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O que são?O que são?

Quais são?Quais são?

O que tem sido feito e quais as O que tem sido feito e quais as 
perspectivas?perspectivas?
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 Os Fundos têm como objetivo garantir a 
ampliação e a estabilidade do financiamento 
para a área, com estabelecimento de estratégias 
de longo prazo, na definição de prioridades e 
com foco nos resultados.

FONTE DOS RECURSOS: arrecadação dos 
setores produtivos relacionados a cada área.

““BancosBancos”” de investimentos em setores de investimentos em setores 
estratestratéégicos para o desenvolvimento do pagicos para o desenvolvimento do paííss
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Aeronáutico


 
Agronegócio


 
Amazônia


 
Aquaviário


 
Biotecnologia


 
Energia


 
Espacial


 
Informações


 
InfraestruturaInfraestrutura


 
PetrPetróóleoleo


 
Recursos HRecursos Híídricosdricos


 
Recursos Minerais Recursos Minerais 


 
SaSaúúdede


 
TransporteTransporte


 
TelecomunicaTelecomunicaççõesões


 
VerdeVerde--amareloamarelo

Quais são os setores Quais são os setores 
beneficiados?beneficiados?
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2. Agências Executoras -  CNPq e FINEP
Responsáveis pela 
implantação das ações 
aprovadas pelos Comitês 
Gestores

Instância OperacionalInstância Operacional
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•
 
INVESTIMENTOS ANUAIS: EM 
TORNO DE 40 MILHÕES DE 
REAIS NO CTHIDRO;

•
 
INVESTIMENTO DE TODOS OS 
FUNDOS SETORIAIS: CERCA DE 
1,5 BILHÕES DE REAIS
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 Ministro da Ciência e Tecnologia 
- Presidente
 Secretário Executivo do MCT
 Presidentes das agências CNPq 
e FINEP
 Presidente dos Comitês 
Gestores

Comitê de CoordenaComitê de Coordenaçção dos ão dos 
fundos setoriaisfundos setoriais
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FUNDO SETORIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS: 

CTHIDRO 

FUNDO SETORIAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS: 

CTHIDRO
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Fonte de recursosFonte de recursos

Os recursos são oriundos da compensação 
financeira atualmente recolhida pelas 

empresas geradoras de energia elétrica. 

Fonte de Financiamento: 4% da compensação 
financeira atualmente recolhida pelas 

empresas geradoras de energia elétrica 
(equivalente a 6% do valor da produção de 

geração de energia elétrica).

Receita anual da ordem de 50 milhões de 
Reais
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 Representantes da comunidade       
científica e empresarial
 Representantes de Ministérios e 

órgãos afins (ANA, Secretaria de 
Recursos Hídricos, Ministério de Minas e 
Energia)
 Representantes do MCT e das 

agências CNPq e FINEP

Composição do CTHIDROComposição do CTHIDRO
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Como são definidas as Como são definidas as ááreas de pesquisa a reas de pesquisa a 
serem financiadas em cada ano?serem financiadas em cada ano?

DEMANDAS DOS SETORES DE GOVERNO:DEMANDAS DOS SETORES DE GOVERNO: MINISTMINISTÉÉRIO RIO 
DO MEIO AMBIENTE/ANA e SRHU, MINISTDO MEIO AMBIENTE/ANA e SRHU, MINISTÉÉRIO DAS RIO DAS 

MINAS E ENERGIA, CIDADES, PESCA, INTEGRAMINAS E ENERGIA, CIDADES, PESCA, INTEGRAÇÇÃO, ETCÃO, ETC

DEMANDAS DE GOVERNOS DE ESTADO, DE DEMANDAS DE GOVERNOS DE ESTADO, DE ÓÓRGÃOS RGÃOS 
GESTORES DE RECURSOS HGESTORES DE RECURSOS HÍÍDRICOS, DE COMITÊS DE DRICOS, DE COMITÊS DE 

BACIABACIA

DEMANDAS DO SETOR ACADÊMICO: DEMANDAS DO SETOR ACADÊMICO: por meio da ABC, por meio da ABC, 
SBPC, ABRH e outras associaSBPC, ABRH e outras associaçções cientões cientííficas e pelo ficas e pelo 

representante da comunidade cientrepresentante da comunidade cientíífica no CTHIDRO (Prof. fica no CTHIDRO (Prof. 
Tundisi)Tundisi)

PROSPECPROSPECÇÇÕES EM OFICINAS TEMÕES EM OFICINAS TEMÁÁTICAS: TICAS: DEMANDA DEMANDA 
INDUZIDAINDUZIDA
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Linhas de aLinhas de açção ão -- Investimento em Investimento em 
recursos humanosrecursos humanos

