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1 INTRODUÇÃO

As últimas quatro décadas registram grande difusão do tema energias renováveis 
(ERs) no plano global. Vivencia-se um debate em todos os espaços da sociedade, 
a começar por livros didáticos de todas as disciplinas do ensino fundamental até 
planos de empresas, políticas públicas e orçamentos da maioria dos países, sejam 
eles ricos, sejam pobres. Mesmo com a contradição entre o discurso e a prática, a 
produção desta modalidade de energia cresce ao ponto de alcançar 45% no Brasil 
e quase 13% da quantidade de energia gerada no plano global. 

A maior valoração de ações de empresas nas bolsas de valores, somada ao valor 
real ou sentimental de ter a estampa de produção de energia renovável nas marcas 
comerciais, move o mercado; neste âmbito, empresas líderes se posicionam de 
forma estratégica, e suas seguidoras procuram adaptar-se. A segurança energética e 
a preocupação com a saúde, por meio da redução de poluentes e de gases de efeito 
estufa (GEEs), são as principais razões para o Estado promover este tipo de energia. 

Nesse contexto, nos últimos quarenta anos, as políticas públicas de apoio às ERs 
têm se orientado para a promoção da pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D) 
em vários países. Duas ações centrais neste sentido têm sido implantar uma estrutura de 
arrecadação e gestão de fundos de P&D, e criar e modernizar infraestruturas de pesquisa 
que enfrentem os desafios da área de energia. Como se encontra o Brasil neste quesito?

No Brasil, as energias renováveis cumprem o papel de dar maior segurança 
energética ao reduzirem a dependência de fontes de energia de origem fóssil, como 
o petróleo, sendo exemplos a energia hidrelétrica e os biocombustíveis etanol e 
biodiesel, estando também em ascensão recente as energias eólica e solar. Para isso, 
tem sido e continuará a ser essencial o avanço tecnológico contínuo, contando com 
políticas públicas e ações do setor privado. Uma das atribuições do Estado, objeto 
de estudo neste trabalho, é viabilizar a infraestrutura de pesquisa em todas essas 
modalidades de ER, principalmente na fase de crescimento da curva de aprendizado 
industrial em que se encontram.

1. Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos Setoriais de Inovação Tecnológica (Diset) do Ipea.
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Nessa área, ocorrem uma divisão e uma distinção de papéis na geração de 
valor nas cadeias produtivas. De um lado, prevalecem os países e as empresas ligados 
à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
além da China, com domínio da P&D dos mais avançados processos de produção 
e da oferta de bens de capital e de insumos de alta tecnologia. De outro lado, os 
países emergentes se especializam na geração por transformação ou na produção 
de matérias-primas energéticas com aquisição e adaptação de tecnologia. 

É amplamente conhecido que o Brasil exerce papel preponderante na produção 
de energias renováveis e também ocupa importante papel na oferta de bens de 
média e alta tecnologia nos casos de biocombustíveis de primeira geração (etanol 
e biodiesel), energia hidrelétrica e eletricidade a partir da queima da biomassa. 
De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), as ERs, no Brasil, 
continuarão a ter como destaques essas modalidades e o aumento das energias eólica 
e solar, com expectativa de que continuem a responder por cerca de 45% de sua 
matriz energética (Brasil, 2007; 2013) até 2030, ante a expectativa de, no máximo, 
17% no plano global (IEA, 2012). Ações de P&D em energias renováveis tendem 
a acompanhar as expectativas de crescimento do uso dessas fontes.

Um importante ponto de debate em torno de fontes de energia, de acordo 
com Sachs (2004; 2009), Geller (2003), Tolmasquim (2004), Brasil (2007) e IEA 
(2011), se refere ao equacionamento, por meio do avanço tecnológico, do potencial 
das ERs que ainda têm custos maiores que as fontes fósseis. Ao mesmo tempo, 
o crescimento da demanda de energia e o fortalecimento da P&D em ER geram 
expectativas e oportunidades para inovações nas firmas. Assim, a P&D, em toda 
a cadeia de produção de energia (projeto, execução, geração, consumo, cuidados 
ambientais e eficiência energética), é tanto um desafio quanto uma oportunidade 
para países com vantagens comparativas nesta área como o Brasil.

Pelo seu potencial de influenciar o desenho da P&D e o papel dos agentes no 
posicionamento dos mercados, as infraestruturas de pesquisa são objeto de apoio 
do Estado. Países líderes em P&D nas ERs (Alemanha, Estados Unidos, China, 
entre outros) têm atuado no sentido de vincular a infraestrutura de pesquisa ao seu 
papel no domínio da geração de ER e na oferta de bens de média e alta tecnologia 
e a serviços relacionados à sua produção.

Nesse contexto, este capítulo apresenta e discute as características da 
infraestrutura de pesquisa em ER no país a partir de questões levantadas inicialmente 
em De Negri e Cavalcante (2013), que, de forma resumida, podem ser reformuladas 
a partir das seguintes perguntas: quais as características, as formas de uso, as 
capacidades e as deficiências da infraestrutura laboratorial de pesquisa instalada 
em ER no Brasil? Qual o perfil de porte e interação com usuários e financiadores 
e como se distribuem regionalmente as infraestruturas de P&D no Brasil?
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O objetivo do capítulo ao tentar responder a estas questões é contribuir com 
um mapeamento inicial da infraestrutura laboratorial de pesquisa em energias 
renováveis no Brasil. Para isso, faz-se uma caracterização amostral das capacidades 
instaladas a partir da realização de uma enquete junto às infraestruturas para investigar 
aspectos como nível de interações entre instituições e o setor produtivo, perfil 
dos pesquisadores, porte e distribuição regional das infraestruturas, entre outras 
variáveis. Parte-se do pressuposto de que a infraestrutura laboratorial é fortemente 
relevante para o desenvolvimento da pesquisa em ER, podendo ser fator limitante 
de avanços em certos temas ou áreas do conhecimento relacionadas ao tema. 

Assim como outros capítulos deste livro, este texto é parte do trabalho pioneiro 
no país, desenvolvido a partir da parceria entre o Ministério da Ciência,  
Tecnologia e Inovação (MCTI), o Conselho Nacional de Desenvolvimento  
Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ipea, cuja concepção, metodologia e abrangência 
estão delineadas conforme Squeff e De Negri (2014), que detalham a enquete 
realizada em 2013 junto a infraestruturas públicas de P&D no Brasil. Aqui são 
discutidas as respostas de cem infraestruturas consideradas como da área de energias 
renováveis entre as 1.760 infraestruturas respondentes no total da enquete. 

O texto está dividido em quatro seções além desta introdução. Na seção 
seguinte, são apresentados os procedimentos metodológicos adicionais para o caso 
das infraestruturas na área de ER; na seção 3, são apresentadas uma definição e 
as características de sistemas de inovação e energias renováveis (Siers) a partir da 
noção de sistemas nacionais de inovação (SNIs); na seção 4, são apresentados os 
dados da pesquisa CNPq/Ipea; por fim, a seção 5 ressalta algumas conclusões do 
levantamento e traz sugestões de políticas públicas.

2 METODOLOGIA 

Neste trabalho, consideram-se como infraestruturas de C&T e de P&D,2 na área de 
energias renováveis, os laboratórios e outras instalações físicas que realizam pesquisa 
científica e desenvolvimento de tecnologias para dar respostas a desafios tecnológicos 
destas energias e seus insumos. Incluem-se neste recorte as infraestruturas de pesquisa 
voltadas para a proposição de novos arranjos produtivos que viabilizem ou incre-
mentem a geração, a distribuição, a conservação e os usos das energias renováveis, 
bem como aquelas que se dedicam a estudos de redução de impactos ou à produção 
de conhecimento e bens voltados para a eficiência no uso da energia. 

2. De acordo com a definição do Manual de Frascati, “P&D é a aquisição de tecnologia e know-how não incorporados, 
a aquisição de tecnologia incorporada, ferramentas e engenharia industrial, o estudo de concepção industrial 
(não classificado em outros lugares), a aquisição de outros equipamentos, o início da produção e da comercialização de 
produtos tecnologicamente novos e melhores” (OCDE, 2013, p. 22). A definição de C&T é mais abrangente, engloba 
a P&D e outras formas de aquisição de conhecimentos: “As atividades de ciência e tecnologia incluem, além de P&D, 
educação e formação científica e tecnológica (CTET), além de serviços científicos e técnicos (STC)” (OCDE, 2013, p. 22-23).
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A partir desse recorte inicial, são aqui consideradas infraestruturas de C&T e 
de P&D que atuam em ER: i) as dedicadas: aquelas com foco central e capacidades 
voltadas especificamente para energias renováveis, por exemplo, o Centro Brasileiro 
de Tecnologia do Etanol (CTBE); ii) as circunstanciais (ou não dedicadas): aquelas 
que exercem atividades de P&D em energias em função de suas capacidades e 
vocações, mas que atuam também em outras áreas – por exemplo, laboratórios de 
química e biocombustíveis, de mecânica e energia e de estudos de enzimas.

Por motivos didáticos e em função de algumas simetrias entre as infraestruturas 
de P&D de uma ou de outra das fontes ou modalidades de energias renováveis, 
estas foram reunidas nos seguintes seis grandes grupos: i) derivadas da biomassa 
(etanol, biodiesel, gás de biodigestores, biomassa para queima – geração de calor e 
eletricidade etc.); ii) hidroeletricidade; iii) solar (fotovoltaica e térmica); iv) eólica; 
v) propagação das marés; e vi) hidrogênio.3 Esta classificação, ou agrupamento, 
engloba subdivisões, de acordo com o quadro 1, destacado de Santos (2015).  
O sétimo grupo anotado no quadro se refere a temas e trabalhos que não estão classi-
ficados em nenhum dos seis grupos anteriores, conforme se indica na sua subdivisão.

