
CAPÍTULO 3

COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

A cooperação científica e tecnológica internacional fundamenta-se no interesse 
em promover o avanço do conhecimento e na busca da promoção de sinergias 
para a inovação e o enfrentamento dos desafios para o desenvolvimento. 
Com isso, possibilita o acesso do país ao conhecimento científico e tecnológico de 
ponta, conferindo-lhe também papel na produção e difusão de tal conhecimento.

Da perspectiva brasileira, a integração nas cadeias internacionais de ciência, 
tecnologia e inovação – objeto da cooperação científica e tecnológica – é instrumental 
na promoção da formação de recursos humanos de alto nível e na absorção de 
conhecimento pela sociedade brasileira, garantindo o acesso ao conhecimento 
científico e tecnológico mais avançado e o estímulo à inovação e agregação de valor 
à produção e ao aumento da competitividade dentro e fora do Brasil.

A Constituição Federal, em seu art. 218, § 7o, passa a determinar que 
“o Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de 
ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput”,1 
quais sejam: a promoção e o incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, 
à capacitação científica e tecnológica e à inovação.

Como coordenador do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SNCTI), cabe ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), entre 
outras funções, a formulação das políticas para o setor.2 

Observe-se, porém, que, em conformidade com a Constituição Federal, 
proporcionar os meios para o acesso à ciência e também à tecnologia, à pesquisa 
e à inovação,3 “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios” (Brasil, 1988, art. 23, inciso V).

1. Incluído pela Emenda Constitucional no 85 de 2015.
2. No Brasil, a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação teve seu marco institucional em 1951, com a criação do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Ensino Superior (Capes). Em 1967, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) somou-se às duas agências de fomento. 
Em 1985, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), ano em que foi realizada a I Conferência Nacional de 
Ciência e Tecnologia. Outras conferências ocorreram em 2001, 2005 e 2010.
3. Incluído pela Emenda Constitucional no 85 de 2015.
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Sob o amparo da legislação federal e em constante coordenação, atuam 
entes dos mais variados níveis da administração pública brasileira na promoção 
da cooperação científica e tecnológica internacional.

BOX 5
Alguns números da ciência e tecnologia no Brasil em 2013

Em 2013, o Brasil investiu 1,66% do produto interno bruto (PIB) em ciência e tecnologia (C&T), o equivalente a 
R$ 85,6 bilhões. Este montante incluiu recursos públicos federais e estaduais da ordem de R$ 47,9 bilhões, além 
dos empresariais, que totalizaram R$ 37,7 bilhões. Do total de dispêndios públicos, o governo federal respondeu 
por 69% (R$ 32,9 bilhões), enquanto as Unidades da Federação (UFs) representaram 31% (R$ 15,0 bilhões).

No conceito mais restrito de pesquisa e desenvolvimento (P&D), utilizado internacionalmente, o país investiu 1,24% 
do PIB, que representou R$ 63,7 bilhões, sendo R$ 36,8 bilhões públicos. Destes, 70% foram recursos federais e 
outros 30%, estaduais. Os dispêndios empresariais totalizaram cerca de R$ 27,0 bilhões.

Na comparação com outros países, em 2013, o percentual gasto pelo Brasil em P&D em relação ao PIB foi próximo da 
Rússia (1,12%), Espanha (1,24%), Itália (1,26%) e Portugal (1,37%), mas distante de países como China (2,08%), 
França (2,23%), Estados Unidos (2,73%) e Alemanha (2,85%).

Fontes: Brasil (2015a; 2015b; 2015c).

Assessorando o presidente da República na formulação e implementação 
da política nacional de desenvolvimento científico e tecnológico está o 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT),4 em cuja composição 
se incluem o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti), o Fórum Nacional de Dirigentes 
Municipais de Ciência e Tecnologia e o Conselho Nacional das Fundações 
Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).5, 6 

No que se refere à execução direta de pesquisa, o MCTI conta com um amplo 
conjunto de unidades de pesquisa (UPs) e organizações sociais – OS (quadro 13). 
Às UPs e às OS somam-se a Agência Espacial Brasileira (AEB), responsável pela 
formulação e coordenação da política espacial brasileira;7 a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (Cnen), responsável pela política nuclear;8 o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), responsável, entre outras 

4. Criado em 1996, o CCT integra a estrutura do MCTI.
5. Entidades representativas, em nível estadual e municipal, têm como objetivo contribuir para a formulação e 
aperfeiçoamento da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Passaram a compor o CCT a partir da 
promulgação do Decreto no 6.090, de 9 de janeiro de 2007. 
6. Os sistemas estaduais de ciência, tecnologia e inovação (Sectis) contribuem com cerca de 30% dos investimentos 
públicos nacionais em P&D. Uma parcela considerável desses recursos é proveniente das Fundações Estaduais de Amparo 
à Pesquisa (FAPs). No estado de São Paulo, por exemplo, merecem destaque instituições como o Instituto Butantan, que, 
além de desenvolver pesquisa básica, contribui com grande parcela da produção nacional de vacinas, e o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), que atua na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) e serviços tecnológicos, 
provendo soluções aos setores público e privado.
7. Autarquia vinculada ao MCTI, a agência foi criada em 10 de fevereiro de 1994. Disponível em: <http://goo.gl/JuoRHX>. 
Acesso em: 19 jan. 2016.
8. Autarquia federal vinculada ao MCTI, a comissão foi criada em 1956. Disponível em: <http://goo.gl/8nrksT>. 
Acesso em: 12 fev. 2016.
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atribuições, por “fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação 
de pesquisadores brasileiros” (CNPq, [s.d.]); e a Finep, empresa pública vinculada 
ao MCTI com atuação em toda a cadeia da inovação.9

QUADRO 13
Unidades de pesquisa e organizações sociais vinculadas ao MCTI

Unidades de pesquisa

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI)

Centro de Tecnologia Mineral (Cetem)

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene)

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)

Instituto Nacional da Mata Atlântica (Inma)

Instituto Nacional de Águas (INA)

Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal (INPP)

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

Instituto Nacional de Tecnologia (INT) 

Instituto Nacional do Semiárido (Insa) 

Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA) 

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 

Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast) 

Museu Paraense Emílio Goeldi (Mpeg)

Observatório Nacional (ON)

Organizações sociais

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) 

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEN) 

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) 

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)

Fonte: MCTI. 
Elaboração: Ipea.

Também integrando o SNCTI, destacam-se a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – 
que, além de desenvolver P&D e conhecimentos para o controle de doenças, 
produz vacinas e medicamentos –, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) – que tem uma atuação marcante em P&D no setor agropecuário, 
desenvolvendo conhecimentos para a melhoria da produtividade, competitividade 
e sustentabilidade – e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Podem ser citados ainda o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (Cenpes/Petrobras), 
a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Instituto de Pesquisas da Marinha 
(IPqM), o Centro Tecnológico do Exército (CTEx), o Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica (ITA) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep), entre outros.

9. Informações sobre a Finep estão disponíveis em: <http://www.finep.gov.br/>.
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Este capítulo do estudo Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento 
Internacional (Cobradi) apresenta um panorama da cooperação brasileira em 
ciência e tecnologia no período 2011-2013, buscando capturar não apenas os 
dispêndios do governo federal com essa modalidade da Cobradi (seção 3.1), 
mas também algumas das principais práticas brasileiras nessa área (seção 3.2).

3.1 Dispêndios com a cooperação científica e tecnológica

Os dispêndios do governo brasileiro com a cooperação científica e tecnológica 
compreendem, grosso modo, os desembolsos feitos pelos diversos órgãos da 
administração pública federal para custear, financiar, desenvolver e manter projetos 
de pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias, bancando 
também o engajamento de pesquisadores de alto nível (via bolsas de pesquisa) 
e outros custos relacionados.

