétrico. Além das análises descritivas estatísticas, foram aplicados os testes de 

Kolmogorov-Smirnov, Cramer-von Mises, Anderson-Darling e Chi-Quadrado, para 

teste das distribuições Normal, Exponencial, Weibull, Beta e Gama. O nível de 

significância utilizado em todos os testes foi de 0,05. 

Para a análise dos dados foi desenvolvido um banco de dados relacional em 

Structured Query Language (SQL) utilizando-se a plataforma Microsoft Access 2007 

para a linguagem de programação e definição das tabelas e relacionamentos Esta 

foi a base para realizar os cruzamentos de dados e obtenção de indicadores de 

análise e gráficos. Esse banco de dados, denominado Sistema de Avaliação de 

Editais (SAE), é capaz de importar dados do sistema de gestão da Plataforma Lattes 

Fomento do CNPq, resulta como um subproduto desta investigação, pois 

possibilitará a análise de dados tanto de demanda bruta e qualificada de quaisquer 

editais de ações de fomento futuros como também de séries temporais em quaisquer 

áreas do conhecimento ou programas temáticos. No Anexo I exemplo da estrutura e 

configuração do SAE e suas tabelas e relacionamentos. 

 

3.3. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Para a escolha do método utilizado nesse estudo levou-se em consideração 

o tipo de informação a ser coletada (CRESWELL, 2003), mas outro fator relevante 

que está considerado também traduz as limitações impostas pela disponibilidade de 

acesso aos dados e de recursos do pesquisador.  Em contrapartida, segundo 

Vergara (2005), não há métodos indiscutíveis; cada um apresenta suas próprias 

limitações.  

Inicialmente a estratégia de pesquisa previa a coleta e a análise de dados 

não apenas do CNPq e da Fundação Araucária. O fenômeno investigado poderia ser 

mais profundamente descrito e explicado caso tivesse sido possível o acesso a 
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dados da Itaipu Binacional e da SEMA. Aliada a essa dificuldade, faz-se importante 

registrar que os dados da Copel e SETI, não puderam ser utilizados 

consistentemente ao longo da análise vis-à-vis a dificuldade de acessá-los bem 

como pela falta de regularidade de lançamentos de dados relativos ao tema de 

interesse e de material publicado por tais órgãos. Esses dados serão usados de 

forma comparativa aos resultados obtidos da análise de dados dos editais CT-

HIDRO/CNPq. 

  



70 
 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A partir da metodologia empregada, que se propõe a explorar e a descrever 

os achados da investigação empírica, os resultados são analisados e discutidos 

nessa seção de acordo com as variáveis de análise que procedem do problema 

dessa pesquisa, a saber: Recursos Federais, Recursos Estaduais, Prioridades 

Estratégicas, Projetos Executados e os Resultados alcançados com a aplicação dos 

recursos de fomento na área de recursos hídricos no estado do Paraná, tanto em 

relação às prioridades estratégicas do Fundo CT-HIDRO quanto às suas possíveis 

influências no setor elétrico do estado. 

A intenção é oferecer uma comparação de como a execução desses 

projetos de pesquisa foram aderentes às prioridades estratégicas do Fundo CT-

HIDRO, no plano federal e estadual, ao mesmo tempo em que se busca a 

confrontação com os resultados da amostra da fase quantitativa para avaliar 

influências no setor elétrico estadual. 

A análise e discussão acerca dos resultados obtidos se iniciam com o 

delineamento e caracterização das fontes de dados para, posteriormente, considerar 

as variáveis de análise propostas. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA PESQUISADA 

 

4.1.1. Fundo Setorial CT-HIDRO 

 

Foram utilizados dados de 35 editais CT-HIDRO/CNPq, publicados no 

período de 2003 a 2008, totalizando uma demanda bruta de 4.737 projetos, que são 

aqueles que foram submetidos pelos proponentes e aceitos para análise de mérito 

por atender às normas dos editais, e uma demanda qualificada de 947 projetos, que 

são aqueles que foram aprovados, contratados e executados. Nos dados das 

demandas bruta e qualificada estão desconsiderados os projetos cancelados e 

encerrados. Os Gráficos 4 e 5 mostram a distribuição da demanda bruta desses 

editais no período considerado. Deste total, 8 projetos foram apresentados por 
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pesquisadores no exterior e sem vínculo com Instituições de Ensino e Pesquisa 

brasileiras, não se aplicando a classificação por unidade da federação (N/A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Distribuição da demanda bruta dos editais CT-HIDRO/CNPq, 2003-2008 - Brasil 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 

 

 

Gráfico 5: Distribuição da demanda bruta dos editais CT-HIDRO/CNPq, 2003-2008 - Brasil 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 
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Nesse período, o Paraná participou com 354 projetos na demanda bruta dos 

editais, sendo o quarto estado que mais apresentou projetos, correspondendo a 

7,5% do total do país. Em relação a região sul, o Paraná corresponde a 30% do total 

da região. O Gráfico 6 mostra esta distribuição. 

 

 

 

 
 

Gráfico 6: Distribuição da demanda bruta dos editais CT-HIDRO/CNPq, 2003-2008 – Região Sul 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 

 

 

No mesmo período, a demanda qualificada atingiu o total de 947 projetos em 

todo o país, correspondendo a 20% do total de projetos submetidos aos editais CT-

HIDRO, sendo que o Paraná participou com 72 projetos ou 20,3% do total solicitado, 

correspondendo a 31,8% do total da região sul, e a 7,6% do total do país. Os 

gráficos 7 e 8 mostram a distribuição da demanda qualificada dos projetos CT-

HIDRO no período de 2003 a 2008, para o Brasil e região sul respectivamente. 

Número de Projetos 
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Gráfico 7: Distribuição da demanda qualificada dos editais CT-HIDRO/CNPq, 2003-2008 – Brasil 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Distribuição da demanda qualificada dos editais CT-HIDRO/CNPq, 2003-2008 – Região Sul 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 

 

Número de Projetos 

Número de Projetos 
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De um total solicitado na demanda bruta em todo o país, de R$ 

576.883.088,94, o valor total de recursos contratados nesse período foi de R$ 

97.252.037,33, correspondendo a 16,85% do total solicitado. Os gráficos 9 e 10 

mostram a distribuição dos valores totais solicitados e aprovados, respectivamente. 