QUADRO 1
Agrupamento de temas e subtemas em energias renováveis em ER4

Fonte primária Tipo/transformação ou forma de uso

1 Eólica Elétrica

2 Solar 2.1 Elétrica-fotovoltaica, radiação solar

2.2 Térmica – aquecimento/armazenamento

3 Biomassa 3.1 Biodiesel e outros substitutos do diesel

3.2 Etanol e outros renováveis substitutos da gasolina

3.3 Biogás – eletricidade

3.4 Eletricidade de biomassa sólida

3.5 Térmica – uso em caldeiras e fornos

4 Hidráulica Elétrica 

5 Maremotriz Elétrica

6 Hidrogênio Conversão e armazenagem

Combustível – célula combustível

Energia elétrica

7 Renováveis – forma geral
Gestão em energias, planejamento, modelagem, impactos na 
economia e no meio ambiente, C&T ou P&D multitemáticos

Fonte: Santos (2015).
Elaboração do autor.

3. Infraestruturas que atuam em pesquisas com hidrogênio foram solicitadas a responder a enquete por terem ligação 
direta com as ERs, muitas vezes sendo parte de um mesmo departamento ou divisão de pesquisa, com compartilhamento de 
infraestruturas. Já as infraestruturas de P&D em energia nuclear que realizam pesquisas em ER não foram consideradas 
por dificuldades de diferenciação entre as dedicadas ou não e o tipo de fonte. 
4. Para obter mais detalhes sobre o agrupamento e também sobre os critérios de classificação e análise dos projetos 
de ER nos fundos setoriais, ver Santos (2015).
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Esses agrupamentos possibilitaram fazer a identificação das características das 
infraestruturas em cada tipo de energia, bem como foram úteis no momento da 
seleção destas entre todas aquelas que responderam à enquete realizada. Contudo, 
na abordagem dos resultados, optou-se por agrupar todas as formas no grande 
grupo ER sempre que as variáveis ou questões fossem comparáveis.

Além de partir da concepção geral do projeto MCTI/Ipea, este capítulo contou 
com um levantamento e seleção de instituições-chave em energias renováveis no 
país, com a finalidade de levantar linhas de pesquisa, desafios, temas principais 
e prioritários, de acordo com o disposto no anexo A, nos quadros A.1 e A.2. 
Para isso, seguiu-se a definição dos seis tipos de energia já mencionados, fazendo-se 
também consultas de temas, grupos de pesquisa e linhas de pesquisa nas bases de 
projetos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)/CNPq (Fundos Setoriais), 
no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq, programas de pós-graduação 
das universidades e de outras instituições de pesquisa (Santos, 2015).

Esse procedimento possibilitou a obtenção de um referencial de quais assuntos 
e desafios estão na pauta emergente na área de energias. No passo seguinte, 
foram selecionadas e convidadas a participar da enquete efetivada pelo CNPq 
tanto grandes quanto pequenas e médias infraestruturas de P&D com atuação 
em energias renováveis.5

O preenchimento do formulário de pesquisa foi feito pelos coordenadores 
das infraestruturas e ocorreu via internet, em procedimento efetivado pelo CNPq, 
com suporte do Ipea (Squeff e De Negri, 2014). O conjunto de respostas e os dados 
obtidos formam uma interessante amostra das infraestruturas, considerando-se o total 
de 1.760 que responderam. Particularmente na área de energias renováveis, houve 
adesão de 71 infraestruturas (distribuídas em 38 instituições de ensino e pesquisa) 
entre as 139 previamente convidadas a participar. As demais 29 respondentes não 
estavam entre as mencionadas 139 consideradas referências pelos critérios descritos. 
Registra-se, entretanto, a ausência de algumas importantes instituições e suas 
infraestruturas desta área, o que foi em parte compensado pela adesão de outras 
instituições. De toda forma, os resultados obtidos ajudam e muito a identificar as 
características, lacunas e capacidades instaladas no país.

5. Foram relacionadas as instituições e suas infraestruturas, na fase anterior à enquete, tanto pelo porte e as expertises 
reconhecidos como também pela distribuição regional, pelo vínculo a redes de pesquisas, por terem projetos junto ao 
CNPq e à Finep, entre outros critérios. Todas elas, que somaram 139 infraestruturas, foram solicitadas a participar da 
enquete. Cabe a ressalva de que uma comparação mais apurada entre a seleção inicial, as respondentes e o conjunto 
de todas as infraestruturas de P&D, como taxa de resposta e outras, teria limitações e imprecisões, uma vez que, por 
exemplo, os cadastros não são completos, por vezes encontram-se desatualizados, algumas unidades mudam de nomes 
ou são desmembradas, podendo haver viés de seleção.
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Para essa etapa do trabalho, foram também relacionadas instituições e 
empresas líderes de mercado e em P&D no Brasil e em alguns países selecionados,  
de acordo com o detalhamento feito em Santos (2015), para que se tivesse também 
uma noção sobre temas pesquisados, formas e arranjos das interações institutos-
-empresas que atuam em pesquisas sobre ER. Foram selecionadas, principalmente, 
instituições de C&T e de P&D das áreas de engenharia (mecânica, elétrica, química, 
agronômica) e ciências exatas e da Terra. O passo seguinte foi o envio prévio, pelo 
CNPq, de e-mails e cartas convidando os dirigentes das instituições a participarem 
da enquete, como descrito em Squeff e De Negri (2014). Em momento posterior, 
fez-se o envio de convite aos coordenadores das infraestruturas vinculadas, que 
foram os respondentes. 

Para a caracterização das infraestruturas laboratoriais respondentes, adotaram-se 
quatro subgrupos, tomando-se como referencial o valor total informado da 
infraestrutura, da seguinte forma: pequena (P) – infraestrutura de até R$ 1 milhão; 
pequena-média (PM) – acima de R$ 1 milhão até R$ 5 milhões; média-grande (MG) – 
acima de R$ 5 milhões até R$ 30 milhões; e grande (G) – acima de R$ 30 milhões.

3  A PESQUISA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS NO CONTEXTO DO SISTEMA  
NACIONAL DE INOVAÇÃO

No plano global, a P&D na área de energias renováveis cresce de forma natural 
e diretamente relacionada ao crescimento do mercado de produção (EFI, 2013; 
Unep e Bloomberg, 2013), inclusive com a geração de patentes e o surgimento 
de novas tecnologias. Neste sentido, Santos (2013; 2015) observa que o mercado 
interno possibilita e até exige aportes de vulto para a pesquisa nas ERs, incluindo-se 
a organização e a criação de infraestruturas de pesquisa, como o fazem os países 
líderes em P&D.

De acordo com os Ministérios de Minas e Energia e da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Brasil 2006; 2007), o grande potencial do Brasil para a produção 
de energia renovável ampara-se no seu excelente potencial hídrico e na sua capa-
cidade de produção de biomassa para biocombustíveis, além das oportunidades 
de geração de energia elétrica pelo uso das fontes eólica e solar. O incremento da 
pesquisa científica na área, no plano local e em outros países, ocorre em meio à 
difusão das preocupações ambientais e aos apelos por segurança energética a partir 
da década de 1960 (Geller, 2003; Brasil, 2006). 

Nesse cenário, a P&D segue o aumento do porte do mercado (EFI, 2013; 
Unep; Bloomberg, 2013), incluindo o aumento no número de depósitos de 
patentes e a busca pelo domínio de novas tecnologias, como observa Santos (2013). 

Nesse contexto, caracterizar infraestruturas de pesquisa é adentrar no que 
ainda se configura, no Brasil, como um Sier, parte do que a literatura denomina 
Sistema Nacional de Inovação – SNI (Lundvall, 2005; Niosi et al., 2003). Segundo 
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Lundvall (2005), a caracterização deste sistema deve incluir as ações resultantes do 
processo de aprendizagem (learning by doing) e requisitos, ou funções, inerentes ao 
núcleo central do sistema de inovação (empresas inovadoras, ambiente de inovação 
e negócios, financiamento à P&D etc.), sendo também importantes: a estrutura 
da produção e de demanda dos bens; o mercado de trabalho; e a intervenção dos 
governos no sistema de inovação. 

Niosi et al. (1993) destacam três componentes principais de um SNI:6 uma 
política de governo no plano nacional; uma regulação estatal formal e uma coor-
denação informal; e fundos de P&D. Para os autores, um SNI é resultado, ainda, 
de quatro elementos essenciais: i) fluxos financeiros de fundos públicos e privados 
para a inovação; ii) marco legal e políticas, como a de propriedade intelectual;  
iii) fluxos tecnológicos, científicos e informacionais; e iv) fluxos sociais com inova-
ção organizacional fluindo de uma firma a outra e fluxos pessoais de universidades 
para indústrias e de firma para firma.

Tal concepção orienta a definição do Sier como um componente do SNI. 
O Sier é o conjunto de instituições, de natureza pública ou privada, suas redes e 
instrumentos de pesquisa, cujas atividades resultam em interações e articulações 
de agentes voltados para a promoção de CT&I e da P&D nas diversas etapas da 
produção e uso dessas energias.