Ao financiar projetos internacionais conjuntos para o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e o progresso da ciência, o governo brasileiro acaba, muito 
frequentemente, assumindo os dispêndios da parte brasileira (em contrapartida 
aos desembolsos realizados pelos parceiros em seus países com seus pesquisadores), 
sendo essa uma das características dessa modalidade. 

O pagamento pela utilização de equipamento de ponta (como no caso dos 
telescópios espaciais ou do acelerador de partículas), o financiamento de projetos 
de pesquisa (com capital, custeio e bolsas para os pesquisadores) e a manutenção 
de laboratórios no exterior (como os laboratórios virtuais da Embrapa – Labex) são 
outras maneiras encontradas pelo governo brasileiro para promover a cooperação 
internacional na área, implicando dispêndios de recursos do Tesouro Nacional. 

A União despendeu cerca de R$ 380 milhões com a cooperação científica e 
tecnológica, destacando-se a importância relativa dos dispêndios orçamentários 
realizados pelo MCTI sob a rubrica “cooperação internacional” (tabela 32).

TABELA 32
Dispêndios do governo federal com a cooperação científica e tecnológica (2011-2013)
(Em R$)

Órgão 2011 2012 2013 Total

Agência Espacial Brasileira (AEB) 25.316.038 31.721.837 27.766.633 84.804.508

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 3.002.969 7.442.553 18.758.822 29.204.344

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)/Cooperação Internacional (CI)¹ 55.010.613 93.591.312 58.863.225 207.465.150

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 4.321.525 3.464.055 3.677.620 11.463.200

Unidades de Pesquisa (UPs) e Organizações Sociais (OS)/MCTI² 2.414.414 3.633.274 4.883.844 10.931.532

Serviço Geológico Brasileiro (CPRM) 32.359.203 1.073.867 932.988 34.366.059

Total 122.424.762 140.926.898 114.883.132 378.234.793

Fontes: AEB; CNPq; Embrapa; MCTI; CPRM.
Elaboração: Ipea.
Obs.: Os dados referentes a 2001-2013 foram obtidos junto às organizações citadas.
Notas: ¹ Dispêndios com ações identificadas no orçamento do MCTI como “cooperação internacional”. 

² Dispêndios das UPs e OS com a cooperação internacional realizados com recursos de seu orçamento.
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Os dispêndios do MCTI sob a rubrica “cooperação internacional” foram 
realizados de formas tão distintas quanto a participação da União, como acionista 
brasileira, na composição do capital da empresa binacional Alcântara Cyclone Space 
(ACS),10 a participação brasileira nos telescópios Gemini,11 Southern Astrophysical 
Research Telescope (Soar)12 e Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT)13 – 
com o pagamento da cota brasileira referente à operação e utilização destes telescópios – 
e a internalização e o cumprimento das responsabilidades assumidas na Convenção 
para Proibição de Armas Químicas.

Os gastos das UPs e OSs vinculadas ao MCTI somam recursos orçamentários 
dessas instituições àqueles destinados pelo ministério à cooperação internacional 
mais ampla, atendendo às necessidades pontuais de cada UP e OS envolvida. 
Nesse sentido, destinaram-se a atividades tão diversas quanto viabilizar a participação 
de pesquisadores brasileiros em experimentos no exterior, a participação de pesquisadores 
estrangeiros em atividades no Brasil e a própria execução de projetos de pesquisa.

No caso da AEB, ressalte-se que boa parte de seus gastos se referiu ao 
desenvolvimento de satélites, em especial os modelos CBERS 3 e 4, excedendo 
R$ 25 milhões em 2011, R$ 26 milhões em 2012 e R$ 27 milhões em 2013, 
valores que corresponderam à quase totalidade dos dispêndios da agência com 
a cooperação científica e tecnológica no período.14

Sobre os gastos do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), decorrem da 
viabilização da participação de pesquisadores brasileiros na expedição Iatá-Piuna, 
de mapeamento e recolhimento de material biológico e geológico do leito marinho 
do Atlântico Sul, objetivando conhecer a biogeografia e a biodiversidade dos 
fundos marinhos e identificar recursos naturais e minerais com uso econômico.15 
A pesquisa foi realizada no âmbito da cooperação Brasil-Japão em Oceanografia, 
Ciências do Mar e Tecnologia de Oceanos e contou com a contribuição do CPRM, 
juntamente com o Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo (IO-USP) 
e a Agência Japonesa de Ciências do Mar e da Terra (Jamstec).

10. Em parceria com a Ucrânia.
11. O Gemini é mantido por uma parceria de cinco países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile e Estados Unidos). 
Qualquer astrônomo desses países pode postular tempo de uso do telescópio, sendo este alocado em conformidade 
com o tamanho do aporte financeiro feito pelo país do solicitante. Para mais informações, consultar: <http://www.gemini.edu/>. 
Acesso em: 21 jan. 2016.
12. O Soar “foi financiado por um consórcio com os seguintes parceiros: Brasil (representado pelo CNPq), o National 
Optical Astronomy Observatory (Noao), a Universidade da Carolina do Norte (UNC) e a Universidade Estadual de 
Michigan (MSU)” (LNA, [s.d.]). Tal como no caso no Gemini, “o número de noites a serem utilizadas nestes telescópios 
é proporcional à parcela de contribuição de cada participante na construção/operação” (LNA, [s.d.]). 
13. O CFHT é um dos observatórios que compuseram a rede de telescópios à disposição do LNA no período coberto 
pelo estudo. Informações sobre o telescópio estão disponíveis em: <http://goo.gl/iVfgA5>.
14. A exceção é o desembolso de R$ 5,2 milhões em 2012 para pesquisa em ciência e clima espacial. Ainda assim, a participação 
dos gastos com o desenvolvimento dos satélites mantém-se superior a 80% dos dispêndios da agência no referido ano.
15. Para mais informações, consultar a página eletrônica do CPRM: <http://goo.gl/e0Jzrg>. Acesso em: 12 maio 2016.

http://www.gemini.edu/
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Quanto aos gastos da Embrapa, a manutenção dos Labex nos Estados Unidos 
e na Europa constituiu, de longe, o maior dispêndio da empresa com a cooperação 
científica entre 2011 e 2013, valendo registrar que, ao incremento dos dispêndios 
com o primeiro, contrapôs-se uma acentuada queda nos dispêndios com o segundo 
ao longo do período, em especial entre 2011 e 2012 (tabela 33).

TABELA 33
Dispêndios da Embrapa com a cooperação científica e tecnológica (2011-2013)
(Em R$)

Projeto 2011 2012 2013 Total

Consultive Group on International Agricultural Research (Cgiar) 438.770 279.890 124.821 843.481

Labex China 39.316 110.542 177.230 327.088

Labex Coreia 206.821 195.500 473.932 876.253

Labex Estados Unidos 1.066.039 1.636.327 1.826.651 4.529.017

Labex Europa 2.176.729 782.000 566.859 3.525.588

Programa Cooperativo de Investigação e Transferência de Tecnologia para os Trópicos 
Sul-Americanos (Procitrópicos)

139.311 162.636 179.731 481.678

Programa Cooperativo para o Desenvolvimento Tecnológico Agroalimentar e 
Agroindustrial do Cone Sul (Procisur)

254.539 297.160 328.396 880.095

Total 4.321.525 3.464.055 3.677.620 11.463.200

Fonte: Embrapa.
Elaboração: Ipea.
Obs.: Os dados referentes a 2001-2013 foram obtidos junto às organizações citadas.