Gráfico 9: Distribuição dos valores solicitados nos editais CT-HIDRO/CNPq, 2003-2008 – Brasil 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 

 

 

Gráfico 10: Distribuição dos valores aprovados nos editais CT-HIDRO/CNPq, 2003-2008, Brasil 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 
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No contexto da região sul, o Paraná teve 17,4% dos recursos totais 

solicitados, aprovados, sendo que Rio Grande do Sul teve 13,1%, Santa Catarina 

15,8% e a média da região sul ficou em 15%, ficando assim próximo à média 

nacional de recursos aprovados, Gráfico 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Distribuição dos valores solicitados e aprovados CT-HIDRO/CNPq, 2003-2008, Região 

Sul 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 

 

 

Segundo dados do SIAFI (2009), nesse mesmo período o valor total 

arrecadado por todos os fundos setoriais foi de R$ 10.719.585.499,00, e pelo CT-

HIDRO foi de R$ 253.508.110,00, sendo que, considerando todo o país e no mesmo 

período somente R$ 5.088.317.342,00 foram contratados e executados, e pelo CT-

HIDRO foram contratados e executados R$ 214.903.476,00, o que significa uma 

média de contingência de recursos, adotada pelo governo federal, da ordem de 

52,5%, considerando-se todos os fundos setoriais, e de 15,2% para o CT-HIDRO no 

mesmo período. 

Somente no ano de 2004 o valor contingenciado dos recursos do CT-HIDRO 

atingiu o valor recorde de 50,4% do total arrecadado no ano, apesar da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, desse ano, preconizar uma alíquota máxima de 40%, e no 

ano de 2006 esse percentual de contingência foi de apenas 5,8%. Isto pode explicar, 

em parte, o baixo número de editais publicados pelo CNPq em 2004, como também 

o reduzido número de projetos contratados e executados através do CT-HIDRO, e 
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em 2006 um expressivo número de projetos CT-HIDRO contratados, o que sugere 

uma ação política em um ano eleitoral.  

Para um entendimento do universo total das ações de fomento executadas, 

o Gráfico 12 apresenta os valores totais arrecadados e executados de todos os 

fundos setoriais, incluindo todos os seus programas de execução no período de 

2003 a 2008, o Gráfico 13 apresenta os valores totais arrecadados e executados 

considerando-se todos os programas do CT-HIDRO, e o Gráfico 14 os valores totais 

solicitados e aprovados por ano, de 2003 a 2008, referente ao universo de editais 

CT-HIDRO executados pelo CNPq, objeto desta pesquisa. 

Gráfico 12: Valores arrecadados e executados todos os Fundos Setoriais, 2003-2008, Brasil 
Fonte: Sistema SIAFI, governo federal, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Valores totais arrecadados e executados CT-HIDRO, 2003-2008, Brasil 

Fonte: Sistema SIAFI, governo federal, 2009 
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Gráfico 14: Valores totais solicitados e aprovados CT-HIDRO/CNPq, 2003-2008, Brasil 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 

 

Tomando como foco o estado do Paraná, a distribuição de valores totais 

solicitados e aprovados, por ano na série de 2003 a 2008, comparado com os 

demais estados da região sul, está demonstrada no Gráfico 15. 

 

 

Gráfico 15: Valores totais aprovados CT-HIDRO/CNPq, 2003-2008, Região Sul 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 

 

 

 

Ano 

Ano 

Valores em R$ 
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De um total de 354 projetos solicitados pelo Paraná, 72 foram aprovados, ou 

20,3% do total, a mesma média nacional que foi de 20% de projetos aprovados em 

relação ao número total solicitado. Para o ano de 2004 não houve projetos 

solicitados nos três estados da região sul. 

Em termos de recursos financeiros, no cenário nacional foram R$ 576,8 

milhões solicitados pelo CT-HIDRO, sendo R$ 97,3 milhões aprovados, ou 16,9% do 

total. No Paraná foram R$ 43,7 milhões solicitados com R$ 7,6 milhões aprovados, 

ou 17,3% do total solicitado, ficando um pouco acima da média nacional. 

 

4.2. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E PROJETOS EXECUTADOS 

 

No período de 2003 a 2008 as ações do CT-HIDRO foram norteadas pelas 

áreas estratégicas do Fundo, publicadas no documento DIRETRIZES 

ESTRATÉGICAS para o Fundo de Recursos Hídricos de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (MCT 2002). A seguir, os dados de execução, pelo CNPq, dos 

recursos federais do CT-HIDRO são analisados quanto as suas características de 

aderência a essas áreas estratégicas, no Paraná, e sua possível correlação com o 

setor elétrico no estado. 

 

4.2.1. Fundo Setorial CT-HIDRO 

 

Como política nacional, e consequentemente aplicada aos estados, as áreas 

estratégicas do CT-HIDRO definidas para o período de 2003 a 2008 estão 

relacionadas no Quadro 4. 
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Áreas Estratégicas do CT-HIDRO 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Sustentabilidade hídrica de regiões semi-áridas 

  Água e o gerenciamento urbano integrado 

  Gerenciamento dos impactos da variabilidade climática sobre sistemas hídricos e sociedade 

  Uso e conservação do solo e de sistemas hídricos 

  Usos integrados dos sistemas hídricos e conservação ambiental 

  Prevenção e controle de eventos extremos 

  Qualidade da água dos sistemas hídricos 

  Gerenciamento de bacias hidrográficas 

  Uso sustentável dos recursos hídricos costeiros 

Estudos de Base Comportamento dos sistemas hídricos 

Produtos e Processos Desenvolvimento de produtos e processos 

Recursos Humanos Capacitação de recursos humanos. 

Infraestrutura Infraestrutura de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico 

 Não aderente 

Quadro 4: Prioridades e áreas estratégicas para financiamento do CT-HIDRO 

Fonte: MCT, DIRETRIZES ESTRATÉGICAS para o Fundo de Recursos Hídricos de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, 2002 
 
 

Para compatibilizar a análise dos dados relacionando-os com as áreas 

estratégicas, estas foram colocadas em ordem alfabética e numeradas 

seqüencialmente de 1 a 13 para gerar o código de relacionamento nos registros dos 

projetos. A informação “Não aderente” recebeu o código 14. O Quadro 5 mostra esta 

ordem de classificação e o código correspondente que será usado para identificar as 

áreas estratégicas nos gráficos gerados. 
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Áreas Estratégicas do CT-HIDRO Código 

Água e o gerenciamento urbano integrado 1 

Capacitação de recursos humanos. 2 

Comportamento dos sistemas hídricos 3 

Desenvolvimento de produtos e processos 4 

Gerenciamento de bacias hidrográficas 5 

Gerenciamento dos impactos da variabilidade climática sobre sistemas hídricos e sociedade 6 