Uma vez que o Brasil já conta com os fluxos financeiros mencionados por 
Niosi et al. (1993), principalmente os públicos destinados à P&D, ainda que 
insuficientes e com marco legal que se consolida a partir do final da década de 
1990, os demais fluxos talvez sejam os próximos desafios a serem enfrentados na 
promoção da inovação em energias renováveis. A formação de redes de pesquisa 
e o ingresso do setor produtivo de forma mais acentuada nos investimentos e nas 
parcerias com as infraestruturas públicas de P&D são passos apenas iniciados, nesta 
área, no Brasil (Santos, 2013; 2015).

Ao analisar o perfil do financiamento público em energias renováveis no Brasil, 
Santos (2015) evidencia que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT), o principal instrumento de financiamento público da 
P&D no país, prioriza recursos em infraestrutura mais que em projetos de P&D 
diretamente. Entre as infraestruturas apoiadas, encontram-se as de temas emer-
gentes (hidrogênio, ondas das marés e biocombustíveis de segunda geração), mas 
também os já “antigos” biomassa energética (etanol e biodiesel de primeira geração 
e biogás) e hidroeletricidade.

6. Niosi et al. definem o SNI como: “Um sistema nacional de inovação é o sistema de interação das empresas privadas 
e públicas, grandes ou pequenas, universidades e agências governamentais que têm por objetivo a produção de ciência 
e tecnologia dentro das fronteiras nacionais. A interação entre essas unidades pode ser técnica, comercial, jurídica, 
social e financeira, na medida em que o objetivo da interação é o desenvolvimento, a proteção, o financiamento ou a 
regulação da nova ciência e tecnologia” (1993, p. 212).
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Esse perfil em estruturação pode também ser interpretado no trabalho de 
Pompermayer, De Negri e Cavalcante (2013), ao analisarem o apoio à P&D no 
setor elétrico do país a partir dos recursos gerenciados pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). Os autores constataram que é muito baixo o percentual 
de projetos que se enquadram como de fato P&D na definição do Manual de 
Frascati. O fato desta e de outras agências reguladoras, bem como a Empresa de 
Planejamento Energético (EPE), também serem recentes, estruturadas somente 
a partir da segunda metade da década de 1990, também indica o estágio em 
formação do Sier no país. Um fato positivo, porém, é a presença e o fortalecimento 
de universidades e outras instituições públicas importantes, sólidas em P&D em 
energias, além do desenvolvimento de expertises no setor privado. 

3.1 Infraestruturas de pesquisa no Brasil e experiências internacionais

As pesquisas que levam ao desenvolvimento tecnológico e à inovação na área de 
energia, particularmente das renováveis, são pulverizadas, dispersas em disciplinas, 
laboratórios ou departamentos (Santos, 2015). Por isso, é ainda relativamente rara 
a especialização de laboratórios em energias no recorte renováveis stricto sensu.  
Por outro lado, é comum a associação entre laboratórios e estruturas de pesquisa 
de diversas áreas do conhecimento em torno da P&D em ER e das ciências a elas 
relacionadas com a criação de grupos de pesquisas nas instituições de ensino e de P&D.

Diante dessas particularidades, ao se identificar um Sier, cuida-se com maior 
propriedade da identificação de capacidades em ER do que em um sistema dedicado, 
com raras exceções no Brasil, a exemplo do Laboratório Nacional de Ciência 
e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), da Embrapa Agroenergia e do Centro de  
Tecnologia Canavieira (CTC). Isso porque a inovação em energia eólica, por exemplo, 
é indissociável da P&D em energia elétrica (devido aos componentes elétricos e 
mecânicos), ou da P&D de outros setores, como petróleo ou energia em geral.  
No caso da biomassa, há dependência dos sistemas de C&T e de P&D da química, 
biologia, ciências agronômicas e da produção de equipamentos.

De acordo com Santos (2015), as trajetórias de apoio à P&D em energias 
renováveis nos países de maior tradição e liderança em inovação apontam que, a 
partir do começo dos anos 2000, ocorre certa estabilização nas taxas de participação 
do Estado nos investimentos, ao mesmo tempo que os Siers se consolidam. Tanto 
na Alemanha quanto nos Estados Unidos, dois aspectos merecem ser destacados 
na estruturação dos respectivos Siers em comparação com o Brasil: i) o foco da 
pesquisa, pautado em desafios cujo enfrentamento tem o objetivo tanto de possibilitar 
a geração de energia quanto o de dominar o mercado de bens tecnológicos para 
este e outros setores relacionados; e ii) o forte apoio do Estado ao crescimento 
do mercado nos últimos vinte anos, pautado tanto no crescimento dos valores 
absolutos alocados na P&D quanto no subsídio à produção de energia (Santos, 2015; 
United States, 2013a; 2014; EFI, 2013).
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Importa sobremaneira a forma como se configuram as infraestruturas de 
P&D. A característica do modelo dos Estados Unidos é a existência de grandes 
laboratórios nacionais (box1), geralmente inaugurados há décadas, atuando em 
mais de uma modalidade de energia. Alguns dos laboratórios são administrados 
e operados por instituições parceiras, principalmente universidades. Juntamente 
com as infraestruturas físicas, destacam-se o orçamento contínuo – por tema, 
pasta e grandes programas, bem como para programas específicos dos laboratórios.

BOX 1
Instituições de P&D e de apoio à pesquisa – Estados Unidos 

O sistema de inovação tecnológica na área de energias para todas as fontes, renováveis e não renováveis, conta 
com 21 unidades de pesquisa de grande porte, entre laboratórios e centros nacionais de pesquisa, sob a respon-
sabilidade de gestão e orçamento anual do Department of Energy (DOE).¹ Em sua grande maioria com operação 
própria (instalações e servidores), sendo cinco deles operados por universidades ou consórcio de universidades/
pesquisadores, ou ainda entidade de pesquisa sem fins lucrativos. 

Entre os laboratórios nacionais operados por universidades, em parcerias com o DOE, estão o Argonne National Lab 
(engenharia, renováveis e inovação) e o Fermi Lab (física, matéria) pela Universidade de Chicago; o Ames Laboratory 
(energia nuclear) pela Universidade Estadual de Iowa; e o National Accelerator Lab (física, matéria, energia) pela 
Universidade Stanford. O Sandia’s National Lab é administrado e operado por uma entidade sem fins lucrativos, 
subsidiária da Lockheed Martin Corporation. Os estudos nesses laboratórios abrangem desde a pesquisa básica 
até a inovação com produtos para o mercado; em determinados projetos, estudam-se também arranjos produtivos.

A verticalização da C&T e PD&I, a partir do DOE, ocorre por meio de agências centrais de financiamento, de dez 
grandes ações/programas como referenciais de apoio à P&D (program offices com orçamento vinculado) e quatorze staff 
offices (linhas de financiamento mais específicas do que os program offices). Paralelamente, há projetos aprovados 
nas diversas linhas de apoio abertas para subtemas não direcionados pelo DOE.

Fonte: United States (2013a; 2013b); Sites dos laboratórios. 
Elaboração do autor.
Nota: ¹ Departamento de Energia dos Estados Unidos.

Os dados do orçamento do governo federal dos Estados Unidos para as energias 
renováveis evidenciam seu porte. Em 2013, foram orçados U$ 3,107 bilhões ante 
os U$ 2,091 bilhões orçados em 2012 (United States, 2014). Foi efetivado U$ 1,78 
bilhão em 2012 (United States, 2013a), incluídas todas as formas de financiamento 
da P&D pelo DOE. Além desses valores há também outras pastas do governo 
central com orçamentos menores voltados para temas transversais relacionados à 
energia – como impactos, educação, entre outros (United States, 2014; Santos, 2015).

Na Alemanha, destaca-se o fato de haver mais de quarenta instituições envolvidas 
com o financiamento e a pesquisa (European Comission, [s.d.]),7 as quais fomentam a 
P&D nas diversas áreas do conhecimento e produção. Nos grandes institutos (box 2)  
e universidades públicas, a independência na gestão e na definição de temas de pesquisa, 

7. Para mais detalhes, ver resumo da abordagem da Comissão Europeia sobre a P&D na Alemanha, com dados de 2012, em: 
<http://goo.gl/V6WDnP> e EFI (2013). 
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a valorização do intercâmbio e, ao mesmo tempo, a conexão com os desafios da sociedade 
são marcas do sistema, que integra o ensino com a CT&I e a P&D.8

BOX 2
Instituições de P&D da Alemanha

Na Alemanha, ressaltam-se as grandes instituições ou sociedades de pesquisa (Gesellschaft), internacionalmente 
renomadas, multitemáticas, com seus diversos laboratórios de C&T e P&D espalhados pelo país. Destacam-se: 
i) o Instituto Max-Planck-Gesellschaft (MPG), público e com mais de 70% do orçamento geral proveniente de recursos 
públicos, responsável pela pesquisa básica e de temas com potencial futuro em inovação, de forma complementar 
aos estudos das universidades, tendo 17 mil empregados, em 2013, dos quais 32% cientistas, lotados em 82 centros 
de pesquisas, inclusive cinco deles no exterior; ii) o Instituto Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), também público, responsável 
pela pesquisa aplicada, arranjos de gestão, planejamento e projetos de grande porte com foco na inovação; 
iii) a Helmholtz Association, que tem grande destaque em energias renováveis, com grandes pesquisas em temas 
transdisciplinares e estratégicos, além de programas de pesquisa em recursos naturais e meio ambiente. Conta 
com 36 mil empregados, 3,8 bilhões de euros de orçamento anual, é a maior instituição de pesquisa da Alemanha; 
e iv) o Instituto Leibniz, cujo foco, anunciado como “teoria e prática”, é a promoção de estudos e interações com 
aplicações nas áreas de ciências naturais, engenharia e meio ambiente e suas interfaces com a economia e áreas 
de estudos espaciais e sociais. O instituto contava, em 2013, com 89 instituições associadas, 17,2 mil empregados 
(8,2 mil pesquisadores) e orçamento anual em torno de € 1,5 bilhão. 