A desvalorização cambial contribuiu de modo decisivo para o incremento 
nos dispêndios da Embrapa com alguns de seus projetos de cooperação científica 
e tecnológica, haja vista que os desembolsos foram feitos em dólares. Nos casos do 
Procisur e do Procitrópicos, por exemplo, embora os valores em dólares permaneçam 
constantes ao longo do período, percebe-se um incremento dos dispêndios em real. 

Apesar disso, a redução acentuada nos dispêndios com o Labex Europa e com 
o Consultive Group on International Agricultural Research (Cgiar), em particular, 
contribuiu para a redução global dos gastos da empresa com essa modalidade, em especial 
entre 2011 e 2012, percebendo-se uma pequena recuperação em 2013 (tabela 33).

TABELA 34
Dispêndios do CNPq com a cooperação científica e tecnológica (2011-2013)
(Em R$)

Rubrica 2011¹ 2012 2013 Total

Bolsas - 3.202.110 9.585.858 12.787968

Capital - 672.950 2.051.354 2.724.304

Custeio 3.002.969 3.567.493 7.121.610 13.692.072

Total 3.002.969 7.442.553 18.758.822 29.204.344

Fonte: CNPq.
Elaboração: Ipea.
Obs.: Os dados referentes a 2001-2013 foram obtidos junto às organizações citadas.
Nota: ¹ Para 2011, os dispêndios com bolsas, capital e custeio foram informados conjuntamente. 
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Chama atenção, finalmente, quando se analisam os dispêndios realizados 
pelo CNPq no período, o aumento nos dispêndios realizados no financiamento 
de pesquisas em todas as rubricas (capital, custeio e bolsas)16, destacando-se o 
incremento de dispêndios entre 2012 e 2013 (tabela 34).

3.2 Algumas práticas da cooperação científica e tecnológica

Para além dos dispêndios, é possível apresentar uma visão geral das práticas brasileiras na 
cooperação científica e tecnológica a partir da escolha de grandes temas e da atuação das 
instituições de pesquisa e agências brasileiras responsáveis pelo desenvolvimento do setor. 

Nesse particular, merece menção o fato de o MCTI acompanhar, desde 2002, 
por intermédio de sua Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa 
(Scup),17 as ações e os acordos de cooperação internacional das UPs.

Para tanto, desenvolveu um indicador de programas, projetos e ações em 
cooperação internacional (PPACI), que oferece uma primeira aproximação da 
cooperação internacional realizada pelas unidades de pesquisa vinculadas ao 
ministério. De caráter quantitativo, o PPACI permite vislumbrar o engajamento 
dessas instituições em ações de cooperação internacional.

Visto em perspectiva de longo prazo, o PPACI apresenta uma tendência de 
alta desde sua criação (com exceção das quedas em 2007 e 2009), sendo os anos 
de 2011, 2012 e 2013 significativos para o aumento do PPACI (gráfico 6).

16. Custeio, capital e bolsas são as três categorias de despesas utilizadas pelo CNPq. Conceitualmente, elas podem 
ser detalhadas da seguinte forma:
•  despesas de custeio são aquelas despesas relativas à aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, 

passagens e de serviços prestados por pessoa física ou jurídica, por exemplo: i) outros serviços de terceiros/pessoa 
física – prestação de serviços por pessoal técnico ligado diretamente aos resultados pretendidos na pesquisa e que, 
por sua natureza, só possam ser executados por pessoas físicas; ii) outros serviços de terceiros/pessoa jurídica – 
instalação, adaptação, reparos e conservação de máquinas e equipamentos vinculados ao projeto, reprografia, 
impressos e serviços gráficos, passagens, seguro-saúde, aluguéis para eventos, assinatura de revistas e periódicos, 
exposições, participação em conferências e congressos, software e outros; iii) diárias; iv) passagens; e v) material de 
consumo – material de uso em laboratórios, material de desenho e de expediente, combustível e lubrificante, embalagens, 
material fotográfico, de filmagens e gravações, produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos em geral, 
material de impressão, vidrarias de laboratório, peças para upgrades de computadores e outros;

•  despesas de capital são aquelas despesas relativas à aquisição de bens patrimoniais, equipamentos e material 
permanente para pesquisa, por exemplo: equipamentos de processamento de dados e de comunicação; máquinas e 
aparelhos gráficos, elétricos e eletrônicos; instrumentos técnicos e científicos; ferramentas; livros e outros; e

•  já bolsas não possuem destinação específica de despesas, sendo de livre dispêndio por parte do beneficiário. 
Cabe observar que a concessão de bolsas pode agregar benefícios adicionais que não as mensalidades de bolsas em si, incluindo 
auxílio-deslocamento, auxílio-seguro-saúde, taxa de bancada etc. Tais auxílios se caracterizam como despesas de custeio, 
ainda que associados à bolsa, porém para fins de cálculo orçamentário encontram-se associados às despesas de bolsas.

17. Em 2003, com o Decreto no 4.724, de 9 de junho, a Scup substitui a antiga Secretaria de Coordenação das Unidades de 
Pesquisa (Secup) na estrutura do MCTI, assumindo a responsabilidade por “propor, coordenar e acompanhar a execução de 
programas e projetos a cargo das unidades de pesquisa, visando ao fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica brasileira” 
(Brasil, 2003, art. 5o, I). As atuais atribuições da Scup estão definidas no Decreto no 5.886, de 6 de setembro de 2006.
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GRÁFICO 6
Somatório do PPACI de todas as UPs em cada ano (2002-2014)
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Fonte: MCTI.

Focando apenas os anos cobertos pelo estudo e analisando o registro 
PPACI de cada UP, destacam-se o ativismo de Inpa, Inpe, Mpeg e CBPF 
como UPs com maior número de ações registradas entre 2011 e 2013 e o fato 
de a cooperação internacional ter sido amplamente adotada pelas unidades de 
pesquisa vinculadas ao MCTI (gráfico 7).

GRÁFICO 7
Comparação do PPACI de cada UP (2011-2013)
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Fonte: MCTI.

Se os dados permitem capturar o número de ações internacionais em que se 
engajaram UPs e OS, pouco dizem sobre a natureza e o conteúdo dessas ações, 
sendo necessária, pois, uma complementação voltada para um conhecimento mais 
preciso da contribuição brasileira nesse campo.
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Assim, feita essa observação inicial sobre a cooperação internacional das UPs 
registradas no sistema de indicadores do MCTI, vale retomar a questão de fundo 
desta seção e apresentar um panorama das práticas brasileiras da cooperação científica 
e tecnológica, ampliando o escopo da análise com vistas a abordar a evolução da 
cooperação brasileira em ciência e tecnologia a partir de temas desenvolvidos não 
apenas pelas unidades de pesquisa do MCTI, mas também por suas organizações 
sociais e por Embrapa, CNPq e AEB.

Nesse sentido, foram selecionadas três áreas: financiamento de projetos de 
pesquisa; pesquisa básica em tecnologias agropecuárias; e pesquisa espacial. 
Ao final do capítulo, apresenta-se uma visão panorâmica de outras áreas da 
cooperação brasileira em ciência e tecnologia a partir de uma síntese da atuação 
das UPs e OS vinculadas ao MCTI.

3.2.1 Financiamento de projetos de pesquisa

O financiamento de projetos de pesquisa é atribuição constitutiva do CNPq,18 
agência vinculada ao MCTI cuja missão é “Fomentar a ciência, tecnologia e 
inovação e atuar na formulação de suas políticas, contribuindo para o avanço das 
fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional” 
(CNPq, [s.d.]).