Infraestrutura de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico 7 

Prevenção e controle de eventos extremos 8 

Qualidade da água dos sistemas hídricos 9 

Sustentabilidade hídrica de regiões semi-áridas 10 

Uso e conservação do solo e de sistemas hídricos 11 

Uso sustentável dos recursos hídricos costeiros 12 

Usos integrados dos sistemas hídricos e conservação ambiental 13 

Não aderente 14 

Quadro 5: Áreas estratégicas para financiamento do CT-HIDRO 

Fonte: MCT, DIRETRIZES ESTRATÉGICAS para o Fundo de Recursos Hídricos de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, 2002 

 

 

Os gráficos 16 e 17 mostram a distribuição total de projetos CT-HIDRO por 

área estratégica, no Paraná de 2003 a 2008, solicitados e aprovados 

respectivamente. 
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Gráfico 16: Projetos por área estratégica, solicitados 2003-2008, Paraná 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 

Gráfico 17: Projetos por área estratégica, aprovados 2003-2008, Paraná 

Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 

 
A demanda solicitada concentrou-se na área estratégica de uso e 

conservação do solo e de sistemas hídricos, com 114 projetos, seguida das áreas de 

usos integrados dos sistemas hídricos e conservação ambiental, com 59 projetos, 

capacitação de recursos humanos, com 39 projetos e qualidade da água dos 

sistemas hídricos com 38 projetos. Importante observar que 20 projetos foram 

Número de Projetos 

Área 
Estratégica 

Número de Projetos 

Área 
Estratégica 
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classificados como não aderentes, correspondendo a 5,7% do total de projetos 

solicitados no período. 

Os dados relativos aos projetos aprovados e contratados nesse período, 

demonstram que as áreas estratégicas mais atendidas, pela ordem de número de 

projetos aprovados, foram uso e conservação do solo e de sistemas hídricos, com 

15 projetos ou 13,2% do solicitado para a área, comportamento dos sistemas 

hídricos, com 12 projetos ou 60% do solicitado para a área, capacitação de recursos 

humanos e usos integrados dos sistemas hídricos e conservação ambiental, com 

nove projetos cada correspondendo a 23,1% e 15,2% do solicitado para a área, 

respectivamente. Neste caso, em relação a demanda apresentada, a área 

estratégica ficou concentrada em projetos de comportamento de sistemas hídricos. 

As áreas de infraestrutura de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento 

tecnológico e de prevenção e controle de eventos extremos não tiveram projetos 

solicitados no período, e a área de água e o gerenciamento urbano integrado não 

teve projeto aprovado no mesmo período. 

Considerando o percentual de aprovação em relação aos projetos solicitados 

de cada área, a área de gerenciamento dos impactos de variabilidade climática 

sobre sistemas hídricos e sociedade teve 100% de aprovação nos projetos 

solicitados, seguida de sustentabilidade hídrica de regiões semi-áridas com 66,6% 

de aprovação, comportamento dos sistemas hídricos com 60% de aprovação, 

gerenciamento de bacias hidrográficas com 41,2% de aprovação e uso sustentável 

dos recursos hídricos costeiros com 29,5% de aprovação. 

Além das áreas que não apresentaram projetos e que não tiveram projetos 

aprovados, as áreas que tiveram menor representação nesse período foram 

gerenciamento dos impactos de variabilidade climática sobre sistemas hídricos e 

sociedade, com somente um projeto solicitado e aprovado, sustentabilidade hídrica 

de regiões semi-áridas com 3 projetos solicitados (2 aprovados), gerenciamento de 

bacias hidrográficas com 17 projetos solicitados (7 aprovados) e uso sustentável dos 

recursos hídricos costeiros com 17 projetos solicitados (5 aprovados). 

O gráfico 18 mostra a distribuição por área estratégica dos projetos 

solicitados e aprovados no Paraná para o período de 2003 a 2008. 
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Gráfico 18: Projetos solicitados e aprovados por área estratégica, Paraná, 2003-2008 
Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 
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Em relação aos recursos aprovados e executados pelo CT-HIDRO no 

Paraná, o gráfico 19 mostra esta distribuição por área estratégica. 

 
Gráfico 19: Valores aprovados em projetos CT-HIDRO, por área estratégica, Paraná, 2003-2008 

  Fonte: Base de dados CNPq Lattes Fomento, 2009 
 

Do total de R$ 7,6 milhões aprovados para o Paraná no período 2003 a 

2008, as áreas estratégicas mais atendidas foram, por ordem de valor recebido a de 

uso e conservação do solo e de sistemas hídricos, com R$ 1,32 milhões ou 17,4% 

do total, a de capacitação de recursos humanos com R$ 1,2 milhões ou 15,8% do 

total, a de usos integrados dos sistemas hídricos e conservação ambiental com R$ 

1,1 milhões ou 14,5% do total e a de qualidade da água dos sistemas hídricos com 

R$ 0,96 milhões ou 12,7% do total. 

Destaca-se que três projetos foram aprovados com aporte de recursos da 

ordem de R$ 263 mil e considerados não aderentes às áreas estratégicas, sociologia 

do desenvolvimento e botânica aplicada, o que corresponde a 3,4% do valor total 

dos recursos aplicados. 

4.2.2. Fundação Araucária 

 

Para análise dos dados dos projetos submetidos nos editais da FA, no 

período de 2003 a 2008, não foi possível obter os dados de projetos solicitados, 

demanda bruta, por falta de publicação dos mesmos pela FA ou outro órgão 

competente. Também não foi possível obter tais dados através do sistema de banco 

de dados que gerencia os editais da FA, por não estarem disponíveis para consulta. 
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Por esta razão, os dados de projetos da FA serão analisados e comparados 

com os de projetos do CT-HIDRO somente para o universo de projetos aprovados e 

contratados pela FA. 

No período de 2003 a 2008 a FA aprovou um total de 598 projetos, em todas 

as áreas do conhecimento, perfazendo um total de R$ 215.183.344,00 de recursos 

aplicados em todo o estado do Paraná, para todas as áreas do conhecimento. 

Desse total somente 13 são projetos da área de recursos hídricos ou 2,2% 

dos projetos apoiados no Paraná no período de 2003 a 2008. Em relação aos 

recursos aprovados, os projetos da área de recursos hídricos ficaram com o total de 

R$ 7.819.733,00 ou 3,6% do total de recursos destinados a C&T pela FA nesse 

período. 

Entretanto, apesar da pequena participação da área de recursos hídricos 

nos recursos de C&T destinados pela FA, o valor total recebido por esses projetos 

equipara-se ao total de recursos recebidos pelos projetos apoiados pelos editais CT-

HIDRO no mesmo período, que foi de R$ 7,6 milhões. 