FORMAFORMAÇÇÃO DE ESPECIALISTAS, ÃO DE ESPECIALISTAS, 
MESTRES E DOUTORESMESTRES E DOUTORES

INCENTIVO NO CTHIDRO, MEDIANTE INCENTIVO NO CTHIDRO, MEDIANTE 
PROJETOSPROJETOS
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Recursos humanos: 
outros processos 

Recursos humanos: 
outros processos

•
 
Presença de pesquisadores nos 
órgãos gestores

•
 
Capacitação de gestores públicos

•
 
Cursos à

 
distância

•
 
Capacitação na empresa

•
 
Formação de técnicos
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Objetivos: 

Promover ações conjuntas 
de todos os fundos 

Integrar outros parceiros 
(50% de todos os fundos 
mais recursos de outros 

parceiros) 

Objetivos: 

Promover ações conjuntas 
de todos os fundos 

Integrar outros parceiros 
(50% de todos os fundos 
mais recursos de outros 

parceiros)

EstratEstratéégia do atual governo: gia do atual governo: 
AAçções transversaisões transversais
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Exemplos de ações transversaisExemplos de ações transversais

Fixação de pesquisadores; capacitação na 
empresa; Mudanças climáticas; tecnologias 

para tratamento de águas e esgotos 
(PROSAB) 
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Desenvolvimento tecnológico e 
inovação em empresas 

(equipamentos poupadores de 
água, de monitoramento); 

nanotecnologias para 
purificação e dessalinização de 
águas, entre outras aplicações 

Desenvolvimento tecnológico e 
inovação em empresas 

(equipamentos poupadores de 
água, de monitoramento); 

nanotecnologias para 
purificação e dessalinização de 
águas, entre outras aplicações

Exemplos de ações 
transversais/verticais 

Exemplos de ações 
transversais/verticais

ESTAMOS DEVENDO RESULTADOS...
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Inclusão social: Soluções 
para a agricultura 
familiar; reuso na 

agricultura; qualidade da 
água em cisternas 

Inclusão social: Soluções 
para a agricultura 
familiar; reuso na 

agricultura; qualidade da 
água em cisternas

Exemplos de ações 
transversais/verticais 

Exemplos de ações 
transversais/verticais

http://www.mds.gov.br/ascom/Revistas/MDS/imagens/cisternas/pag28.gif
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Segurança de 
barragens 

Segurança de 
barragens

Q turbinada

34

$/m3 ou $/MWh
5

V (km3)

Exemplos de ações verticaisExemplos de ações verticais
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Conservação de 
ecossistemas; 
proteção de 
nascentes; 

qualidade da 
água em 

reservatórios; 
vazão ecológica 

Conservação de 
ecossistemas; 
proteção de 
nascentes; 

qualidade da 
água em 

reservatórios; 
vazão ecológica

Exemplos de ações verticaisExemplos de ações verticais



�Eventos extremos 
(Ilustração: seca Rio Grande do Sul, 2004, cheia 

São Paulo, 2010, cheia no semi-árido 
pernambucano, 2009, estiagem em Recife, 1997) 

Eventos extremos 
(Ilustração: seca Rio Grande do Sul, 2004, cheia 

São Paulo, 2010, cheia no semi-árido 
pernambucano, 2009, estiagem em Recife, 1997)

Exemplos de ações verticaisExemplos de ações verticais
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Águas 
subterrâneas: 

recarga de 
aqüíferos, 

qualidade da 
água, 

vulnerabilidade 

Águas 
subterrâneas: 

recarga de 
aqüíferos, 

qualidade da 
água, 

vulnerabilidade

Exemplos de ações verticaisExemplos de ações verticais

PALITEIRO DE POÇOS EM AQUÍFERO NO MEIO URBANO
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Sistema Nacional 
de Informações 

de Recursos 
Hídricos 

Sistema Nacional 
de Informações 

de Recursos 
Hídricos

Exemplos de ações verticaisExemplos de ações verticais
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Cadastro dos projetos de pesquisa 
financiados pelo CTHIDRO - SNIRH 
Cadastro dos projetos de pesquisa 
financiados pelo CTHIDRO - SNIRH
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Projetos de maior 
duração, integrados 
em grandes redes, 

com sistemática de re- 
edição 

FINEP, R$14 milhões 
x 2, pronto para 

lançamento 

Projetos de maior 
duração, integrados 
em grandes redes, 

com sistemática de re- 
edição 

FINEP, R$14 milhões 
x 2, pronto para 

lançamento

Novo edital: mudança de estratégiaNovo edital: mudança de estratégia
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www.mct.gov.br 
www.finep.gov.br 

www.cnpq.br 

José Almir Cirilo - 
almir.cirilo@terra.com.br 

www.mct.gov.br 
www.finep.gov.br 

www.cnpq.br 

José Almir Cirilo - 
almir.cirilo@terra.com.br

EndereEndereçços eletrônicosos eletrônicos
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