Atuando concomitantemente com a Finep19 na promoção de pesquisa e 
inovação, o CNPq assume papel de destaque, viabilizando parcerias internacionais 
por meio do financiamento de projetos de pesquisa.

Dispondo de uma ampla rede de parcerias internacionais,20 o CNPq 
seleciona os projetos de pesquisa a serem financiados por meio de chamadas 
públicas lançadas em conformidade com cronograma acertado previamente 
com as instituições parceiras.

Entre 2011 e 2013, foram selecionados projetos de 24 parcerias internacionais 
distintas, de instituições de 21 diferentes países, mais a União Europeia (UE), 
totalizando 164 contemplados no período (tabela 35).

18. Vale lembrar que o órgão tem, também, papel de destaque na cooperação educacional, concedendo bolsas de 
estudo a estudantes estrangeiros. Ver, a propósito, o capítulo sobre a cooperação educacional.
19. Empresa pública vinculada ao MCTI, a Finep tem como missão “Promover o desenvolvimento econômico e social do 
Brasil por meio do fomento público à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos 
e outras instituições públicas ou privadas” (Finep, [s.d.]). 
20. Para se ter uma ideia, em fevereiro de 2016, o CNPq contava com 46 registros de parcerias internacionais, distribuídas 
pelas Américas, Europa e Ásia. Disponível em: <http://goo.gl/4JODmI>. Acesso em: 10 fev. 2016.
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TABELA 35
Número de projetos financiados pelo CNPq por país e chamada (2011-2013)

País – chamada 2011 2012 2013

Alemanha – DFG - - 3

Alemanha – DLR - - 5

Argentina – CNPq/Conicet 12 - 5

Bélgica – CNPq/FNRS 7 - 5

Bélgica – CNPq/FWO 8 - -

Canadá (Programa de Cooperação Brasil/Canadá) - 17 -

Colômbia – Colciencias - - 3

Costa Rica – CNPq/Conicit 2 - -

Cuba – MES - - 2

Eslovênia – CNPq/MHEST 7 - -

Espanha – CNPq/Csic 10 - -

Finlândia – CNPq/AKA - 8 -

França – IRD - - 8

Holanda – NWO - - 6

Índia – CNPq/DBT - - 5

Itália – CNPq/CNR 8 - 4

Japão – CNPq/JST - - 3

México – Conacyt - - 4

Peru – Concytec - - 4

Portugal – FCT - - 5

Reino Unido – CNPq/BBSRC - 4 -

Reino Unido – CNPq-GSK (GlaxoSmithKline) - 8 -

União Europeia – Programa de Cooperação Brasil/União Europeia - - 4

Uruguai – CNPq/Dicyt 4 - 3

Total 58 37 69

Fonte: CNPq/MCTI.
Elaboração: Ipea.

Cumpre notar o financiamento de projetos realizados no âmbito de uma 
parceria do CNPq com um laboratório multinacional, o GlaxoSmithKline, no 
ano de 2012. As oito pesquisas foram desenvolvidas em instituições brasileiras, 
federais e estaduais, públicas e privadas,21 evidenciando a amplitude e o potencial 
de articulação da cooperação brasileira no campo da ciência e da tecnologia.

No tocante às grandes áreas de pesquisa financiadas pelo CNPq, observou-se 
a prevalência dos estudos em ciências biológicas, seguidos por ciências exatas e da 
terra e ciências agrárias (tabela 36).

21. A saber: Universidade de São Paulo (USP); Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp); 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ); e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).
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TABELA 36
Número de projetos de pesquisa financiados pelo CNPq por grande área (2011-2013)

Grande área 2011 2012 2013 Total

Ciências agrárias 7 4 11 22

Ciências biológicas 18 10 25 53

Ciências da saúde 2 5 3 10

Ciências exatas e da terra 19 9 18 46

Ciências humanas 2 2 5 9

Ciências sociais aplicadas 2 0 1 3

Engenharias 7 7 5 19

Não informada 1 0 1 2

Fonte: CNPq/MCTI.
Elaboração: Ipea.

Note-se que, apesar da evolução inconstante do número de projetos finan-
ciados ao longo do período, as áreas de ciências biológicas e ciências exatas e da 
terra mantiveram-se na liderança nos três anos cobertos pelo estudo, havendo uma 
alternância, entre 2012 e 2013, na terceira área com maior número de projetos 
financiados (gráfico 8).

GRÁFICO 8
CNPq: distribuição das chamadas por grandes áreas ano a ano (2011-2013)
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Fonte: CNPq/MCTI.
Elaboração: Ipea.

No que se refere às instituições onde se realizaram as pesquisas, observa-se 
uma grande dispersão, com 61 diferentes instituições, nacionais e estrangeiras, 
servindo de local para a execução das 164 pesquisas financiadas ao longo do período 
coberto pelo estudo (tabela 37). 
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TABELA 37
Número de projetos de pesquisa financiados pelo CNPq por instituição ano a ano (2011-2013)

Instituição – estado ou país 2011 2012 2013 Total

Instituto Agronômico (IAC) – São Paulo - - 1 1

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) - - 1 1

Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) - - 1 1

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) – México - - 1 1

Escola de Engenharia de Lorena (EEL/USP) – São Paulo - - 1 1

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 2 1 1 4

Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar/Instituto de Física de São Carlos (FCI/IFSC/USP) – São Paulo 1 - - 1

Universidade Feevale (Feevale) – Rio Grande do Sul 1 - - 1

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - - 2 2

Fiocruz/Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz/IOC) – Rio de Janeiro - - 1 1

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP/USP) – São Paulo - - 1 1

Faculdade de Medicina da USP (Fmusp) – São Paulo - - 1 1

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) – Ceará - - 1 1

Universidade Federal do Rio Grande (Furg) – Rio Grande do Sul 1 2 - 3

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) – Amazonas - - 1 1

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) 1 - - 1

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) – Rio de Janeiro - - 1 1

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) – Amazonas 1 - 1 2

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 1 - - 1

Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP) – São Paulo - - 1 1

Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar/UFC) – Ceará 1 - - 1

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 1 - - 1

Museu Paraense Emilio Goeldi (Mpeg) – Pará 1 - - 1

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/Minas) – Minas Gerais 1 - - 1

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) – Rio Grande do Sul 1 1 1 3

Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC) – Santa Catarina - 1 - 1

Universidade Católica de Brasília (UCB) – Distrito Federal - - 1 1

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) – Santa Catarina - 1 - 1

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) – Paraíba - - 1 1

Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) – Bahia 1 - - 1

Universidade Federal do ABC (UFABC) – São Paulo - - 1 1

Universidade Federal do Amazonas (Ufam) – Amazonas - - 1 1

Universidade Federal da Bahia (Ufba) – Bahia - - 1 1

Universidade Federal do Ceará (UFC) – Ceará 3 - 2 5

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – Paraíba - - 1 1

Universidade Federal Fluminense (UFF) – Rio de Janeiro 1 - - 1

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Goiás 1 - - 1

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Minas Gerais 1 6 2 9

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) – Mato Grosso do Sul - 1 1 2

Universidade Federal do Pará (Ufpa) – Pará - - 1 1

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – Paraíba 1 - 1 2

Universidade Federal de Pernambuco (Ufpe) – Pernambuco - - 4 4

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) – Rio Grande do Sul 1 1 - 2

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Paraná 1 1 1 3

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Rio Grande do Sul 6 2 4 12

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Rio de Janeiro 4 2 5 11

(Continua)
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Instituição – estado ou país 2011 2012 2013 Total

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Rio Grande do Norte - 1 1 2

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – Pernambuco - - 1 1

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Santa Catarina 3 2 2 7

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – São Paulo 2 - 1 3

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Rio Grande do Sul - - 1 1

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Minas Gerais 1 - - 1

Universidade Federal de Viçosa (UFV) – Minas Gerais 1 1 - 2

Universidade de Brasília (UnB) – Distrito Federal 3 4 4 11

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – São Paulo 2 1 3 6

Unesp/Bauru – São Paulo - - 1 1

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – São Paulo 2 3 3 8

Universidade Federal de Alfenas (Unifal) – Minas Gerais - 1 - 1

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – São Paulo 1 - 1 2

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) – Rio Grande do Sul - 1 - 1

Universidade de São Paulo (USP) – São Paulo 10 4 7 21

Total 58 37 69 164

Fonte: CNPq/MCTI.
Elaboração: Ipea.
Obs.: Os dados referentes a 2001-2013 foram obtidos junto às organizações citadas.