Em relação às áreas estratégicas do CT-HIDRO, dos projetos aprovados 

pela FA, as áreas mais atendidas foram a de usos integrados dos sistemas hídricos 

e conservação ambiental, com quatro projetos ou 30% da quantidade total e 42% do 

valor total aprovado, a área de uso sustentável dos recursos hídricos costeiros, com 

três projetos ou 23% da quantidade total e 27% do valor total aprovado e a área de 

infraestrutura de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, com cinco 

projetos ou 38,5%% da quantidade total e 23% do valor total aprovado para a área 

de recursos hídricos. 

Os gráficos 20 e 21 mostram a distribuição dos projetos e valores aprovados 

pela FA para a área de recursos hídricos, no período de 2003 a 2008, considerando-

se as áreas estratégicas do CT-HIDRO. 
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Gráfico 20: Projetos aprovados pela FA, por área estratégia CT-HIDRO, Paraná, 2003-2008 

Fonte: Relatório de Atividades Fundo Paraná, SETI, 2009 

 
 

Gráfico 21: Total de recursos aprovados pela FA, por área estratégia CT-HIDRO, Paraná, 2003-2008 

Fonte: Relatório de Atividades Fundo Paraná, SETI, 2004 a 2009 

 

Enquanto nos projetos aprovados pelos editais CT-HIDRO a área de uso e 

conservação do solo e de sistemas hídricos foi a que teve o maior número de 

projetos aprovados, 15, na FA esta área estratégica teve somente um projeto 

aprovado no período, mas com um valor total de recursos equivalentes. O Gráfico 22 

mostra um comparativo dos recursos aprovados, por área estratégica, para os 

projetos dos editais CT-HIDRO e da FA, no período de 2003 a 2008. 

Área 
Estratégica 

Valores em R$ 

Área 
Estratégica 

Número de Projetos 
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Gráfico 22: Comparativo de recursos aplicados CT-HIDRO e FA, Paraná, 2003-2008 

Fonte: Relatório de Atividades Fundo Paraná, SETI, 2004 a 2009 e Plataforma Lattes Fomento, CNPq 

2009 

 

Pela FA a área de infraestrutura de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento 

tecnológico recebeu significativo investimento enquanto que no CT-HIDRO não 

houve projetos para essa área. Isto pode ser explicado pela ação do fundo setorial 

CT-Infra que recebe os projetos dessa área no plano federal, e no plano estadual 

todas as áreas convergem para a FA. 

Não houve recursos aplicados pela FA em áreas como capacitação de 

recursos humanos, comportamento dos sistemas hídricos, desenvolvimento de 

produtos e processos e sustentabilidade hídrica de regiões semi-áridas. 

 

4.2.3. COPEL 

 

Os dados relativos aos projetos do programa de P&D da Copel, foram 

obtidos da base de dados do Sistema de Gestão em P&D da ANEEL (PED), que 

disponibiliza os projetos aprovados das concessionárias e permissionárias do setor 

elétrico brasileiro, de acordo com a Lei nº o 9.991 de 24/07/2000 e suas 

regulamentações, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de investimento 

em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte dessas 

empresas. 

Os projetos são aprovados por ciclos bienais, e o escopo desta pesquisa 

abrangeu os ciclos 2003-2004, 2005-2006 e 2007-2008. As consultas foram 

submetidas ao sistema para todos os temas de pesquisa e definido como empresa 

Valores em R$ 
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proponente todas as empresas Copel: (i) Companhia Paranaense de Energia, (ii) 

Copel Distribuição S.A., (iii) Copel Empreendimentos Ltda., (iv) Copel Geração e 

Transmissão S.A., (v) Copel Geração S.A., (vi) Copel Participações S.A. e (vii) Copel 

Transmissão S.A. 

Nesse período, de acordo com o PED, a Copel investiu recursos próprios em 

37 projetos de P&D, com um valor total da ordem de R$ 25.239542,74 notadamente 

na área de eficiência energética e em desenvolvimento de produtos e processos 

para o setor elétrico. 

Do universo de projetos do período, foram selecionados os projetos com 

linhas de pesquisa na área de recursos hídricos, o que resultou em 11 projetos que 

foram classificados por área estratégica do CT-HIDRO, de acordo com a área do 

conhecimento e linha de pesquisa do projeto. 

Como os projetos da Copel são definidos através de demanda induzida e 

submetidos a ANEEL para aprovação, nesse caso também não se aplica a análise 

para projetos solicitados, como nos editais CT-HIDRO, ficando restrita a comparação 

da amostra somente aos projetos aprovados. 

Os projetos aprovados e executados pela Copel, na área de recursos 

hídricos, significam 30% do total de projetos aprovados no período, e o valor total de 

recursos aplicados na área foi de R$ 9.697.493,00 ou 38,5% do total de recursos 

aplicados em P&D no período. Nos ciclos 2003-2004 foram seis projetos para a área 

de recursos hídricos, 2005-2006 foram 5 projetos e 2007-2008 não há projetos 

aprovados para essa área. 

Apesar do programa de P&D da Copel ser voltado para o setor elétrico a 

participação da área de recursos hídricos, em relação aos investimentos recebidos, 

foi superior em 27,6% ao total de recursos recebidos pelos projetos apoiados pelos 

editais CT-HIDRO no mesmo período, que foi de R$ 7,6 milhões, e superior em 

24,3% ao total de recursos recebidos pelos projetos apoiados pela FA que foi de R$ 

7,8 milhões. 

Em relação às áreas estratégicas do CT-HIDRO, dos projetos aprovados 

pela Copel, as áreas mais atendidas foram a de usos integrados dos sistemas 

hídricos e conservação ambiental, com cinco projetos ou 45% da quantidade total e 

53,6% do valor total aprovado, e a área de desenvolvimento de produtos e 

processos com quatro projetos ou 36% da quantidade total e 25,8% do valor total 

aprovado para a área de recursos hídricos. 
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Os gráficos 23 e 24 mostram a distribuição dos projetos e valores aprovados 

pela Copel para a área de recursos hídricos, no período de 2003 a 2008, 

considerando-se as áreas estratégicas do CT-HIDRO. O Gráfico 25 traz uma 

comparação dos recursos aplicados em projetos da área de recursos hídricos, por 

área estratégica do CT-HIDRO, entre Copel, FA e CT-HIDRO, no estado do Paraná 

no período de 2003 a 2008. 