Todas as instituições mencionadas tratam de diversos temas, inclusive todas as energias renováveis, desde a pesquisa 
básica até a inovação, tanto em grandes laboratórios dedicados quanto em laboratórios de perfil multitemático. 
O apoio estatal ao orçamento específico para a P&D dessas grandes instituições oscila entre 50%, no caso do 
MPG, e 90%, no caso do FhG. 

Fonte: European Comission (s.d.); Sites dos institutos; EFI (2013); Cuhls e Grupp (2000).
Elaboração do autor.

Além dos programas prioritários, são destaques no modelo alemão: i) o Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG)9 centros de pesquisa – programa de desenvolvi-
mento de número limitado de centros de excelência em universidades com grande 
visibilidade internacional; ii) os clusters de excelência – apoio à formação de clusters 
de excelência, estratégicos, planejados, temáticos e em rede; e iii) as unidades de 
pesquisa – que são agrupamentos de pesquisadores em temas específicos e também 
considerados prioritários em uma das 37 linhas dessa natureza. 

O DFG é a instituição central gestora dos fundos de financiamento à pesquisa 
e inovação. Conta com seis programas (grandes fundos), que concentram 37 linhas 
de financiamento – fundos de pesquisa verticais e específicos por temas, inclusive 
os de ER, que certamente são minoria nesta ampla carteira. Outra instituição de 
elevada importância no modelo de inovações da Alemanha, em todos os setores  
industriais, é a Federação Alemã de Pesquisa Industrial (AiF), cujo foco é criar  
projetos, viabilizar estudos e ajudar na inserção comercial de novos produtos  
(Santos, 2015).

8. Marca também o modelo alemão o fato de as decisões serem tomadas em foros colegiados, com representação dos 
diversos seguimentos envolvidos com a pesquisa científica e com o desenvolvimento tecnológico. Para isso, as comissões 
deliberativas ou decisórias são o ponto de apoio na definição de políticas.
9. Em inglês: German Research Foundation.

http://www.mpg.de/english/
http://www.fraunhofer.de/english/
http://www.helmholtz.de/
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O marco das energias renováveis na Alemanha é a Política de Recursos  
Energéticos Renováveis (EEG),10 de 1991, com revisões em 2000, 2005 e 2012, a 
qual também consolida ações anteriores na área de energias renováveis. A política 
conta com planos específicos por subáreas como biomassa, eólica e solar.11 Tanto o 
discurso deste quanto dos demais marcos políticos destacam a busca pelo avanço 
tecnológico tornado prático, ao mesmo tempo mercadoria e valor de uso para a 
sociedade.

BOX 3
Apoio público à P&D em ER na Alemanha e no Brasil

Segundo o EFI Report 2013,¹ os dispêndios do governo federal com P&D em fundos para áreas prioritárias das 
energias renováveis e eficiência energética passaram de € 169 milhões, em 1991, com média anual de € 165 milhões, 
para € 265 milhões em 2012 (R$ 715 milhões, pelo câmbio de 31 de dezembro de 2012). Mesmo na parte do 
governo federal, os recursos são destinados especificamente a projetos de pesquisa, por ser a infraestrutura de 
P&D já sólida no país, caminho que o Brasil ainda persegue. Também chama a atenção o grande aporte para o 
desenvolvimento do mercado – € 12,92 bilhões, em valores estimados para 2012 (EFI, 2013).

A situação brasileira (cujo produto interno bruto – PIB é comparável ao da Alemanha) é ilustrativa do pequeno porte 
do nosso Sier. Todo o desembolso para P&D no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 
nos temas de ER alcançou R$ 809 milhões entre 1999 e 2012 (Santos, 2015). Ou seja, em quatorze anos, o país 
aportou o equivalente a um ano do valor destinado pela Alemanha em programas comparáveis. De acordo com Santos 
(2015), deste montante, a construção ou modernização de infraestruturas laboratoriais recebeu 31,7% dos recursos 
desembolsados. Mudanças recentes em outras fontes de recursos importantes no Brasil, como o Programa de P&D da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Fundo de Tecnologia (Funtec) do BNDES, as alocações orçamentárias 
da Financiadora Nacional de Pesquisa (Finep) e os fundos das agências estaduais de apoio à pesquisa já superam 
os recursos do FNDCT a partir de 2011, indicando a possibilidade de novos caminhos do investimento em pesquisa. 

Elaboração do autor.
Nota: ¹  A Commission of Experts for Research and Innovation (EFI) é uma entidade composta por especialistas independentes 

encarregados da avaliação das ações do governo na área de ER na Alemanha.

Com uma estrutura de deliberação mais horizontal do que nos Estados  
Unidos, as diferenças entre os dois modelos situam-se na maior função deliberativa do 
parlamento e de comissões temáticas na Alemanha, enquanto nos Estados Unidos as 
estruturas de produção e de P&D concentram-se no DOE. Além disso, na estrutura 
de C&T e P&D em ER na Alemanha, há grande apelo ambiental, desde o discurso de 
órgãos do Estado, organizações não governamentais (ONGs), instituições de pesquisa 
e empresas até a legislação. Tudo se reflete na estrutura da P&D, levando o Ministério 
da Educação e Pesquisa (BMBF)12 a ter mais destaque do que o próprio Ministério da 
Economia e Energia (BMWi)13 nas pesquisas em energia renováveis.14 

10. Originalmente, Erneuerbare-Energien-Gesetz.
11. Podem-se consultar, como exemplos de planos específicos por subárea de energias renováveis: The Renewable 
Energy Sources Act; National Biomass Action Plan for Germany; Federal Office for Agriculture and Food: Information 
Leaflet Sustainable Biomass Production.
12. Originalmente: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
13. Originalmente: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; em inglês: Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.
14. O BMBF divide as funções de C&T e P&D na área de energias também com o Ministério do Meio Ambiente e 
Segurança Nuclear (BMU), além dos institutos de pesquisa e de outras agências.

http://www.etracker.com/lnkcnt.php?et=dQsrB9&url=http%3A%2F%2Fwww.bmel.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FEN%2FPublications%2FEEG-Amendment2012.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&lnkname=EEG-Amendement2012
http://www.etracker.com/lnkcnt.php?et=dQsrB9&url=http%3A%2F%2Fwww.bmel.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FEN%2FPublications%2FEEG-Amendment2012.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&lnkname=EEG-Amendement2012
http://www.etracker.com/lnkcnt.php?et=dQsrB9&url=http%3A%2F%2Fwww.bmel.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FEN%2FPublications%2FBiomassActionPlan.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&lnkname=BiomassActionPlan
http://www.etracker.com/lnkcnt.php?et=dQsrB9&url=http%3A%2F%2Fwww.bmel.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FEN%2FAgriculture%2FSustainable_Biomass_Production.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&lnkname=SustainableBiomassProduction
http://www.etracker.com/lnkcnt.php?et=dQsrB9&url=http%3A%2F%2Fwww.bmel.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FEN%2FAgriculture%2FSustainable_Biomass_Production.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&lnkname=SustainableBiomassProduction
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Em resumo, três aspectos centrais indicam que o Brasil tem trajetória distinta de 
Estados Unidos e Alemanha, quais sejam: i) a natureza de iniciante ou de seguidor15 na 
P&D em algumas ERs (solar, hidrogênio e eólica, por exemplo); ii) o baixo dispêndio 
de recursos por parte do setor privado para pesquisa nesta área no país: e iii) o grande 
porte dos centros e institutos de pesquisa comparativamente ao Brasil. Estas e outras 
diferenças nos estágios de formação dos Sier nos três países são apresentadas no quadro 2.

QUADRO 2
Resumo das orientações e estruturas dos Sier nos países selecionados – até 2013

Característica Estados Unidos Alemanha Brasil

Direcionamento da 
P&D e da produção 
de ER

Fortes vínculos entre as IPs e as 
indústrias;
orientado para P&D em 
insumos tecnológicos e geração 
de energia;
fomento amplo à P&D e subsídios 
à produção (biodiesel); e
empresas líderes. 

Igual aos Estados Unidos, com maior 
grau de liberdade para as IPs;
foco em desafios e eficiência em 
energia;
subsídios para a produção de 
eletricidade por fontes de ER; e
crescimento do mercado e P&D 
coordenados.

Fracos vínculos entre IPs e firmas;
Orientada para a geração 
(biocombustíveis);
fomento à P&D limitado, pequeno e 
pulverizado; e 
empresas de perfil seguidoras em 
P&D, exceto em biocombustíveis.

Agências e  
programas de apoio 
e financiamento

Diversas, construídas conforme 
temas ou grandes programas; 
Ações centradas no Departamento de 
Energia – DOE (produção e P&D); e
fortes P&D nas universidades e 
nos estados;
iniciativas negociadas com IPs 
e indústrias.

Diversas, com atribuições por 
tema e programas e setor 
produtivo; e
destaque para o Ministério da 
Educação, C&T (BMBF), institutos 
e agência central de apoio à P&D 
(DFG);
iniciativas negociadas com 
comitês, IPs e indústrias.

Duas grandes agências (Finep e 
CNPq); 
apoio BNDES recente do Fundo 
Tecnológico (Funtec) e sólido em 
linhas de crédito;
P&D ancorada no MCTI (políticas e 
gestão do orçamento) e no  
Ministério da Educação (MEC) 
pelas IPs; 
programas e ações negociados com 
comitês, agentes diretos e governo.