Observa-se, ademais, que as três grandes áreas de pesquisa com maior número 
de projetos financiados (ciências biológicas, ciências exatas e da terra e ciências 
agrárias) concentraram cerca de três quartos dos projetos custeados pelo CNPq 
(gráfico 9). 

GRÁFICO 9
CNPq: distribuição das chamadas por grandes áreas (2011-2013)
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(Continuação)
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A propósito, é possível indicar, avançando no sentido de descrever as práticas, 
as áreas de conhecimento (ou temáticas) dos projetos desenvolvidos com o finan-
ciamento do CNPq no período coberto pelo estudo, destacando-se, a título de 
exemplificação, aquelas pertinentes a cada uma das três grandes áreas com maior 
número de projetos custeados (quadro 14).

QUADRO 14
Temas de pesquisa financiados pelo CNPq, grandes áreas: ciências biológicas, ciências 
exatas e da terra e ciências agrárias (2011-2013)

Grande área Área do conhecimento

Ciências 
agrárias

Aquicultura; ciência de alimentos; ciência do solo; doenças parasitárias de animais; energia de biomassa florestal; 
engenharia de alimentos; entomologia agrícola; fisiopatologia da reprodução animal; fitopatologia; fitossanidade; 
fitotecnia; melhoramento vegetal; piscicultura; produção e beneficiamento de sementes; e química do solo.

Ciências 
biológicas

Biofísica celular; biofísica de processos e sistemas; biofísica molecular; biologia molecular; ecologia de ecossistemas; 
ecologia teórica; entomologia e malacologia de parasitos e vetores; farmacologia bioquímica e molecular; farmacologia clínica; 
farmacologia geral; fisiologia comparada; fisiologia dos grupos recentes; fisiologia vegetal; genética humana e médica; 
genética molecular e de micro-organismos; genética quantitativa; genética vegetal; imunologia aplicada; imunologia celular; 
imunoquímica; metabolismo e bioenergética; microbiologia aplicada; microbiologia industrial e de fermentação; morfologia; 
neurofisiologia; proteínas; taxonomia de criptógamos; taxonomia dos grupos recentes; taxonomia vegetal; virologia; 
e zoologia aplicada.

Ciências exatas 
e da terra

Arquitetura de sistemas de computação; banco de dados; cinética química e catálise; determinação de estrutura de compostos 
inorgânicos; equações diferenciais parciais; estruturas eletrônicas e propriedades elétricas de superfícies, e partículas; 
física da matéria condensada; física matemática; física nuclear; físico-química; físico-química inorgânica; fotoquímica orgânica; 
geocronologia; geometria e topologia; hidrogeologia; interação entre os organismos marinhos e os parâmetros ambientais; 
inferência paramétrica; matemática aplicada; materiais dielétricos e propriedades dielétricas; materiais magnéticos e 
propriedades magnéticas; meteorologia; oceanografia física; oceanografia química; propriedades de transportes de 
matéria condensada (não eletrônica); química analítica; química do estado condensado; química orgânica; sistemas de computação; 
sistemas de informação; supercondutividade; teleinformática; e variáveis físicas da água do mar.

Fonte: CNPq/MCTI.
Elaboração: Ipea.

É possível apontar também a distribuição espacial dos projetos financiados ao 
longo do período coberto pelo estudo, mantendo-se, nas três áreas que concentraram 
o maior número de projetos financiados no período, a mesma dispersão constatada 
na totalidade dos financiamentos (quadro 15).

QUADRO 15
Distribuição de instituições por grandes áreas selecionadas (2011-2013)

Grande área Ano Instituições¹

Ciências 
agrárias

2011 Embrapa (2); UFPel (1); UFRGS (2); UnB (1); e USP (1).

2012 Embrapa (1); UFPel (1); UnB (1); e USP (1).

2013 Conacyt (1); Embrapa (1); IAC (1); UFC (1); UFPB (1); UFRGS (1); UFRPE (1); UFSC (1); UnB (1); Unesp (1); e USP (1).

Ciências 
biológicas

2011
FCI/IFSC/USP (1); Inpa (1); Labomar/UFC (1); Mpeg (1); Uesc (1); UFC (1); UFG (1); UFRGS (1); UFRJ (1); UFV (1); UnB (1); 
Unesp (1); Unicamp (1); Unifesp (1); e USP (4).

2012 UFMG (3); UFPR (1); UFRN (1); UFSC (1); Unesp (1); UFV (1); Unicamp (1); e USP (1).

2013
Ceplac (1); EEL/USP (1); Fiocruz (2); Fiocruz/IOC (1); FMRP (1); Inca (1); Inpa (1); PUC/RS (1); UCB/DF (1); UFMG (2); 
Ufpa (1); Ufpe (1); UFPR (1); UFRGS (1); UFRJ (4); UFRN (1); UFSM (1); Unesp (2); e USP (1).

Ciências exatas 
e da terra

2011 FURG (1); Impa (1); Inpe (1); UFC (2); UFF (1); UFMG (1); UFPB (1); UFPR (1); UFRGS (3); UFRJ (2); Ufscar (1); Unicamp (1); e USP (3).

2012 FURG (2); SATC (1); Udesc (1); UFMG (1); UFRGS (1); UnB (1); Unicamp (1); e USP (1).

2013
Ifam (1); IQSC/USP (1); UEPB (1); Ufba (1); UFC (1); UFCG (1); Ufpe (3); UFRGS (1); UFRJ (1); Ufscar (1); UnB (1); Unicamp (2); 
Unifesp (1); e USP (2).

Fonte: CNPq/MCTI.
Elaboração: Ipea.
Obs.: Os dados referentes a 2001-2013 foram obtidos junto às organizações citadas.
Nota: ¹ Os números entre parênteses indicam o número de projetos de pesquisa financiados naquela instituição no ano indicado.
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3.2.2 Pesquisa básica em tecnologias agropecuárias

Importante elemento da cooperação técnica brasileira, a pesquisa agropecuária 
desdobra-se também na cooperação científica e tecnológica, constituindo elemento 
essencial da projeção brasileira no campo da cooperação internacional, por meio 
da pesquisa básica em tecnologias agropecuárias.

A Embrapa, além de sua participação na cooperação técnica, é ator-chave da 
cooperação científica e tecnológica brasileira, desenvolvendo novos conhecimentos, 
técnicas e tecnologias no setor agropecuário.

Nesse sentido, atua com vistas a “aumentar continuamente a qualidade de 
sua pesquisa”, mantendo “intenso programa de cooperação científica com insti-
tuições internacionais de reconhecida competência para o intercâmbio contínuo 
de conhecimentos e tecnologias que promovam o avanço da agricultura brasileira” 
(Embrapa, [s.d.]).