 

Gráfico 23: Projetos executados pela Copel em recursos hídricos, Paraná, 2003-2008 

Fonte: PED, ANEEL ciclos 2003 a 2008 

Gráfico 24: Valores dos projetos da  Copel em recursos hídricos, Paraná, 2003-2008 

Fonte: PED, ANEEL ciclos 2003 a 2008 

 

 

Número de Projetos Número de Projetos 
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Gráfico 25: Comparativo de recursos aplicados CT-HIDRO, FA e Copel Paraná, 2003-2008 

Fonte: PED, ANEEL ciclos 2003 a 2008, Relatório de Atividades Fundo Paraná, SETI, 2004 a 2009 e 

Plataforma Lattes Fomento, CNPq 2009 

4.3. CONTRIBUIÇÕES PARA O SETOR ELÉTRICO DO ESTADO DO PARANÁ 

 

A influência no setor elétrico do estado do Paraná será analisada através 

dos objetivos e resultados alcançados dos projetos aprovados e executados, no 

período de 2003 a 2008, nos editais do CT-HIDRO, na Fundação Araucária e na 

Copel. São objetivos e resultados que estão diretamente relacionados as atividades 

e operação do setor elétrico no estado, como a formação de recursos humanos, a  

produção de conhecimento técnico e científico e o desenvolvimento de produtos e 

processos que possam contribuir para uma maior eficiência e um melhor 

conhecimento dos recursos hídricos utilizados na geração de energia elétrica no 

estado. 

 

4.3.1. Fundo Setorial CT-HIDRO 

 
Dos 354 projetos  do Paraná submetidos aos editais do CT-HIDRO no 

período de 2003 a 2008, 72 projetos foram aprovados e contratados. Desses, 28 

projetos ou 38,8% foram classificados como tendo influência para o setor elétrico, de 

forma direta ou indireta. 

Dos resultados alcançados por esses projetos, que foram responsáveis pela 

execução de recursos da ordem de R$ 2.451.137,79 ou 32,2% do total de recursos 

aplicados no período, e que tiveram um total de 83 bolsas concedidas, entre as 
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modalidades de mestrado, doutorado e de desenvolvimento tecnológico e industrial 

(DTI), destacam-se: (i) os estudos da emissão de gases efeito estufa em 

reservatórios de pequenas centrais hidrelétricas (PCH); (ii) a caracterização das 

bacias dos rios Iguaçu e Tibagi; (iii) bioindicadores da qualidade da água em 

reservatórios da bacia do rio Iguaçu e detecção de cianotoxinas; (iv) estudo teórico e 

computacional de fluidos aplicado no gerenciamento de bacias hidrográficas e (v) 

formação de gestores em recursos hídricos. 

Os Gráficos 26 e 27 mostram a distribuição por área estratégica dos projetos 

com influência no setor elétrico e dos seus recursos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Projetos com influência no setor elétrico, CT-HIDRO, Paraná, 2003-2008 
Fonte: Plataforma Lattes Fomento, CNPq, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Valores em projetos com influência no setor elétrico, CT-HIDRO, Paraná, 2003-2008 

Fonte: Plataforma Lattes Fomento, CNPq, 2009 
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O gráfico 28 mostra a distribuição, por área estratégica, do número de 

bolsas concedidas nos projetos que tiveram influência no setor elétrico. 

 

Gráfico 28: Bolsas em projetos com influência no setor elétrico, CT-HIDRO, Paraná, 2003-2008 
Fonte: Plataforma Lattes Fomento, CNPq, 2009 

 

Neste cenário, a área estratégica de comportamento dos sistemas hídricos 

foi a que apresentou o maior número de projetos e recursos executados, além de 

contar com 20% do total de bolsas concedidas. Também houve uma significativa 

formação de recursos humanos qualificados para o gerenciamento de bacias 

hidrográficas. 

A ampliação da capacidade de gerenciamento das bacias hidrográficas e um 

melhor conhecimento do comportamento dos sistemas hídricos do estado do 

Paraná, através da formação de recursos humanos qualificados e dos resultados 

das pesquisas conduzidas nessas áreas, sugerem que os projetos executados pelo 

CT-HIDRO, no período de 2003 a 2008, influenciaram positivamente no setor elétrico 

do estado. 

 

4.3.2. Fundação Araucária 

 

Dos projetos da FA relativos a área de recursos hídricos, 13, somente um 

pode ter influência direta para o setor elétrico no estado. Foram destinados recursos 

Número de Bolsas 
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da ordem de R$ 650.000,00 ou 8,3% do total aprovado no período para a execução 

do zoneamento hidrogeológico e aptidões das águas dos sistemas aquíferos 

Guarani e Serra Geral. 

A ampliação do conhecimento das bacias hidrográficas do estado pode ser 

usada para o levantamento do potencial hidráulico destinado a novas PCH, por 

exemplo, o que sugere uma influência direta ao setor. 

Outros cinco projetos da área de infraestrutura de apoio à pesquisa e ao 

desenvolvimento tecnológico, com recursos da ordem de R$ 1.811.352,00 ou 23,2% 

do total aprovado no período, aplicados na implantação de laboratórios de análises 

físico-químicas de solos e água, podem contribuir indiretamente ao setor elétrico ao 

ampliar e disponibilizar estruturas de apoio a novas pesquisas, que no futuro, 

demande o setor elétrico para áreas como qualidade da água em reservatórios de 

centrais hidrelétricas no estado. 

Aproximadamente 30% dos recursos totais da FA para projetos da área de 

recursos hídricos foram em projetos com possível influência para o setor elétrico, 

porém é necessário ressaltar que esses recursos correspondem somente a 1,2% do 

total de recursos aplicados pela FA no período de 2003 a 2008. 

 

4.3.3. Copel 

 

Dos 11 projetos executados pela Copel na área de recursos hídricos, todos 

estão diretamente relacionados ao setor elétrico do estado, fato esperado devido as 

características do programa de P&D da Copel estarem voltadas para o setor elétrico. 

Com aporte de recursos da ordem de R$ 9.697.493,00, os resultados 

obtidos pelos projetos de P&D executados pela Copel no período de 2003 a 2008, 

destacam-se: (i) controle e segurança de barragens; (ii) utilização de metano 

proveniente de reservatórios de usinas hidrelétricas para a geração de energia; (iii) 

modelo de avaliação da qualidade da água e transporte de sedimentos para 

pequenas e médias centrais hidrelétricas; (iv) gestão de resíduos e efluentes em 

usinas de geração de energia e (v) sistema de detecção de organismos invasores 

em reservatórios de usinas hidrelétricas para redução de riscos operacionais e 

ambientais. 



 

Estes resultados obtidos e aplicados diretamente em centrais hidrelétricas 

da Copel no Paraná sugerem

estado, contribuindo para maior eficiênci

Dos três agentes de fomento em P&D considerados nessa pesquisa, a 

Copel foi a que mais investiu recursos em projetos que podem ter influenciado 

positivamente o setor elétrico no Paraná.

recursos financeiros executados no Paraná pelo CNPq, FA e Copel.