Agências de P&D

Grandes laboratórios nacionais 
vinculados ao DOE e às 
universidades; 
redes de P&D público-privadas.

Grandes laboratórios nacionais;
laboratórios dos institutos 
autônomos; e
redes de P&D e fomento.

Forte apoio em universidades e outras 
IPs de pequeno e médio portes; e
laboratórios nacionais (de menor 
porte) recentes.

 Destaques na  
coordenação da P&D

Centralizado no DOE (coordenação 
vertical);
Poder Executivo; e
organizações fortes e consolidadas – 
mudanças.

Coordenação horizontal com 
apoio das IPs;
Parlamento e comitês; e
organizações/processos consolidados, 
enraizados.

Coordenação horizontal apoiada nas 
IPs, comitês, câmaras e conselhos 
consultivos; e
Sier em consolidação (sem plano/
orçamento).

Fonte: Santos (2015, com adaptações).
Elaboração do autor.
Obs.:  PNA – Política Nacional de Agroenergia; IPs – Instituições de Pesquisa; DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft: instituição 

central gestora de fundos na Alemanha; BMBF, da sigla em alemão, é o ministério da educação, pesquisa e tecnologia.

3.2 Destaques da experiência brasileira de inovação em energias renováveis

No Brasil, as experiências de desenvolvimento tecnológico com biomassa energética 
e com hidroeletricidade são o maior destaque tanto de produção de energias renováveis 
quanto de promoção da P&D nesta área. Iniciadas no início do século XX, a pesquisa 

15. Uma empresa ou entidade seguidora em tecnologias é aquela que adota as tecnologias desenvolvidas pelas líderes 
do mesmo gênero.
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foi, por várias décadas, dependente das universidades, sendo posteriormente criadas 
instituições públicas e privadas dedicadas à P&D (Brasil, 2006).

Desde o final dos anos 1960, com o crescimento da demanda de energia, 
somadas as crises de oferta do petróleo e a emergência de temas ambientais, crescem 
também a estrutura de pesquisa (novos laboratórios, estações de campo, equipa-
mentos etc.) e os instrumentos de incentivo, como o FNDCT. A partir da metade 
dos anos 1990, as estruturas de gestão (box 4) e de apoio à P&D dão um salto 
organizacional na área de energia como um todo que, de alguma forma, beneficia 
o debate e mesmo a perspectiva de apoio à pesquisa nas renováveis.

Sob a coordenação do MME e da EPE, o país adota, a partir da década 
de 1990, diagnósticos e projeções da produção e consumo de energias, inclusive 
ER, em planos como o Plano Nacional de Energia 2030 (Brasil, 2007) e os 
Planos Decenais de Expansão de Energia (Brasil, 2013).16 Nos anos 2000, 
surgem as políticas de desenvolvimento industrial, com destaque para a Política 
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce), de 2004, a Política de  
Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008, e o Plano Brasil Maior (PBM), de 
2011. Todas estas políticas trataram energias renováveis como área estratégica, em 
um discurso pautado na necessidade de apoio à P&D que tornasse viáveis as ERs.

BOX 4
Instituições atuantes na gestão em C&T e P&D na área de energias – Brasil

Há, no Brasil, uma separação entre as funções de produção de energia e de promoção da correspondente pesquisa 
tecnológica. De um lado, o MME dedica-se à gestão da produção, com o apoio da Empresa de Pesquisa Energética 
(planejamento e mercado), das agências reguladoras Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Aneel;¹ de outro lado, 
o MEC e o MCTI – com o apoio das agências de financiamento Finep e CNPq, das universidades e dos institutos 
de pesquisa do MCTI – cuidam da promoção da pesquisa, inclusive em ER. Recentemente, o Ministério do  
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) passou a atuar mais fortemente na interface entre a P&D e os 
incentivos ao desenvolvimento de bens industriais e à geração de energia, com foco em ganhos de competitividade.

A Casa Civil e os ministérios da Fazenda e do Planejamento (devido às funções de contingenciamento de recursos e de 
planejamento orçamentário) também interferem na definição das políticas e até na pauta da P&D. O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), o MDIC e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) também atuam na formulação de políticas 
e na gestão da P&D, principalmente no tocante à biomassa energética, aos biocombustíveis e às atividades produtivas.

Diferentemente dos países já destacados, o orçamento para a P&D na área de ER no país não conta com planos 
duradouros, abrangentes e com uma clara definição de rumo para o longo prazo. Além disso, não há uma clara 
definição da alocação dos recursos entre ações de pesquisa básica, apoio ao ensino regular, apoio à modernização 
ou construção de infraestruturas de pesquisa, ou para a P&D propriamente dita. 

Elaboração do autor.
Nota: ¹  Em parceria com institutos de P&D e universidades, a ANP e a Aneel têm ampliado ações de promoção da P&D, a partir 

da gestão de recursos, da elaboração de regras de acesso a fundos, da regulação da exigência de aplicação de recursos 
por empresas exploradoras de recursos naturais no país.

16. Ver detalhes em Brasil (2006; 2007; 2013), documentos de diagnóstico e base de orçamentos para o desenvolvimento 
da produção e da pesquisa em energias no país.
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As principais fontes de financiamento são fundos alimentados por repasses 
previstos nas leis nos 7.990/1989 (estabelece compensação financeira pela exploração 
de recursos naturais), 8.172/1991 (reestabelece os fundos setoriais de C&T e 
inovação), 9.478/1997 (política energética e atribuições de agências) e 9.991/2000 
(regula ações em P&D e eficiência energética) e oriundos da atividade de geração de 
energia elétrica e da extração de petróleo, além de recursos orçamentários da União.

Além das características já descritas, a configuração do Sier se completa com 
outras instituições, funções e fluxos, que são apontados, de forma resumida, na figura 1.

FIGURA 1
Configuração do Sier¹ 

Formulação de políticas 
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Elaboração do autor.
Nota: ¹  Cabe observar, acerca da figura 1, que não há estanqueidade de ações; pelo contrário, os papéis de um ou de outro 

órgão perpassam mais de uma das funções indicadas na coluna mais à esquerda na figura.
Obs.: IA – informal ativa; II – informal inativa; FA – formal ativa; e FI – formal inativa.

Na figura 1, os atributos de formalidade ou informalidade têm o caráter 
meramente interpretativo da forma de interação entre as indústrias e as instituições 
dentro do Sier, sem analisar a eficácia e efetividade do modelo. Os atributos IA, 
FA e FI (este último não identificado nas interações) procuram sintetizar o tipo 
de interação que existe entre as instituições que compõem o Sier e as indústrias 
relativamente a cada um dos componentes destacados na primeira coluna.  
As notações resultam das observações elencadas a seguir.

1) Na função de formulação e regulação (os dois níveis mais altos na figura 
1): há previsão legal de interação, e os instrumentos ou mecanismos de 
coordenação estão presentes. Há comitês, câmaras ou comissões e 
conselhos instituídos, que dialogam com a indústria, que inclusive possuem 
cadeiras nestes espaços, justificando a notação FA. Entretanto, o núcleo 
que decide (Presidência, Casa Civil, Fazenda, Planejamento), imputa ações 
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ad hoc (como contingenciamento de recursos para os fundos setoriais ou 
tratamento de demandas avulsas, seja negando, seja atendendo, fora da 
dinâmica do Sier). Por isso, foi indicada IA para a interação e II para 
a (não) coordenação. Na mesma função, indicou-se IA, em função da 
possibilidade de diálogo (interação) direto entre as indústrias e os dois 
níveis de formulação/regulação, o que ocorre, principalmente, nos casos 
de “balcão”, contatos pessoais, em função de entraves ou dificuldades de 
parte dos agentes em seguir a forma FA. 

2) Na função de apoio à P&D e à inovação: há previsão legal de interação 
(comitês e câmaras dos fundos setoriais, por exemplo) que tem sido 
utilizada, em que pesem críticas de sua autonomia e capacidade de 
resolver grandes desafios; e há mecanismos (recursos compulsórios para 
os fundos setoriais e para o programa de P&D da Aneel). Na mesma 
função, observa-se (na interface Finep/BNDES com as indústrias), também, 
a interação do tipo IA, na medida em que a demanda da indústria por 
P&D (ou para outros custeios de forma indireta) raramente ocorre de 
maneira integrada e planejada com a promoção da produção. Neste 
aspecto, o recente Plano BNDES-Finep de Apoio à Inovação dos Setores 
Sucroenergético e Sucroquímico (Paiss), uma das raras exceções de maior 
interação com contrapartidas, cujos pressupostos, formato e efetividade 
devem ainda ser avaliados.

3) Na função de execução da pesquisa: este nível central da P&D é consi-
derado formal ativa pela previsão legal de interações e com mecanismos 
vigentes, seja nos fundos setoriais, seja em outros instrumentos legais. Mais 
uma vez, ressalta-se que a efetividade da interação entre as instituições 
públicas e privadas de P&D e o grau de efetivação das ações formalizadas 
(parcerias de P&D, pesquisas e financiamento conjuntos) não são aqui 
avaliados, sendo um tema de grande importância para outros estudos.

4) Na função produção e outras: aqui a interação é considerada formal e 
ativa, como se espera de fato da efetivação dos negócios, na parte de 
contratação (exemplo do processo de contratação de energia por meio 
de leilões). No que se refere à coordenação dessa função, porém, pode-se 
interpretá-la também como naturalmente informal ativa, por exemplo, no 
caso de reivindicação e defesa de posição dos agentes por fatias maiores 
de energia renovável a ser adquirida.