Entre 2011 e 2013, isso significou engajar-se em três frentes diferentes: 
no âmbito de uma rede mundial de parceiros em pesquisa agrícola – o sistema Cgiar22 –; 
em âmbito regional, por meio de dois programas – Procitrópicos e o Procisur –; 
e por meio do estabelecimento de Labex no exterior. 

Sobre a participação brasileira no Cgiar, cabe notar o estabelecimento de 
parcerias com países, organizações internacionais e regionais e fundações privadas 
em apoio a centros agrícolas internacionais, no sentido de desenvolver atividades de 
cooperação científica e tecnológica, trabalhando em conjunto com os sistemas nacionais 
de pesquisas agrícolas, as organizações da sociedade civil e com o setor privado.

De modo mais pontual, tal participação converteu-se, em 2012/2013, em 
acordos que possibilitam o intercâmbio de cientistas e o desenvolvimento de 
projetos de interesse mútuo no âmbito do programa Embrapa-Cgiar Xchange.23 
Já existem, nesse sentido, acordos com o International Center for Tropical Agriculture 
(Ciat), sediado na Colômbia;24 com o International Rice Research Institute (Irri), 
sediado nas Filipinas;25 e com o International Food Policy Research Institute (Ifpri), 
sediado nos Estados Unidos.26

Em âmbito regional, a pesquisa agropecuária brasileira articulou-se, por 
intermédio da Embrapa, com instituições de pesquisa agropecuária sul-americanas, 
buscando tanto “promover a interação de competências e esforços que permitam 
ampliar continuamente a geração, transferência de tecnologias e conhecimento 
necessário para o desenvolvimento da agricultura e do espaço rural das regiões 
tropicais” (Procitrópicos, 2009, tradução nossa),27 no caso do Procitrópicos, quanto 
“contribuir, por meio da cooperação, para a construção de um sistema regional 

22. Informações sobre o Cgiar estão disponíveis em: <http://www.cgiar.org/>.
23. Disponível em: <https://goo.gl/G7rY4g>. Acesso em: 11 fev. 2016.
24. Informações sobre o Ciat estão disponíveis em: <https://ciat.cgiar.org/>.
25. Informações sobre o Irri estão disponíveis em: <http://irri.org/>.
26. Informações sobre o IFPRI estão disponíveis em: <http://www.ifpri.org/>.
27. No original: “Promover la interacción de competencias y esfuerzos que permitan ampliar continuamente la gerneración, 
transferencia de tecnologías y conocimiento necesario para el desarrollo de la agricultura y del espacio rural de la regiõs tropical”.
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de inovação, focalizado na geração de inovações tecnológicas, institucionais e 
conhecimentos para atender as demandas dos países integrantes” (Procisur, [s.d.], 
tradução nossa),28 no caso do Procisur. 

Juntos, os dois programas envolveram instituições de todos os países sul-americanos, 
exceto Guiana, na rede de cooperação científica e tecnológica articulada, do lado 
brasileiro, pela Embrapa (quadro 16).

QUADRO 16 
Instituições participantes dos programas Procitrópicos e Procisur por país-sede (2011-2013)

Programa Instituição País-sede

Procisur

Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (Inta) Argentina

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) Bolívia

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Brasil

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia) Chile

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (Ipta) Paraguai

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Inia) Uruguai

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (Iica) Costa Rica

Procitrópicos

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) Bolívia

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Brasil

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) Colômbia

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) Equador

Instituto Nacional de Innovación Agraria (Inia) Peru

Center for Agricultural Research in Suriname (Celos) Suriname

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (Inia) Venezuela

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (Iica) Costa Rica

Fonte: Embrapa.
Elaboração: Ipea.

Finalmente, merece destaque a manutenção dos Labex em seis países de três 
continentes distintos (China, Coreia, Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha).

Concentrando cerca de 80% dos dispêndios da Embrapa com a cooperação 
científica e tecnológica no período, os Labex possibilitam a instalação de pesqui-
sadores seniores da empresa em “instituições de pesquisa e universidades de países 
de reconhecida competência científica, para desenvolver, em parceria, projetos 
de pesquisa de interesse comum, acompanhar o avanço tecnológico e científico 
e realizar prospecção em áreas de tecnologia de ponta de interesse da Embrapa” 
(Embrapa, 2015, p. 3).

De modo sucinto, o Documento Orientador do Programa Embrapa-Labex 
apresenta, como mecanismo de funcionamento, a noção de que “O estabelecimento 
de uma iniciativa de integração entre pesquisadores em instituições científicas no 
exterior é uma decisão estratégica da Embrapa tomada com base no mapeamento 

28. No original: “Contribuir, a través de la cooperación, a la construcción de un sistema regional de innovación, focalizado en la 
generación de innovaciones tecnológicas, institucionales y conocimientos para atender las demandas de los países integrantes”.
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permanente para diagnosticar o potencial técnico-científico de grupos de pesquisa, 
suas instituições de PD&I e países onde estão situados” (Embrapa, 2015, p. 4).

Cabe enfatizar que os temas a serem abordados no âmbito dos Labex são 
definidos em conformidade com a agenda estratégica da Embrapa, sendo a busca 
por parcerias orientada pelas áreas temáticas estabelecidas como prioritárias. 

Com base nisso, no período coberto pelo estudo, estiveram ativos quatro Labex: 
Labex China, Labex Coreia, Labex Estados Unidos e Labex Europa, envolvendo ao 
menos seis instituições de seis diferentes países, que abrigaram variadas pesquisas 
de interesse da agropecuária brasileira (quadro 17).

QUADRO 17
Labex, instituições parceiras e temas (2011-2013)

Labex Instituições parceiras Temas

China Chinese Academy of Agricultural Sciences (Caas) Avaliação e caracterização de germoplasma

Coreia Administração de Desenvolvimento Rural da Coreia (RDA) Recursos genéticos e melhoramento genético de suínos

Estados 
Unidos

United States Department of Agriculture/Agricultural 
Research Service (Usda/ARS)

Biotecnologia, compostos bioativos, citrus huanglongbing, 
recursos genéticos animais e sanidade animal

Europa
Fundação Agrópolis (Agropolis International, França)
Norwich Research Park (Reino Unido)
Jürich Institut (Alemanha)

Interação planta-patógeno e gestão de recursos naturais.

Fonte: Embrapa.
Elaboração: Ipea.

3.2.3 Pesquisa espacial

A AEB é o órgão responsável pela coordenação geral do Sistema Nacional de 
Desenvolvimento das Atividades Espaciais (Sindae). Instituído pelo Decreto 
no 1.953, de 10 de julho de 1996, o Sindae visa “organizar a execução das atividades 
espaciais” (AEB, [s.d.]) no país, em conformidade com a Política Nacional das 
Atividades Espaciais (Pndae).29

Em virtude dos altos custos e dos riscos envolvidos no desenvolvimento do 
setor aeroespacial, o programa espacial brasileiro é implementado por parcerias 
tanto nacionais – destacando-se o Inpe, do MCTI, e o Departamento de Ciência 
e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), do Comando da Aeronáutica (Comaer), do 
Ministério da Defesa (MD)30 – quanto internacionais.31

29. Instituída pelo Decreto no 1.332, de 8 de dezembro de 1994, a Pndae estabelece objetivos e diretrizes para os 
programas e projetos nacionais relativos à área espacial e tem o Programa Nacional de Atividades Espaciais (Pnae) 
como seu principal instrumento de planejamento e programação por períodos decenais. A responsabilidade pelas suas 
atualizações é da AEB (AEB, [s.d.]b).
30. Órgãos setoriais que compõem o Sindae.
31. Interessante notar o papel atribuído, pela AEB, à iniciativa privada no desenvolvimento do setor espacial. Segundo a agência, 
“A possibilidade de contrapartidas contratuais que colaborem para o desenvolvimento das atividades espaciais brasileiras, 
incluindo parcerias público-privadas (PPP), deverá ser utilizada na aquisição, por órgãos públicos, de sistemas e serviços 
de natureza espacial, ainda que para fins estritamente comerciais ou de prestação de serviços” (AEB, [s.d.]a). 



Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (2011-2013)116 | 

Nesse particular, importa observar que

A Agência Espacial Brasileira (AEB) dedica especial atenção ao incremento da 
cooperação internacional e tem procurado promover a capacitação tecnológica do 
setor espacial brasileiro para atender às necessidades do país. Já foram assinados 
acordos-quadro de natureza intergovernamental com nove países e uma organização 
internacional sobre cooperação para os usos pacíficos do espaço exterior. Esses acordos 
são, em princípio, geradores de novos instrumentos internacionais e de iniciativas 
que levam ao desenvolvimento bilateral de programas espaciais e, eventualmente, à 
obtenção de novas tecnologias (AEB, [s.d.]a).

No período coberto pelo estudo, destacaram-se os contatos da agência com 
instituições de sete países,32 além da participação de representantes da AEB em 
foros e reuniões de organismos internacionais. De particular relevância, os contatos 
com Alemanha, Argentina e China constituíram-se em uma constante ao longo 
dos três anos cobertos pelo estudo.

No caso da Alemanha, merece atenção a discussão sobre a cooperação na 
área de foguetes de sondagem entre a Agência Espacial Alemã (DLR) e o DCTA, 
vinculado ao MD, coordenada pela AEB. Com a participação de especialistas do 
Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), a parceria com a Alemanha constitui 
peça-chave no desenvolvimento do veículo lançador de microssatélite brasileiro 
(VLM-1), contando também com a participação de empresas. 

No caso da cooperação com a Argentina, além da participação em reuniões 
conjuntas de gestão e coordenação do setor espacial,33 o destaque ficou por conta 
do desenvolvimento do satélite argentino-brasileiro de informações ambientais 
(Sabia-MAR), satélite conjunto de observação costeira e oceânica. Com participação 
do Inpe e da Comissão Nacional de Atividades Espaciais da Argentina (Conae), o 
Projeto Sabia-MAR teve sua fase A concluída em 2013.34

Com relação à China, o desenvolvimento e o lançamento do satélite 
sino-brasileiro de recursos terrestres CBERS 335 e o desenvolvimento do 
CEBRS 4 foram os destaques de uma intensa agenda bilateral.36 

32. Alemanha, Argentina, China, Estados Unidos, França, Itália e Rússia.
33. Em 2011, a AEB se fez representar na Reunião dos Gestores do Mecanismo de Integração e Coordenação Brasil/Argentina 
(Micba), em Buenos Aires (Argentina). Em 2012, participou da reunião dos subsecretários-gerais da América do Sul para 
tratar da cooperação espacial. Em 2013, a agenda envolveu participação na II Reunião do Grupo de Trabalho Binacional 
(Brasil-Argentina) sobre o Projeto Sabia-MAR e na visita do ministro de Estado do MCTI à Argentina.
34. Para mais informações, consultar: <http://goo.gl/0uMGXV>. Acesso em: 20 jan. 2016.
35. Para mais informações, consultar: <http://goo.gl/r35mV7>. Acesso em: 20 jan. 2016.
36. Dentre os vários compromissos bilaterais que envolveram a AEB no período 2011-2013, destacam-se a participação 
na Comitiva do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, em missão à China em 2012, e as participações em 
diversas reuniões da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban).
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Desenvolvido com participação do Inpe, da Academia Chinesa de Tecnologia 
Espacial (Cast) e de empresas, o programa CBERS tem origem em acordo de 1988 
assinado pelos governos de Brasil e China.37 

Marco da participação brasileira no projeto, o Brasil enviou, em 2012, 
para equipar o CBERS 3 uma câmera imageadora (a MUX) capaz de fazer 
imagens com 20 m de resolução do solo, a mais de 750 km de altitude. 
Trata-se de equipamento moderno e complexo, sendo a primeira câmera do 
gênero inteiramente desenvolvida e produzida no país.38

Ainda na área da pesquisa espacial, algumas ações lideradas pelo Inpe, no 
Brasil, merecem menção, haja vista sua relevância para a cooperação científica, em 
particular nas áreas espacial e de ambiente terrestre.39

A hospedagem do Interamerican Institute for Global Change Research (IAI) 
até 2015, com a participação em vários programas de capacitação com países 
latino-americanos, particularmente em temas relacionados à modelagem climática; 
a oferta de cursos a técnicos gaboneses no Centro Regional da Amazônia, sobre 
sistemas de monitoramento de florestas, no âmbito do memorando de entendimento 
assinado com França e o Gabão; e a oferta de cursos de capacitação sobre sistemas 
de monitoramento de floresta no âmbito da cooperação do instituto com a Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) são exemplos da cooperação 
brasileira em pesquisa espacial e de ambiente terrestre levada a cabo pelo Inpe.

Compondo o quadro mais amplo da cooperação brasileira em pesquisa 
espacial no período, merecem menção ainda os contatos realizados com a Rússia, 
incluindo-se a instalação da estação do Sistema de Navegação Global por Satélite 
(Glonass) na UnB; com os Estados Unidos, para pesquisa em ciência e clima espacial; e 
com o grupo franco-italiano Thales Alenia, para o desenvolvimento e a capacitação 
de pessoal relacionado ao satélite geoestacionário de defesa e telecomunicações 
estratégicas (SGDC).

A participação em eventos, como nos congressos da Federação Internacional 
de Astronáutica (FIA), e nas atividades do Instituto Internacional de Direito Espacial 
(Iide) e da AIA; a realização de visitas oficiais, como à Academia de Tecnologia de 
Voos Espaciais de Xangai (China), em 2013; e a apresentação temática durante 
eventos, como no seminário “Equidade espacial: o papel das Américas na 
construção de normas de conduta”, a convite do Instituto das Nações Unidas 
para a Pesquisa sobre Desarmamento (Unidir), na Cidade do México (México), 
em 2013, conformaram parte da atuação brasileira no campo da pesquisa espacial.

37. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/qZDnB6> e <http://goo.gl/GhZ1Eo>.
38. Para mais informações, consultar: <http://goo.gl/Y5k6q7>.
39. Vale destacar que a missão do instituto é “Produzir ciência e tecnologia nas áreas espacial e do ambiente terrestre 
e oferecer produtos e serviços singulares em benefício do Brasil” (Inpe, [s.d.]). 
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3.2.4 Outras áreas

Parte significativa da pesquisa científica financiada pelo governo federal brasileiro está 
concentrada nas unidades de pesquisa e organizações sociais vinculadas ao MCTI.

Presentes em todas as regiões do país e voltadas ao atendimento de demandas 
surgidas nos mais variados segmentos e contextos do cenário brasileiro, UPs e OS 
têm se convertido em importantes atores da cooperação científica e tecnológica 
brasileira, em temas tão diversos quanto astronomia e astrofísica; energia, materiais 
e mineralogia; física e matemática; meio ambiente e biotecnologia, entre outros.