 

Tabela 5: Projetos e recursos 
Fonte: Preparado pelo Autor 

Instituição 

CNPq 
Projetos

Recursos   
(R$ milhões)

FA 
Projetos

Recursos     
(R$ milhões)

COPEL 
Projetos

Recursos     
(R$ milhões)

 

 

4.4. EVOLUÇÃO DO PROGRAMA 

 

Um dos critérios adotados para verificar a evolução do programa 

no Paraná entre 2003 a 2008

recursos hídricos evoluiu no mesmo período.

Para isto, dois indicadores são diretamente relacionados: (i) o número 

grupos de pesquisa constituídos nas instituições de P&D do estado e (ii) o número 

de pesquisadores com bolsa de produtividade do CNPq que são proponentes de 

projetos do CT-HIDRO. 

Estes resultados obtidos e aplicados diretamente em centrais hidrelétricas 

sugerem uma forte influência positiva para o setor elétrico do 

estado, contribuindo para maior eficiência do setor e redução de riscos ambientais.

Dos três agentes de fomento em P&D considerados nessa pesquisa, a 

Copel foi a que mais investiu recursos em projetos que podem ter influenciado 

positivamente o setor elétrico no Paraná. A Tabela 5 mostra os totais

executados no Paraná pelo CNPq, FA e Copel.

Projetos e recursos executados no Paraná pelo CNPq, FA e Copel 
 

Brasil 
Demanda 

Bruta Qualificada Bruta 

Projetos 4.737 947 354

Recursos   
(R$ milhões) 576,9 97,3 43,7

Projetos 
  

Recursos     
(R$ milhões)   

Projetos   

Recursos     
(R$ milhões)   

EVOLUÇÃO DO PROGRAMA CT-HIDRO NO ESTADO DO PARANÁ

s adotados para verificar a evolução do programa 

no Paraná entre 2003 a 2008 é analisar o quanto a atividade de pesquisa na área de 

recursos hídricos evoluiu no mesmo período. 

Para isto, dois indicadores são diretamente relacionados: (i) o número 

grupos de pesquisa constituídos nas instituições de P&D do estado e (ii) o número 

de pesquisadores com bolsa de produtividade do CNPq que são proponentes de 
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Estes resultados obtidos e aplicados diretamente em centrais hidrelétricas 

positiva para o setor elétrico do 

a do setor e redução de riscos ambientais. 

Dos três agentes de fomento em P&D considerados nessa pesquisa, a 

Copel foi a que mais investiu recursos em projetos que podem ter influenciado 

A Tabela 5 mostra os totais de projetos e 

executados no Paraná pelo CNPq, FA e Copel. 

 

Paraná 
Demanda 

 Qualificada 

354 72 / 28 

43,7 7,6 / 2,4 

 598 / 13 / 1 

 215,2 / 7,8 / 0,6 

 37 / 11 / 11 

 25,3 / 9,7 / 9,7 

ADO DO PARANÁ 

s adotados para verificar a evolução do programa CT-HIDRO 

analisar o quanto a atividade de pesquisa na área de 

Para isto, dois indicadores são diretamente relacionados: (i) o número de 

grupos de pesquisa constituídos nas instituições de P&D do estado e (ii) o número 

de pesquisadores com bolsa de produtividade do CNPq que são proponentes de 
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Para este levantamento foram comparados dados dos anos de 2003 e 2008, 

extraídos da base do Plano Tabular do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil 

(DGP) do CNPq, para as 14 maiores instituições de P&D do Paraná, por número 

total de grupos de pesquisa cadastrados em todas as áreas do conhecimento. 

Em 2003 o total de grupos de pesquisas cadastrados no DGP era de 1070 

em todas as áreas do conhecimento e de todo o Paraná. Destes um total de 329 

grupos eram das 14 principais instituições e de grupos das grandes áreas de 

ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias e ciências agrárias. 

Foram descartados os grupos das grandes áreas de ciências da saúde, ciências 

sociais e aplicadas, ciências humanas e linguística, letras e artes, por não se 

enquadrarem nas áreas estratégicas do CT-HIDRO. 

Deste subgrupo 30 grupos de pesquisa eram de áreas de recursos hídricos 

e energia ou com linhas de pesquisa com palavras-chave em recursos hídricos, 

água, hidrologia, bacias hidrográficas e solos, de acordo com as áreas estratégicas 

do CT-HIDRO, sendo 27 da área de recursos hídricos somente três da área de 

energia. O número de pesquisadores em grupos de pesquisa e que eram 

proponentes de projetos CT-HIDRO foi de quatro para a área de recursos hídricos e 

zero para a área de energia, o que corresponde a 7,8% do total de 51 pesquisadores 

proponentes em 2003. Em relação aos pesquisadores proponentes e que também 

são bolsistas de produtividade do CNPq, em 2003 foram 17. 

Em 2008 o total de grupos de pesquisas cadastrados no DGP era de 1915 

em todas as áreas do conhecimento em todo o Paraná. Destes um total de 695 

grupos eram das 14 principais instituições e de grupos das grandes áreas de 

ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias e ciências agrárias. 

Foram descartados os grupos das grandes áreas de ciências da saúde, ciências 

sociais e aplicadas, ciências humanas e linguística, letras e artes, por não se 

enquadrarem nas áreas estratégicas do CT-HIDRO. 

Deste subgrupo 79 grupos de pesquisa eram de áreas de recursos hídricos 

e energia ou com linhas de pesquisa com palavras-chave em recursos hídricos, 

água, hidrologia, bacias hidrográficas e solos, e com linhas de pesquisa de acordo 

com as áreas estratégicas do CT-HIDRO, sendo 45 da área de recursos hídricos e 

34 da área de energia. O número de pesquisadores em grupos de pesquisa e que 

eram proponentes de projetos CT-HIDRO foi de 19 para a área de recursos hídricos 

e zero para a área de energia, o que corresponde a 16,3% do total de 117 
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pesquisadores proponentes em 2008. Em relação aos pesquisadores proponentes e 

que também são bolsistas de produtividade do CNPq, em 2008 foram 27. 

Os dados mostram um salto de 30 para 79 grupos de pesquisa nas áreas 

estratégicas do CT-HIDRO entre 2003 e 2008, ou 163% a mais de grupos. O número 

de pesquisadores em grupos de pesquisa e proponentes de projetos CT-HIDRO 

evolui de quatro para 19, enquanto os pesquisadores proponentes do CT-HIDRO e 

que são bolsistas de produtividade cresceram 60% no período, somente nas áreas 

estratégicas do CT-HIDRO. 