Cabe ainda a ressalva de que a notação FI poderia ser atribuída em casos 
pontuais de coordenação ou de interações (a exemplo de previsão de projetos e 
ações de P&D) em que, mesmo com previsão legal, e até com muito diálogo, não 
se confirmasse a coordenação de fato. Há de se ressaltar, entretanto, que não é 
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necessariamente o desenho do sistema de inovação que irá determinar seu sucesso 
de qualquer forma. Retomando a concepção sintetizada por Niosi et al. (2003), 
todas as dimensões mencionadas que levem ao enraizamento da P&D são tão 
relevantes quanto os fluxos ou as instituições isoladas.

4  CARACTERÍSTICAS DA INFRAESTRUTURA DE P&D EM ENERGIAS RENOVÁVEIS 
NO BRASIL – RESULTADOS DA PESQUISA

Entre as cem infraestruturas consideradas como atuantes em pesquisas em 
energias renováveis que responderam à pesquisa, 98 são laboratórios e duas são 
plantas-piloto. Estas infraestruturas estão distribuídas em 38 instituições que 
responderam à enquete elaborada pelo CNPq, sendo 31 pertencentes ao grupo 
considerado como de referência em ER no país, de acordo com os critérios 
listados na seção Metodologia, embora não tenham sido necessariamente as 
mesmas infraestruturas respondentes.

Pelo conjunto das instituições e infraestruturas respondentes, considerou-se 
que a amostra tenha atendido satisfatoriamente aos objetivos desta pesquisa, 
principalmente por ter possibilitado observações sobre o perfil, sendo impor-
tantes aspectos como: porte e área de atuação diferenciados dos laboratórios; 
perfil do quadro de profissionais dedicados à P&D; nível de acesso aos projetos 
no CNPq e na Finep; distribuição regional dos grandes laboratórios; percepção 
comparativa dos pesquisadores quanto ao seu posicionamento em relação aos 
outros laboratórios; divulgação das dificuldades e necessidades das infraestruturas; 
e perfil da interação com empresas e outros setores.

Entre os respondentes, encontram-se laboratórios e/ou instituições já 
consolidados em realização de pesquisas na área de energias e que faziam 
parte da seleção inicial, a exemplo de alguns departamentos e institutos da  
Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade de Brasília (UnB), do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), do Instituto Nacional de Tecnologia 
(INT) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Há também 
laboratórios novos, em fase de consolidação de pesquisas em ER, como o Centro 
de Tecnologia do Bioetanol (CTBE), a Embrapa Agroenergia, a Universidade 
Federal de Goiás (UFG) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Outras 
participantes são infraestruturas iniciantes, de acordo com o mencionado pelos 
coordenadores de algumas infraestruturas da Universidade Federal da Grande 
Dourados (UFGD) e da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), de 
acordo com as respostas obtidas da enquete aplicada. Todas essas infraestruturas 
estão incluídas nos resultados apresentados nas seções seguintes, de acordo com 
a metodologia apresentada.
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Quanto aos resultados, mais uma vez, adverte-se que se trata de um 
estrato importante das instituições da área de ER, mas pode não representar 
o completo perfil das instituições de P&D em energias no Brasil; por isso, 
o texto procura não fazer inferências e generalizações em alguns aspectos.  
Por outro lado, é importante observar que são raros os temas abordados em 
que há diferenças consideráveis nas respostas das cem infraestruturas de ER 
em relação às respostas de todas as 1.760 infraestruturas. 

4.1 Porte e distribuição regional das infraestruturas

A distribuição das infraestruturas respondentes, por região, bem como o 
número de instituições e a sua participação em cada um dos aspectos levantados, 
é apresentada na tabela 1. O grande número de pesquisadores (74% do total de 
537) e de infraestruturas (67% das cem amostradas) nas regiões Sul e Sudeste 
pode ser considerado, em termos de amostra,17 convergente com a realidade de 
maior capacidade de P&D nessas regiões, a qual segue a concentração do PIB, de 
geração de energias, inclusive as renováveis, assim como as maiores instituições 
de ensino e de pesquisa. 

TABELA 1
Distribuição regional das instituições de pesquisa e suas infraestruturas no Brasil

Região
Número de 

infraestruturas
Número de instituições 

Pesquisadores por  
infraestrutura

Porte das infraestruturas

Número % Número % Média P PM MG G

Centro-Oeste 16 4 10,53 54 10,05 3,38 9 6 1

Nordeste 15 9 23,68 77 14,34 5,13 6 6 3

Norte 2 2 5,26 9 1,68 4,5 1 1

Sudeste 46 16 42,11 277 51,58 6,02 28 11 6 1

Sul 21 7 18,42 120 22,35 5,71 12 7 2

Brasil 100 38 100 537 100 5,37 55 31 13 1

Fonte: Resultados da pesquisa CNPq/Ipea.

De acordo com a tabela 1, 64% das infraestruturas iniciaram as atividades 
após 2000, sendo que 31% das cem funcionam desde 2010, ante 19,5% no 
total da amostra de 1.760. Cabe destacar que o número de pesquisadores é 
muito baixo (cinco por infraestrutura em média) se comparado ao de desafios 
do setor e ao porte dos países líderes. Este número é o mesmo observado nas 
infraestruturas das demais áreas contempladas pela pesquisa. 

17. Os dados de distribuição regional (tabelas 1 e 2), embora reflitam essencialmente aspectos da amostra, são dados 
significativos, pois refletem a abrangência e a diversidade observadas na pesquisa prévia.
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Além dos dados da tabela 1, cabe lembrar que são raros os laboratórios 
dedicados somente às ERs, além de haver apenas quatorze, entre os cem 
respondentes, cujo porte foi estimado acima de R$ 5 milhões. Dos quatorze, 
três encontram-se na faixa entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, um entre 
acima de R$ 20 milhões e R$ 30 milhões e um acima de R$ 100 milhões. 
Os demais 86 laboratórios, entre os cem de ER, foram estimados em valores 
inferiores a R$ 5 milhões em 2013. Ao todo, os cem laboratórios que atuam 
em ER tiveram valor estimado de seus equipamentos em R$ 819 milhões, 
sendo predominantes as infraestruturas de pequeno e pequeno-médio porte, 
que, somadas, equivalem a 84% das respondentes. 

As áreas de atuação em energias renováveis de cada infraestrutura, por 
tipo de fonte em que têm capacidades, assim como a sua distribuição por 
regiões é apresentada na tabela 2. Cabe lembrar que diversas infraestruturas 
realizam pesquisas em mais de uma fonte, o que resulta em 156 capacidades 
de pesquisa, no conjunto das cem infraestruturas. São predominantes aquelas 
dos grupos de biomassa e hidroeletricidade, seguidas de eólica/solar/marés. 
Também na tabela 2, trata-se da amostra apenas.

TABELA 2
Quantidade e capacidades das infraestruturas segundo o tipo de energia e a região

  Número de infraestruturas com capacidades segundo a amostra

Tipo de fonte Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Hidroeletricidade 3 8 1 20 9

Biomassa 11 9 1 17 16

Hidrogênio –¹ – – 10 2

Eólica/solar/marés 3 – 3 13 4

Energias em geral 5 – 6 11 4

Fonte: pesquisa CNPq/Ipea. 
Nota: ¹Ausência de infraestrutura no tipo de fonte e região apontadas.

Essas capacidades de pesquisa podem ser também atribuídas em função 
do tipo de atividade econômica a que o trabalho das infraestruturas mais se 
assemelha. Um dos itens da enquete solicitou que se indicasse pelo menos uma 
dessas atividades, resultando 36 seções da Classificação Nacional de Atividades  
Econômicas – CNAE (anexo B), sendo as principais mostradas no gráfico 1.18 
Embora as seções da CNAE sejam abrangentes, no caso de energias renováveis, a 
fabricação de biocombustíveis, hidroeletricidade e processos de desenvolvimento 
destas e das demais energias de fato são os principais campos de P&D, havendo 
convergência com as atividades indicadas no gráfico 1.

18. A soma das atividades supera as cem infraestruturas, pois elas se enquadram em mais de uma atividade da CNAE.



Características da Infraestrutura de Pesquisa em Energias Renováveis no Brasil  | 247

GRÁFICO 1
Principais atividades econômicas de atuação das infraestruturas 
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Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea. 

Com relação às parcerias e aos estudos realizados pelas infraestruturas, 
a enquete identificou o vínculo do pesquisador usuário, seja do Brasil, seja do 
exterior, com as infraestruturas (tabela 3). As respostas obtidas revelam o peso da 
atividade de ensino, dado que graduação e pós-graduação (583 + 680) equivalem 
a 55% dos 2.306 usuários do Brasil nas cem infraestruturas de ER em 2012. 
O número de usuários externos pode ser considerado muito baixo, mas segue 
o perfil das demais infraestruturas. Merece destaque o fato de apenas 29 das cem 
infraestruturas possuírem usuários pesquisadores de empresas.

TABELA 3
Usuários das infraestruturas por tipo de vínculo 

Vínculo do pesquisador usuário Usuários do Brasil Usuários do exterior
Número de infraestruturas por 

tipo de vínculo

Alunos de graduação 583 8 50

Alunos de pós-graduação 680 41 55

Pesquisadores da mesma instituição 
(exceto a equipe da infraestrutura)

387 13 53

Pesquisadores de empresas 254 6 29

Pesquisadores de outras instituições 402 27 46

Fonte: pesquisa CNPq/Ipea.
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4.2 Recursos humanos 

Na questão dos recursos humanos, um dos itens abordados foi a preocupação das 
instituições com a quantidade e a qualificação profissional. Apenas 970 pessoas 
tiveram algum tipo de vínculo trabalhista nas cem infraestruturas, sendo que, 
destes, 537 (55%) são pesquisadores, dos quais 348 (64,8%) são servidores 
públicos, percentuais muito próximos dos observados na amostra total de 1.760 
respondentes. Os dados das respostas estão resumidos na tabela 4. 

