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Resumo – Pretende-se apresentar os resultados do levantamento realizado, em 2010, pelo Grupo de 

Trabalho da Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CTCT/CNRH), com o objetivo de apresentar princípios e prioridades para investimento em 

ciências, tecnologia e inovação em recursos hídricos. Através de questionário foram obtidas 

informações junto aos órgãos gestores de recursos hídricos, sociedade civil organizada e usuários de 

recursos hídricos. Dos questionários enviados houve retorno de dezessete (17) respondidos, cujas 

respostas foram consistidas e agrupadas em oito grandes áreas e conforme o grau de prioridade 

(urgente, permanente e emergente). O resultado foi sintetizado na Moção n
o
 57/2010 do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos. 

 

Palavras-Chave – Ciência e Tecnologia, Prioridades, CTCT/CNRH 
 

 

PRINCIPLES AND PRIORITIES FOR INVESTMENTS IN SCIENCE, 

TECHNOLOGY AND INNOVATION IN WATER RESOURCES 

Abstract – It is intended to present the results of a survey conducted in 2010 by the Working Group 

of the Technical Board of Science and Technology of the National Water Resources Council 

(CTCT/CNRH), with the goal to presenting principles and priorities for investment in Science, 

technology and innovation in water resources. Through questionnaire, informations were sought 

from the water managers, civil society and water users. The questionnaires were returned, seventeen 

(17) answered and were grouped and consisted for the eight large áreas, according to the priority 

(urgent, ongoing and emerging). The result was summarized in Motion # 57/2010 of the National 

Water Resources Council. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia – CTCT, após publicar, divulgar e monitorar os 

efeitos da Moção CNRH nº 40 de 07 de dezembro de 2006, que estabelece princípios e prioridades 

de investimentos em ciência, tecnologia e inovação em recursos hídricos, convencionou atualizá-la 

a cada dois anos, adotando uma estratégia de divulgação que consiste, principalmente, na entrega 

solene do texto da moção aos gestores de instituições de fomento. Assim, em 17 de dezembro de 

2008 foi lançada a Moção CNRH nº 45, revisão da anterior. 

Em 2010, a CTCT, decidiu pela formação de um Grupo de Trabalho para realizar a revisão da 

Moção CNRH nº 45, cujo prazo se esgotaria naquele ano. O Grupo de Trabalho foi criado, com a 

denominação de GT Moção 45. Participaram desse grupo, representantes do poder público, 

sociedade civil e usuários. Pretende-se, com esse artigo, divulgar a Moção n
o
 57/2010 e tentar 
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alinhar a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias em recursos hídricos com as necessidades dos 

diversos usuários das  informações e produtos gerados. 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Na primeira reunião do Grupo de Trabalho decidiu-se qual metodologia seria utilizada. Em 

função do tempo exíguo de três meses para concluir o trabalho, decidiu-se pela seguinte 

metodologia: 

(i) elaborar questionário (Figura 1); 

(ii) convidar representantes do CNPq e FINEP para participarem do Grupo de Trabalho; 

(iii) envio dos questionários às câmaras técnicas do CNRH; 

(iv) envio dos ofícios com questionários às secretarias estaduais de recursos hídricos e de meio 

ambiente; 

(v) levantamento das ações empreendidas pela FINEP e CNPq relacionadas à pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação em recursos hídricos; 

(vi) sistematização das informações recebidas para a elaboração da minuta da moção sobre 

princípios e prioridades de investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação em recursos hídricos. 

Procurou-se abordar a questão de forma mais participativa possível, incorporando as 

necessidades dos diversos órgãos gestores, futuros usuários das pesquisas e tecnologias 

desenvolvidas através dos projetos apoiados pelos fundos de fomento e investimento em CT&I na 

área de recursos hídricos. O método utilizado foi através de questionário, o qual foi enviado aos 

órgãos gestores de meio ambiente e recursos hídricos, às organizações técnicas e às câmaras 

técnicas do CNRH. 

Nos questionários enviados solicitou-se que se elencassem os princípios e demandas para 

investimentos em CT&I na área de recursos hídricos sob o ponto de vista das instituições. Para cada 

demanda foi solicitado o grau de prioridade, conforme descrito a seguir:  

URGENTE: aquelas demandas que precisam de investimentos imediatos para resolver um 

problema atual; 

EMERGENTE: demandas que refletem necessidades atuais ou futuras já identificadas e que 

demandam resposta rápida; 

PERMANENTE:  necessidades de investimento em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação para resolver questões permanentes ou recorrentes. 