Uma tentativa para aprofundar a investigação e analisar a evolução do 

programa CT-HIDRO no Paraná é uma análise estatística com um teste para 

comparação de médias e um modelo de regressão, com o intuito de obter relações 

entre varáveis na amostra de projetos aprovados e executados ao longo do período, 

como por exemplo, a aderência da amostra às áreas estratégicas do CT-HIDRO. 

Para uma adequada aplicação das técnicas estatísticas disponíveis e 

confiabilidade dos testes aplicados é importante que a amostra siga uma 

determinada distribuição. Os testes estatísticos mais conhecidos supõem que a 

variável resposta, ou dependente, tem a distribuição normal. 

Considerando a característica da amostra obtida dos projetos aprovados no 

Paraná no período de 2003 a 2008, elegeu-se a variável de valor total aprovado dos 

projetos com área do conhecimento de recursos hídricos para aplicação dos testes 

estatísticos. Foi utilizado o programa estatístico SAS (Statistical Analysis System, 

2009), versão Enterprise Guide 4 e foram testadas as distribuições Normal, 

Exponencial, Weibull, Beta e Gamma. Para cada distribuição foram aplicados os 

testes de Kolmogorov-Smirnov, Cramer-von Mises, Anderson-Darling e Chi-

Quadrado. 

Nenhum dos testes aplicados resultou em adequabilidade da amostra a 

quaisquer uma das distribuições. 

Os resultados dessas análises mostram que a característica da amostra de 

projetos aprovados do CT-HIDRO para o Paraná é insuficiente para aplicação de 

testes de hipóteses e a um aprofundamento das análises estatísticas. É necessário 

uma série histórica mais ampla ou se trabalhar com os dados de todos os estados 

da Federação para uma análise em nível país, que não é objeto dessa pesquisa. 
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5. CONCLUSÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS E PESQUISAS FUTURAS 

 

5.1. CONCLUSÕES 

 

O programa CT-HIDRO executado no Paraná no período de 2003 a 2008 

apresentou significativa evolução, demonstrado por indicadores que, apesar de não 

se poder afirmar que estão diretamente relacionados a esta evolução, espelham a 

dinâmica da pesquisa e produção do conhecimento nas áreas relacionadas aos 

recursos hídricos no estado, como o aumento da participação de pesquisadores em 

grupos de pesquisa de 7,8% para 16,3% e do crescimento de 163% no número de 

grupos de pesquisa com linhas de pesquisa nas áreas estratégicas do CT-HIDRO. 

Outro fator importante a considerar é o baixo percentual de projetos 

considerados não aderentes às áreas estratégicas do CT-HIDRO, que ficou em 3,5% 

no período pesquisado. 

No âmbito estadual o programa foi apoiado por iniciativas de fomento em P&D 

da Fundação Araucária e da Copel, que no mesmo período aprovaram recursos 

equivalentes para projetos nas áreas estratégicas do CT-HIDRO, e que o foram de 

forma complementar, pois enquanto os projetos do CT-HIDRO priorizaram as áreas 

estratégicas de uso e conservação do solo e de sistemas hídricos e a de 

capacitação de recursos humanos, a FA priorizou investimentos para a área de 

infraestrutura de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico e a Copel para 

a área de desenvolvimento de produtos e processos e a área de usos integrados 

dos sistemas hídricos e conservação ambiental. 

Os dados também mostraram que dos projetos do CT-HIDRO relacionados 

com o setor elétrico do estado, esses se concentraram na área de comportamento 

dos sistemas hídricos, considerando o valor de recursos financeiros executados, e 

na área de gerenciamento de bacias hidrográficas, considerando a formação de 

recursos humanos. 

Isto responde à pergunta inicial formulada nesta pesquisa: de que maneira os 

recursos do fundo setorial CT-HIDRO executados pelo CNPq, e os recursos 

estaduais executados pela Fundação Araucária e Copel, destinados para este 

mesmo fim estão atendendo as prioridades na área de recursos hídricos do Paraná 

e contribuindo para o setor elétrico do estado. 
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O CT-HIDRO desempenhou papel relevante para o setor elétrico no estado 

ao melhorar e ampliar o conhecimento sobre as bacias hidrográficas do estado e o 

comportamento dos corpos hídricos que são diretamente utilizados pelo setor na 

geração de energia hidrelétrica. 

As ações integradas em P&D desses três agentes, somando os esforços de 

âmbito federal e estadual, produziram uma sinergia cujos resultados foram positivos 

para a área de recursos hídricos no estado do Paraná e para seu setor elétrico. 

Entretanto apesar de indicadores positivos do programa no estado, o Paraná 

não teve a complementação de recursos para a área de recursos hídricos advinda 

do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, como acontece em 

vários outros estados que já implementaram o fundo estadual de recursos hídricos. 

Esse mecanismo forma um fundo advindo da compensação financeira recolhido pelo 

setor elétrico à conta do pagamento pelo direito de uso da água, de acordo com a 

Lei 7.990 de 29 de dezembro de 1989. 

No Paraná um dos obstáculos para implementação desse fundo, é que 

através do Contrato no 017/PGFN/CAF celebrado entre a União e o Estado do 

Paraná em maio de 2000, os recursos referentes à totalidade da obrigação da 

participação governamental, originária do aproveitamento de recursos hídricos de 

geração de energia elétrica nas modalidades compensação financeira e royalties, no 

período de maio de 2000 a dezembro de 2020, em valores estimados à época de 

aproximadamente R$ 3 bilhões, foram antecipados e repassados pela União ao 

Estado, para utilização desses recursos na capitalização de fundos do Paraná 

Previdência, órgão de seguridade funcional dos quais são beneficiários os agentes 

públicos estaduais, seus dependentes e pensionistas (Lei 12.398, 1998). 

Esses recursos poderiam significar um aporte de aproximadamente R$ 240 

milhões/ano (ANEEL, 2005), que se comparados ao total de recursos investidos pelo 

CT-HIDRO, FA e Copel ao longo dos anos de 2003 a 2008, que foi da ordem de R$ 

24,1 milhões, mostra que se somente 2% do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

caso esse estivesse implementado e recebendo os recursos de acordo com 

legislação, fossem aplicados em P&D na área de recursos hídricos, isto já seria 

maior que todos os investimentos executados pelos atuais programas federais e 

estaduais existentes. 

Isto mostra porque as prioridades estratégicas estaduais em recursos hídricos 

não convergem para as prioridades do plano federal. Porque elas não existem como 
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políticas públicas estaduais pela ausência do agente competente para formulá-las. 

Como alternativa esta política estadual em recursos hídricos, quanto a P&D e 

formação de recursos humanos, foi parcialmente executada pela FA e Copel. 