TABELA 4
Distribuição dos pesquisadores por tipo de vínculo

Tipo de vínculo Total (%)

Bolsista 64 11,92

Celetista 85 15,83

Outro 26 4,84

Pesquisador visitante 14 2,61

Servidor público 348 64,80

Soma 537 100,00

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.

Do total de 537 pesquisadores que atuaram nas infraestruturas, foi informada 
a titulação de 497, conforme a tabela 5, sendo bastante significativa a proporção 
de 81,49% de doutores e também a de 13,88% de mestres, embora o número de 
pesquisadores seja muito baixo.

TABELA 5
Titulação dos pesquisadores da área de energias renováveis entre os respondentes

Titulação máxima Total %

Doutorado 405 81,49

Ensino médio (segundo grau) 1 0,20

Especialização 2 0,40

Graduação 16 3,22

MBA 2 0,40

Mestrado 69 13,88

Mestrado profissionalizante 1 0,20

Outros 1 0,20

Total 1 497 100,00

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.
Nota: 1 Respondentes entre os 537.
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Quanto ao número de pesquisadores com a titulação de doutor, apurou-se 
que 81,5% possui este título, ante 72,5% no total das 1.760 infraestruturas. 
Outros 14,9% possuem o título máximo de mestre. No conjunto de pessoal da 
área com os vinculados a projetos dela, chega-se a 794 dos pesquisadores (tabela 
6), os quais são, predominantemente, das engenharias e ciências exatas e da Terra. 
Este perfil de especialidades reflete o que se poderia esperar da P&D em energias 
no Brasil em função de grande parcela da sua matriz energética ser originária 
de biomassa e hidroeletricidade, que são diretamente relacionadas às áreas do 
conhecimento mencionadas.

TABELA 6
Número de pesquisadores dos laboratórios por grande área do conhecimento

Grande área Número de pesquisadores1 (%)

Engenharias 443 55,79

Ciências exatas e da terra 178 22,42

Ciências biológicas 87 10,96

Ciências agrárias 55 6,93

Ciências da saúde 21 2,64

Outra 10 1,26

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea. 
Nota 1  O total de pesquisadores, quando somados os vinculados a outras áreas, mas que atuam em ER, chega a 794, ante os 537 

lotados nas infraestruturas de ER, situação em que, além das cem infraestruturas da amostra, há outras 28 associadas.

Embora tenha sido bastante alta a titulação informada, como mostra a tabela 
5, ao serem indagados sobre a adequação da formação e do número de profissionais, 
os coordenadores apontam insatisfação com o quadro de pessoal que possuem  
(tabela 7). Apenas 18,75% responderam que o número de pesquisadores é 
adequado e apenas 51,25%, que a formação destes profissionais é adequada. 
Por seu turno, o número e a qualificação dos profissionais de apoio foram considerados 
adequados em 70% e 72,5%, respectivamente.

TABELA 7
Avaliação dos coordenadores sobre a formação e o quantitativo de pessoal
(Em %)

Nome Adequado Pouco adequado Inadequado Não se aplica

Formação dos pesquisadores 51,25 27,5 18,75 2,5

Número de profissionais de apoio técnico 70 20 0 10

Qualificação dos profissionais 72,5 5 0 22,5

Número de pesquisadores 18,75 38,75 40 2,5

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.
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Foi também indagado sobre o tempo médio de dedicação à pesquisa (gráfico 
2), sendo que as maiores frequências são de até trinta horas semanais (57%) e 
de dez horas (26%) ante 56,7% e 28,7% para trinta horas e dez horas, respecti-
vamente, no caso das 1.760 infraestruturas. Aliado ao fato de as infraestruturas 
serem predominantemente de porte pequeno, ao fato de terem em média apenas 
cinco pesquisadores por laboratório e apenas 3,5 pesquisadores pertencentes 
ao quadro de servidores efetivos, tem-se um alerta para os limites da capacida-
de de realização de P&D de ponta nestas infraestruturas. Nessa condição,  
a contribuição dessas infraestruturas situa-se muito mais em C&T do que em 
desenvolvimento de produtos.

GRÁFICO 2
Tempo de dedicação dos pesquisadores à P&D
(Em %)
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Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.

4.3 Financiamento à pesquisa e porte das infraestruturas

Além dos dados de porte já apresentados, outras perguntas da enquete trouxeram 
informações que revelam o perfil das infraestruturas atuantes na área de P&D 
em energias renováveis no país. Segundo os dados, 82% dos laboratórios tiverem 
investimentos significativos para modernização nos últimos cinco anos, de acordo 
com o gráfico 3.
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GRÁFICO 3
Período da última modernização das infraestruturas
(Em %)
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Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.

Os dados de financiamento à pesquisa (tabela 8) apontam que o setor público 
é o principal responsável pelos recursos, fato já esperado uma vez que a maioria 
dos respondentes são infraestruturas públicas. A Petrobras tem grande destaque no 
financiamento (21,77% dos recursos), participação quase idêntica da empresa na 
amostra global, que alcançou 22,95% da receita das 1.760 infraestruturas. No caso 
de energias renováveis, a participação da Petrobras reflete seu posicionamento e metas 
de produção, em 2017, de produzir 15% do etanol e 25% do biodiesel do país. 

TABELA 8
Fontes de recursos e acesso das infraestruturas (2012)

Entidade financiadora
Número de infraestruturas por 

fonte acessada
Renda 
(R$)

Contribuição 
(%)

Capes 28 3.487.840 1,7

CNPq 50 11.778.660 5,75

Empresa privada 30 21.150.948 10,32

Finep 18 34.665.621 16,92

Fundo Estadual de Amparo 42 18.676.642 9,11

Outra 11 12.979.464 6,33

Outra empresa pública 9 6.449.000 3,15

Outra instituição pública 3 4.401.000 2,15

Petrobras 20 44.619.199 21,77

Prestação de serviços 13 4.681.610 2,28

Própria instituição 32 42.039.991 20,51

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.
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Os dados da tabela 8 também mostram que, do total aproximado de R$ 205 
milhões/ano informados como “renda” no ano 2012, resulta uma média de R$ 2,05 
milhões por infraestrutura no ano (embora se reconheçam os limites inerentes às 
médias). Com este perfil diminuto, parece ser difícil uma mudança de patamar em 
P&D, mesmo que todos os recursos sejam aplicados efetivamente em pesquisas 
propriamente ditas. Cabe ainda ressaltar que a parcela da receita advinda de entes 
públicos supera 59%, sem contar a grande participação da Petrobras, com 21,77%, 
seguindo a mesma importância desta empresa em relação ao conjunto das 1.760 
infraestruturas, que alcança 22,95%.

Abrindo um pouco mais as informações (tabela 9), percebe-se que houve, entre 
as cem respondentes da área de ER, trinta instituições cujos custos operacionais 
foram de até R$ 50 mil, sendo que 54 em cem tiveram custos operacionais de até 
R$ 200 mil apenas, o que também ilustra o pequeno porte das infraestruturas. 

TABELA 9
Custos operacionais anuais das infraestruturas por faixa (2012)

Custos operacionais Número de infraestruturas

Até R$ 50 mil 30

Acima de R$ 50 mil até R$ 100 mil 9

Acima de R$ 100 mil até R$ 150 mil 6

Acima de R$ 150 mil até R$ 200 mil 7

Acima de R$ 200 mil até R$ 300 mil 10

Acima de R$ 300 mil até R$ 500 mil 10

Acima de R$ 500 mil até R$ 750 mil 2

Acima de R$ 750 mil até R$ 1 milhão 7

Acima de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões 2

Acima de R$ 2 milhões até R$ 5 milhões 5

Acima de R$ 5 milhões 1

Não é possível estimar 11

Total 100

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.

Além dos dados dos custos operacionais, foi indagado sobre as receitas totais 
em 2012, obtendo-se respostas de que 33 das infraestruturas não tiveram condições 
de estimar a receita e outras 33 a estimam em até R$ 200 mil/ano (gráfico 4). 
Mesmo a receita das dezesseis infraestruturas com valores acima de R$ 1 milhão 
não é um bom indicador, ao se considerar que parte desta receita não se aplica à 
P&D, mas à manutenção e outras atividades.
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GRÁFICO 4
Faixas de receita das infraestruturas de pesquisa (2012)
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Fonte: Dados da pesquisa.

Outra pergunta acerca do porte das infraestruturas procurou saber dos coorde-
nadores qual a estimativa de valor monetário, por faixa, é atribuída para a unidade 
respondente (tabela 10). Mais uma vez, percebe-se o pequeno porte, sendo 55 as 
infraestruturas de valor até R$ 1 milhão. Este dado, porém, deve ser observado 
com restrições, devido às distintas atividades desenvolvidas e às distintas formas de 
se classificar um laboratório como uma infraestrutura nas diferentes instituições.

TABELA 10
Distribuição das infraestruturas por faixas de valor estimado

Faixa estimada Número de infraestruturas

Até R$ 500 mil 39

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 16

Acima de R$ 1 milhão até R$ 3 milhões 25

Acima de R$ 3 milhões até R$ 5 milhões 6

Acima de R$ 5 milhões até R$ 10 milhões 9

Acima de R$ 10 milhões até R$ 20 milhões 3

Acima de R$ 20 milhões até R$ 30 milhões 1

Acima de R$ 100 milhões até R$ 200 milhões 1

Total 100

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.