As respostas recebidas foram sistematizadas para posterior filtragem dos dados para elaborar 

a minuta da nova Moção com os princípios e prioridades elencados. Foram avaliadas, em conjunto, 

os princípios e demandas permanentes. Em função da falta de tempo suficiente para avançar no 

trabalho, decidiu-se encaminhar aos integrantes do grupo a planilha com todas as sugestões para 

que cada um avaliasse a mesma. Ao final, houve o seguinte encaminhamento: os integrantes do 

Grupo de Trabalho analisariam as prioridades apresentadas e encaminhariam a sua análise, via e-

mail, à relatoria e coordenação. 
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Por fim, discutiu-se o texto final da minuta da nova Moção com os princípios e prioridades 

para investimento em ciência, tecnologia e inovação em recursos hídricos para ser apresentada e 

discutida na 74ª reunião da Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia (CTCT) que ocorreu em 22 de 

outubro de 2010. Após a discussão e ajustes, a Moção foi aprovada pela CTCT, a qual foi 

encaminhada à Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CTIL) e posteriormente ao 

Plenário do CNRH para aprovação final e publicação. 

 

Figura 1. Parte do questionário enviado aos órgãos gestores de recursos hídricos, usuários e 

sociedade civil 
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3. RESULTADOS OBTIDOS 

A análise do efeito das Moções 40 e 45 do CNRH sobre o Fundo Setorial de Recursos 

Hídricos do MCT (CT-Hidro) mostrou que 67% dos projetos apoiados por este fundo, entre 2007 e 

2009 (período de vigência das duas moções) não estavam aderidos a nenhuma das prioridades 

elencadas. Os dados utilizados nessa análise foram obtidas da base de dados de projetos de 

pesquisas apoiados com recursos dos fundos setoriais do Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI, 2010). 

Para facilitar a compreensão, os questionários recebidos foram sistematizados e agrupados por 

área de conhecimento, conforme descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Definição dos agrupamentos por área de conhecimento 

ÁREA DESCRIÇÃO 

Capacitação Incentivos à criação ou ampliação/melhoria de cursos técnicos de nível 

médio e de cursos de graduação e pós-graduação na área de recursos 

hídricos. 

Estudos 

hidrológicos e 

hidráulicos 

Ações de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação para 

aumentar o conhecimento científico sobre o ciclo hidrológico em suas 

diversas fases (aérea, superficial, subterrânea) e suas alterações em função 

do uso e ocupação do solo e das mudanças climáticas; inclui a Hidrologia, 

Hidrogeologia, Hidrometeorologia e Hidráulica. 

Gestão dos recursos 

hídricos 

Ações de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e inovação que 

contribuam com produtos/metodologia/modelos que facilitam a aplicação 

de instrumentos de gestão dos recursos hídricos (exemplo: educação 

ambiental, manutenção das atividades dos comitês de bacia, modelos 

computacionais de suporte à decisão para outorga e fiscalização, métodos 

de abordagem para minimizar os conflitos de uso etc.); prevenção contra 

eventos críticos; monitoramento hidrometeorológico; enquadramento de 

corpos d'água; cobrança e outros instrumentos econômicos de gestão; 

entre outras. 

Uso múltiplo e 

sustentável da água 

Ações de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação relacionadas 

à melhoria da aqüicultura, irrigação, aproveitamento hidrelétrico, 

instalação de hidrovia, aproveitamento da água da chuva, dessalinização, 

reúso agrícola e urbano, otimização do uso da água na indústria, entre 

outras. 

Saneamento 

ambiental 

Ações de pesquisa, inovação e desenvolvimento de tecnologias para 

captação, adução, tratamento e distribuição de água potável às populações 

urbana e rural; coleta, tratamento e disposição final de efluentes; 

tratamento de lixívia de aterros sanitários e destinação final; drenagem 

urbana sustentável. 

Qualidade da água Ações de pesquisa, inovação e desenvolvimento de tecnologias para 

quantificação da poluição difusa; aumentar o conhecimento dos processos 

de interação entre água e sedimento em rios, lagos e reservatórios; 

processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem nos ecossistemas 
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ÁREA DESCRIÇÃO 

aquáticos (rios, lagos, reservatórios e estuários). 

Manejo, 

recuperação e 

conservação do solo 

e da biodiversidade 

Pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e inovação destinados à 

recuperação e conservação de matas ciliares, áreas de recarga e nascentes 

dos corpos hídricos; hidrograma ecológico para ser utilizado na aplicação 

dos instrumentos de gestão; ecorregiões aquáticas; uso e ocupação do solo 

e sua interação com a água entre outros. 

Infraestrutura e 

padronização de 

protocolos 

Investimentos em infraestrutura laboratorial para implementação de 

métodos analíticos de parâmetros físico-químicos e biológicos 

indicadores da qualidade das águas; desenvolvimento e/ou adaptação de 

equipamentos para o monitoramento quantitativo e qualitativo; 

certificação de processos; metrologia. 

 

A Tabela 2 mostra a quantidade de contribuições recebidas. O gráfico da Figura 1 mostra o 

percentual de contribuições recebidas e a Figura 2 mostra a quantidade de propostas por grupo.  