No plano federal, nota-se uma ausência de recursos voltados para a 

infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, uma das áreas 

estratégicas do CT-HIDRO. Isto pode ser explicado pela existência do programa de 

fomento denominado CT-Infra, fundo setorial destinado especificamente a apoiar 

projetos desta modalidade, em todas as áreas do conhecimento. Assim os projetos 

CT-HIDRO para infraestrutura podem ter sido submetidos ao programa CT-Infra, 

como forma de concentrar recursos do CT-HIDRO para as demais áreas 

estratégicas. 

Os resultados dessa pesquisa mostram que os projetos na área de recursos 

hídricos, apoiados pelo CT-HIDRO, FA e Copel, de forma complementar, formaram 

uma integração, no sentido de abranger os processos de transportes de massa de 

água, o ciclo hidrológico; na relação aos usos múltiplos de um corpo hídrico, de um 

reservatório artificial ou natural, de um lago, de uma lagoa ou de um aquífero; no 

inter-relacionamento desses corpos hídricos com os demais elementos dos 

mosaicos de ecossistemas (solo, fauna e flora); e na formação de recursos humanos 

qualificados que, em co-participação entre pesquisadores, gestores, usuários e 

populações locais que contribuíram para o planejamento e a administração dos 

recursos hídricos voltados aos anseios da sociedade por um desenvolvimento 

socioeconômico com preservação ambiental, na perspectiva de um desenvolvimento 

sustentável. 

 

5.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como demonstrado pelos dados desta pesquisa, o setor elétrico, em um 

estado onde a matriz energética é predominantemente de origem hidrelétrica, foi 

beneficiário das pesquisas e projetos executados pela área de recursos hídricos, e 

esta também se beneficia pelas ações de usos integrados dos sistemas hídricos e 

conservação ambiental advindas do setor elétrico, o que leva a importância de ter 

como foco a pesquisa de recursos hídricos e sua transversalidade com o setor 

elétrico, considerando a perspectiva de médio e longo prazo. 
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O maior conhecimento das demandas por recursos hídricos no estado, e a 

ampliação da capacidade de P&D na área podem viabilizar o planejamento de 

gastos estruturados de recursos, com inversões direcionadas para vetores 

estratégicos, incorporar novos recursos, inclusive do PAC, estruturar e desenvolver 

uma rede de cooperação interinstitucional em recursos hídricos para ampliar a 

capacidade de financiamento para grupos de pesquisa, consolidados e emergentes, 

nessa área. 

Importante ressaltar que dos aproximadamente R$ 253,5 milhões 

arrecadados pelo CT-HIDRO no período de 2003 a 2008, 38,4% desse valor 

constituiu a demanda nacional aprovada nos projetos através dos editais CT-HIDRO 

executados pelo CNPq no período. O Paraná representou uma parcela de 7,8% no 

total de recursos em projetos aprovados nesses editais e apenas 3% em relação aos 

recursos disponíveis em todo o CT-HIDRO, em um estado que utiliza os recursos 

hídricos para a geração de mais de 20% da energia elétrica consumida no país. 

Em parte, esses números podem ser explicados pela redução do volume de 

recursos disponíveis no fundo devido ao contingenciamento de até 57% promovido 

pela União, e pela destinação de parcela dos recursos disponíveis para outros 

programas de recursos hídricos. Esses números sugerem que se o percentual de 

contingenciamento do CT-HIDRO fosse reduzido, parcela significativa de recursos 

poderiam ser imediatamente disponibilizadas ampliando de forma substancial a 

capacidade de financiamento para PD&I para a área de recursos hídricos no estado. 

Em termos gerais, com base nos dados obtidos na Pesquisa e nas sugestões 

oriundas do Comitê Gestor do Fundo CT-HIDRO, as seguintes linhas de ação devem 

ser consideradas para a área de recursos hídricos na elaboração do planejamento e 

gestão estratégica do CT-HIDRO e dos programas estaduais com o objetivo de 

orientar as ações futuras de fomento para o setor: 

 

• Estruturação da programação de pesquisa; 

• Capacitação gerencial; 

• Transferência de tecnologia; 

• Cooperação interinstitucional; e 

• Fortalecimento da infraestrutura de pesquisa 
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É fundamental, entretanto, promover, em âmbito nacional no Brasil, um 

conjunto de estudos estratégicos sobre recursos hídricos e energia, recursos 

hídricos e economia, água e saúde humana, água e mudanças globais, com a 

finalidade de promover visões e cenários de longo prazo que estimulem políticas 

públicas consolidadas, voltadas não somente aos atos regulatórios e exploratórios 

mas que estimulem e apóiem, substancialmente, a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico. 

Neste contexto torna-se importante uma maior integração das ações dos 

fundos CT-Energ, CT-HIDRO, as FAPs e as empresas de energia elétrica (EE), que 

possam resultar em uma pauta de prioridades tanto comuns quanto específicas para 

cada estado/região do Brasil. 

 

5.3. PESQUISAS FUTURAS 

 

 A ausência de convergência entre as prioridades estratégicas federal e do 

estado do Paraná para os recursos hídricos, sugerem que os recursos poderiam ser 

aplicados de maneira mais eficiente. Tal circunstância pode ter caráter relevante 

para o desenvolvimento, eficiência e aprimoramento do setor energético paranaense 

e, desta forma, uma investigação mais profunda sobre a integração entre os 

objetivos federais e estaduais poderia trazer resultados significativos, incluindo as 

ações de P&D da Itaipu Binacional. 

Também é relevante para o planejamento estratégico de médio e longo 

prazo do Comitê Gestor do Fundo Setorial CT-HIDRO o maior conhecimento sobre a 

execução do programa de recursos hídricos em cada estado da Federação e as 

demandas de cada região do país. 

Como apenas uma pequena parcela dos recursos totais arrecadados pelo 

CT-HIDRO está sendo executada pelo programa através do CNPq, pode-se 

investigar se os demais programas CT-HIDRO, executados por outras agências 

como a FINEP, estão recebendo o restante dos recursos e comparando-se os 

resultados entre os vários programas e os recursos que cada um recebe. 
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APÊNDICE 1 - MODELO DE BANCO DE DADOS E RELACIONAMENTOS 

 

 

 
Fonte: Preparado pelo Autor 
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APÊNDICE 2 - EXEMPLO DE PLANILHAS COM DADOS DOS EDITAIS 

 
 

 
Fonte: Adaptado de Plataforma Lattes Fomento, CNPq, 2009 
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APÊNDICE 3 - EXEMPLO DE CONSULTAS E EXPORTAÇÃO DE DADOS 
 

 
 
Fonte: Adaptado de Plataforma Lattes Fomento, CNPq, 2009 
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Fonte: Adaptado de Plataforma Lattes Fomento, CNPq, 2009 
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