De forma sucinta – e não exaustiva –, a contribuição das UPs e OS para a 
cooperação científica e tecnológica brasileira no período pode ser sintetizada em 
torno dessas grandes temáticas, evidenciando a diversidade e o alcance da cooperação 
internacional brasileira na área.

No que se refere à astronomia e à astrofísica, a cooperação brasileira implementada 
pelo Laboratório Nacional de Astrofísica e pelo Museu de Astronomia e Ciências 
Afins (Mast) oferece uma amostra da diversidade de ações e práticas compartilhadas 
por pesquisadores e instituições brasileiras para o desenvolvimento da área.

Da publicação de estudos e participação na organização e realização de eventos 
internacionais à produção de cabos de fibra óptica para telescópio internacional, 
a cooperação brasileira no setor envolveu ao menos oito instituições estrangeiras 
de vários países das Américas, da Ásia e da Europa (quadro 18).

QUADRO 18
Áreas selecionadas da cooperação científica e tecnológica brasileira em astronomia 
e astrofísica (2011-2013)

Instituição Parcerias internacionais (instituições-países) Descrição

Laboratório 
Nacional de 
Astrofísica 
(LNA)

Telescópio CFHT (Canadá, França e Estados Unidos);
Observatório Gemini (Estados Unidos e outros);
Telescópio Soar (Estados Unidos e Chile);
Prime Focus Espectrograph (Japão, Estados Unidos e França).

Acesso da comunidade astronômica brasileira à infraestrutura observacional 
astronômica moderna, com a publicação de artigos e teses;
realização de testes, prototipagens e criação de infraestrutura para 
polimento de findas curvas e produção das fendas e do primeiro de 
quatro cabos de fibras ópticas para o telescópio japonês Subaru.

Museu de 
Astronomia 
e Ciências 
Afins (Mast)

Institut de Recherche pour le Développement – IRD (França);
Fondazione Scienza e Tecnica – FST (Itália);
Museu de Ciência da Universidade de Lisboa – 
Mcul (Portugal); e
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa – FCSH (Portugal).

Realização do III Workshop Internacional História e Sociologia da 
Química na América Latina: Autonomia Científica e Saberes Tradicionais 
na Amazônia, em parceria com o Inpa e com o Projeto Nova Cartografia 
Social da Amazônia.
Recebimento de técnicos estrangeiros para realizar atividades 
ligadas ao patrimônio museológico do Mast, ao Thesaurus e ao 
Encontro Internacional de Bibliotecas Científicas; workshop Cultura 
Material da Ciência e Objetos Científicos; organização do congresso 
internacional XXXI Scientific Instruments Commission Symposium; e 
publicação de diversos trabalhos científicos. 

Fonte: MCTI. 
Elaboração: Ipea.
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No campo de energia e materiais, destacam-se o intercâmbio de informações 
vinculadas ao Projeto Sirius, que envolveu entidades da Alemanha, China e Suíça 
no período coberto pelo estudo, e as atividades vinculadas à nanotecnologia, com 
parcerias canadenses e chinesas (quadro 19).

QUADRO 19
Áreas selecionadas da cooperação científica e tecnológica brasileira em energia e 
materiais (2011-2013)

Instituição Parcerias internacionais (instituições-países) Descrição

Centro Nacional 
de Pesquisas em 
Energia e Materiais 
(CNPEM)

Deutsches Elektronen-Synchrotron – Desy (Alemanha);
Waterloo Institute of Technology (Canadá);
Shanghai Institute of Applied Physics (Sinap), Chinese 
Academy of Sciences (China);
Institute of High Energy Physics (Ihep) – Chinese Academy 
of Sciences (China);
The National Engineering Research Center for Nanotechnology – 
NERCN (China); e
Paul Scherrer Institut – PSI (Suíça).

Intercâmbio de informações sobre o projeto Sirius de 
construção do novo acelerador de partículas do Laboratório 
Nacional de Luz Síncrotron (LNLS);
discussões técnicas sobre energia, nanomateriais 
sustentáveis, sensores e dispositivos, materiais 
computacionais de ciência e nanobiomateriais (com o 
Laboratório Nacional de Nanotecnologia – LNNano);
inauguração (2012) do Centro Binacional Brasil-China 
de Nanotecnologia; e elaboração de projeto conjunto 
sobre carbonos derivados da biomassa.

Fonte: MCTI. 
Elaboração: Ipea.

BOX 6
Projeto Sirius

O desenvolvimento de uma nova fonte de luz síncrotron, por meio do denominado projeto Sirius, dotará o Brasil de 
uma ferramenta científica de grande porte, usada na análise dos mais diversos materiais, orgânicos e inorgânicos. 
A nova fonte de luz será composta por um conjunto de aceleradores de elétrons de última geração, por estações 
experimentais e por um edifício de 68 mil metros quadrados que abrigará todo este complexo. A fonte de luz do 
Sirius foi projetada para ter o maior brilho dentre todos os equipamentos na sua classe de energia, o que deverá 
levar o Brasil à liderança mundial de geração de luz síncrotron. Sua infraestrutura será aberta e poderá ser usada por 
pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. Os equipamentos permitirão a realização de investigação 
em nível atômico e molecular de materiais orgânicos e inorgânicos e têm aplicação em praticamente todas as áreas 
científicas e tecnológicas: física, química, biologia, geologia, energia e meio ambiente. Os investimentos no Sirius 
permitirão ao Brasil manter a sua competitividade nas próximas décadas em áreas estratégicas, como nanociência, 
biologia molecular estrutural – base para o desenvolvimento de fármacos –, materiais avançados e energias alternativas, 
dentre várias outras. Pensando nas próximas décadas, o projeto prevê expansões para até quarenta linhas de luz. 
A construção do prédio, das treze linhas de luz iniciais e de todos os aceleradores está prevista para ser concluída até 
2020, a um custo total da ordem de R$ 1,8 bilhão. O fornecimento de radiação em luz síncrotron já começará em 2018.

Fonte: MCTI. 

Na área de matemática, chama atenção a atuação do Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada (Impa) na formação de alunos de pós-graduação e de pós-doutorado 
em linhas de pesquisa de ponta em matemática, além da realização de seminários 
e minicursos e da publicação de artigos em revistas internacionais.

A atuação internacional do Impa significou cooperar com países, pesquisadores 
e instituições da América do Norte (Estados Unidos), da América do Sul (Argentina, 
Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai), da Ásia (China e Japão), da Europa 
(Espanha, França, Grécia, Inglaterra, Itália, Lituânia, Portugal e Rússia) e da 
Oceania (Austrália).
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Quanto à pesquisa em meio ambiente e biotecnologia, finalmente, observa-se que 
envolveu contatos com pelo menos seis diferentes países ou instituições estrangeiras 
e a organização de workshops, visitas técnicas e expedição científica (quadro 20).

QUADRO 20
Áreas selecionadas da cooperação científica e tecnológica brasileira em meio ambiente 
e biotecnologia (2011-2013)

Instituição Parcerias internacionais (instituições-países) Descrição

Instituto Nacional 
do Semiárido (Insa)

Peru
Workshop sobre Tecnologias de Convivência em Regiões Áridas e 
Semiáridas.

Museu Paraense 
Emílio Goeldi (Mpeg)

Estados Unidos, Austrália, França, Inglaterra;
Biodiversity Research Consortium (BRC) (Noruega).

Subsidiar melhores políticas de conservação para as regiões mais 
impactadas pela ação antrópica na Amazônia;
assinatura do Convênio de Cooperação com o BRC (2013); realização de 
workshop; e visita às áreas de exploração mineral a serem recuperadas.

Fonte: MCTI. 
Elaboração: Ipea.
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