Tabela 2 – Quantidade de contribuições apresentadas 

Estado/Órgão 
Prioridades 

Permanentes 

Prioridades 

Emergentes 

Prioridades 

Urgentes 

Associações Profissionais 4 4 4 

AC 5 4 4 

AM 1 5 3 

AM – SDS 1 3 1 

MG - IGAM 7 14 9 

PB - AESA 4 4 4 

PI - SEMARH 10 5 4 

RN - IGARN 4 6 0 

RN - SEMARH 3 4 1 

RJ - INEA 4 3 3 

EMBRAPA Cerrado 4 1 1 

MA - SEMA 4 - 2 

PA - SEMARH 5 9 2 

MT- SEMA 3 2 2 

SP - SEMA - 1 1 

CTAS - Membro - 1 1 

SANEPAR - PR 6 6 5 

TOTAL 65 72 47 
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Figura 1 – Percentual de contribuições por área de conhecimento 

 

 

Figura 2 – Número de contribuições por agrupamento 

Muitas contribuições não se caracterizaram como ciência, tecnologia e inovação, as quais 

foram excluídas da análise. Observou-se grande preocupação dos órgãos gestores com questões 

relacionadas ao monitoramento dos recursos hídricos, implantação dos instrumentos de gestão e 

capacitação. 

As contribuições para as prioridades foram agrupadas em quadro síntese, não sendo possível 

reproduzi-lo neste artigo, mas encontra-se na Moção n
o
 57/2010 do CNRH (CNRH, 2010). As 
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respostas para os princípios para financiamento de pesquisa em recursos hídricos sintetizadas, 

resultando em: 

ACESSIBILIDADE AOS RECURSOS - as linhas de fomento científico, tecnológico e de 

inovação devem ser estabelecidas de forma que permitam facilidade de acesso pelos pesquisadores 

e desenvolvedores em todo o território nacional 

 

DIVERSIFICAÇÃO E INOVAÇÃO TEMÁTICA - o desenvolvimento científico e tecnológico, 

e a inovação devem contemplar a diversidade de concepções e interfaces relacionadas aos recursos 

hídricos, considerando cenários atuais e futuros 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E SUA APROPRIAÇÃO PELA SOCIEDADE - os 

produtos e resultados de investimentos públicos para o desenvolvimento científico e tecnológico e 

inovação em recursos hídricos devem ficar disponíveis e acessíveis aos diversos setores usuários 

dessa informação. 

 

ESTÍMULO CONTÍNUO À FORMAÇÃO DE PARCERIAS - a formação de parcerias entre as 

diversas instituições públicas, privadas ou organizações sociais sem fins lucrativos, para o 

desenvolvimento científico e tecnológico e inovação favorece a racionalização do uso dos recursos 

e propicia o aproveitamento de potencialidades e especialidades. 

 

USO SUSTENTÁVEL E RACIONAL DA ÁGUA - as pesquisas, desenvolvimento de 

tecnologias e inovação em recursos hídricos devem sempre buscar o uso racional e sustentável da 

água, visando à manutenção da quantidade e da qualidade da água. 

 

RESPEITO ÀS PECULIARIDADES REGIONAIS - considerar, nas ações de ciências, 

tecnologia e inovações as peculiaridades do arranjo socioeconômico e das características naturais 

existentes nas diferentes regiões hidrográficas brasileiras 

 

FOCO NA INOVAÇÃO - priorizar as pesquisas com foco em produtos, processos e 

procedimentos 

 

INTEGRAÇÃO ENTRE POLÍTICAS E PLANOS DE DESENVOLVIMENTO - as ações 

priorizadas em ciências, tecnologia e inovação devem estar articuladas e em consonância com as 

políticas de Estado voltadas para recursos hídricos 

 

4. CONCLUSÕES 

O Grupo de Trabalho para a revisão da Moção CNRH nº 45 (CNRH, 2008) iniciou seus 

trabalhos em 19/08/2010, tendo apenas 3 reuniões e pouco tempo para realizar um trabalho mais 

amplo de consulta aos diversos atores do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

- SINGREH. Apesar dos questionários serem respondidos apenas por onze órgãos estaduais de 

gestão de recursos hídricos e meio ambiente, pelas organizações técnica (destacando-se a ABRH), 

pela EMBRAPA - Cerrado e pela SANEPAR-PR foi possível elencar as principais prioridades e 

aprimorar os princípios. 

A metodologia utilizada pode ser aplicada com maior abrangência entre os entes do 

SINGREH, principais usuários das informações e tecnologias em recursos hídricos desenvolvidas 
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pelos centros de pesquisa no país, que muitas vezes não estão voltados à resolver problemas reais na 

gestão dos recursos hídricos e, principalmente, na implementação dos instrumentos previstos na 

Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Após a síntese do levantamento e discussões ocorridas no Grupo Técnico sobre os princípios 

e prioridades, a minuta da nova Moção foi elaborada e, por fim, aprovada pelo Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos - CNRH em dezembro/2010 (CNRH, 2010), resultando na Moção n
o
 57/2010. 
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Nota: a autora do texto participou como representante da ANA no Grupo de Trabalho criado no 

âmbito da Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Recursos Hídrico 

juntamente com representantes do poder público, sociedade civil e usuários dos recursos hídricos. 
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