Todas essas informações, devem ser analisadas à luz de outras variáveis de 
perfil, como o pequeno número de servidores, o tipo de pesquisa desenvolvida e 
se o laboratório é iniciante ou não. Por exemplo, laboratórios que desenvolvem 
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atividades com biomassa energética, ou que estejam ligados à química ou à biologia 
e que trabalham em temas de energias renováveis não necessariamente precisam ser 
grandes, pois isso vai depender da atividade específica e do tipo de desafio enfrentado. 
Além disso, mesmo os pequenos laboratórios que trabalham nas atividades de C&T 
e ensino (graduação e pós) são importantes nesta parte, embora possam não ter as 
condições de efetivar grandes projetos sem parcerias na área.

4.4 Acreditação, prestação de serviços e cooperação nas infraestruturas

Apenas cinco das cem infraestruturas (lembrando que 98 são laboratórios e dois 
são plantas-piloto) têm algum tipo de acreditação, sendo a modalidade ensaios 
a mais acreditada em quatro delas. Entre as atividades exercidas em 2012 pelos 
cinco laboratórios acreditados em algum tipo de serviço técnico científico na área 
de ER, destacam-se ensaios químicos, biológicos e mecânicos, certificação e boas 
práticas laboratoriais. Não há elementos suficientes na amostra para que se possam 
fazer maiores inferências. De todo modo, as modalidades habilitadas, listadas no 
anexo B, tabela B.3, podem ser um ponto de partida para levantamentos futuros 
que englobem outras dificuldades na acreditação. 

Com relação à interação dos pesquisadores com usuários externos envolvendo 
a prestação de serviços técnico-científicos por parte das infraestruturas, foram 
obtidas informações qualitativas das infraestruturas (tabela 11) acerca de quais 
atividades realizaram em 2012 e para quem. Percebe-se que as empresas foram as 
principais demandantes da prestação de serviços, com destaque para as atividades 
de ensaios e testes (com 37 infraestruturas atendendo a empresas), de consultoria 
(34), desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos (trinta) e desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de produtos (25). Estes são, também, os tipos de serviço mais 
demandados para o conjunto dos demandantes, juntamente com a análise de 
propriedades físico-químicas e de materiais. 

TABELA 11
Tipo de serviço prestado e quantidade de infraestruturas prestadoras por demandantes

Número Tipo de serviço técnico-científico
Demandante

Governo Pesquisadores Empresas Outros Total

1 Consultoria e assessoria técnico-científicas 14 14 34 3 65

2 Ensaios e testes 12 21 37 2 72

3 Desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos 8 15 30 2 55

4 Análise de propriedades físico-químicas 7 25 21 2 55

5 Análise de materiais 7 21 20 2 50

6 Informação tecnológica 6 10 20 1 37

7 Serviços ambientais 3 6 10 1 20

8 Inspeção 2 0 4 1 7

(Continua)
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Número Tipo de serviço técnico-científico
Demandante

Governo Pesquisadores Empresas Outros Total

9 Desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos 6 10 25 0 41

10 Elaboração e testes de protótipos 5 11 22 0 38

11 Exames laboratoriais 3 9 9 0 21

12 Scale up (escalonamento) 3 4 9 0 16

13 Calibração 3 6 7 0 16

14 Certificação 0 3 5 0 8

15 Metrologia 2 4 3 0 9

16 Outros 0 0 2 0 2

17 Acesso a banco de células, microrganismos etc. 1 4 0 0 5

18 Manutenção de equipamentos científicos 0 2 0 0 2

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.

Ainda de acordo com a tabela 8, a interação com potencial de gerar novos 
produtos (itens 2, 3, 4, 5, 9 e 10, demandados por empresas e pesquisadores) 
resultou em 258 interações (50% da demanda total). Sobre o mesmo tema, 
além dos dados da tabela, foi relatado que 67% das infraestruturas prestaram 
algum tipo de serviço em 2012, ao todo, e 54% o fizeram para empresas.

A pergunta sobre as atividades de cooperação entre as infraestruturas 
e as agências de fomento (tabela 12) buscou respostas para dois aspectos:  
i) a existência ou não de cooperação; e ii) que os coordenadores julgassem 
a importância das distintas formas de cooperação. Segundo as respostas, foi 
atribuída maior importância à cooperação com agências de fomento brasileiras 
(sessenta respostas em 86 com grau “alto”), seguida da cooperação com 
instituições brasileiras (cinquenta em 87) e com empresas brasileiras (43 em 79). 
Já a cooperação com instituições estrangeiras, obteve grau “alto” em 
apenas 29 das 69 cooperações efetivadas.

TABELA 12
Atividades de cooperação e grau de importância atribuída pelos respondentes

Atividade de cooperação Alto Médio Baixo Total

Cooperação com agências de fomento brasileiras 60 19 7 86

Cooperação com agências de fomento internacionais 16 12 22 50

Cooperação com empresas brasileiras 43 24 12 79

Cooperação com empresas estrangeiras 6 16 14 36

Cooperação com instituições brasileiras 50 26 11 87

Cooperação com instituições estrangeiras 29 21 19 69

Total de atividades de cooperação 204 118 85 407

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.

(Continuação)
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Com relação à intensidade de utilização das infraestruturas (tabela 13).  
De acordo com as respostas, 86 das cem infraestruturas têm uso contínuo na atividade 
de pesquisa, 56 têm uso contínuo em desenvolvimento de tecnologia e 41 têm uso 
contínuo na atividade de ensino. Já as atividades de prestação de serviços e extensão 
são mais esporádicas, havendo 38 e 33 das cem infraestruturas nesta condição.

TABELA 13
Intensidade do uso das infraestruturas de pesquisa

Intensidade de uso Contínuo Alguns dias da semana Alguns dias do mês Esporádico

Atividade de pesquisa 86 8 4 1

Atividades de ensino 41 18 13 18

Desenvolvimento de tecnologia 56 7 10 12

Prestação de serviço 16 6 11 38

Atividade de extensão 15 5 7 33

Outra 2 0 0 1

Fonte: Pesquisa MCTI/Ipea.

4.5 A percepção dos coordenadores sobre as condições dos laboratórios

Em uma das perguntas do questionário aplicado foi solicitado aos coordenadores 
das infraestruturas que avaliassem as condições dos equipamentos e da formação/
qualificação da equipe de trabalho. Interpreta-se que na primeira das respostas 
(tabela 14), o destaque foi a avaliação de que a condição dos insumos é positiva 
em 85% (soma de muito bom e bom), seguida, nesta soma de atributos, da manu-
tenção (76%). Por sua vez, as condições de equipamentos e de instalações físicas 
obtiveram avaliação mediana (soma de regular e bom tendo destaque), com 71% 
e 72%, respectivamente, nesta condição.

TABELA 14
Opinião dos coordenadores sobre as condições físicas dos laboratórios

(Em %)

Avaliação das condições Insumos Equipamentos Manutenção Instalações

Muito bom 52 18 31 11

Bom 33 38 45 30

Regular 10 33 18 42

Não se aplica 5 2 3 2

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.

Quanto à percepção acerca dos recursos humanos (tabela 15), o item formação 
dos pesquisadores foi considerado adequado em 51,25% das respostas, abaixo do  
percentual atribuído à qualificação de profissionais (72,5%).19 É relevante o fato de 
a avaliação da formação dos pesquisadores ter sido considerada pouco adequada 

19. No item qualificação de profissionais, pode ter havido algum erro de interpretação, de forma de responder, ou outro 
não identificado, uma vez que o percentual de 22,5% atribuído a não se aplica parece ser muito alto.
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ou inadequada para 46,25% dos respondentes, quando somadas as duas opções.  
O número de servidores de apoio foi considerado adequado por 70% dos respondentes. 
Contudo, apenas 18,75% responderam que o número de pesquisadores é adequado, 
78,85% consideram este número inadequado ou pouco adequado quando somados. 
Os dados passam uma mensagem clara dos respondentes, de que há um gargalo de 
quantidade e, a seguir, de capacitação ou formação de pesquisadores. 

TABELA 15
Opinião dos coordenadores sobre os recursos humanos dos laboratórios

(Em %)

Aspectos Adequado Pouco adequado Inadequado Não se aplica

Formação dos pesquisadores 51,25 27,5 18,75 2,5

Número de profissionais de 
apoio técnico

70 20 0 10

Qualificação de profissionais 72,5 5 0 22,5

Número de pesquisadores 18,75 38,75 40 2,5

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.

Considerando-se os dados das duas últimas tabelas acerca das condições físicas 
e dos recursos humanos, pode-se notar que há uma sinalização dos respondentes 
no sentido de que não pode haver descolamento entre o fortalecimento das 
infraestruturas e dos recursos humanos, uma vez que ambos foram avaliados como 
limitados em um aspecto ou outro. Essa interpretação pode estar reforçada nas 
respostas a outra pergunta da enquete, sobre a avaliação dos coordenadores acerca 
das instalações físicas e capacidades das infraestruturas no momento (tabela 16). 
Parece coerente o predomínio das opções adequada em relação aos padrões 
brasileiros de infraestruturas de P&D na área (35% das respostas), vindo a seguir a 
avaliação de avançada em relação aos padrões brasileiros, mas distante dos padrões 
de ponta no exterior (32% das respostas).

TABELA 16
Percepção dos coordenadores sobre a capacidade técnica dos laboratórios

Avaliação da capacidade técnica Número de infraestruturas

Adequada e compatível com a observada em outras infraestruturas do gênero no Brasil 35

Avançada e compatível com a observada nas melhores infraestruturas do gênero no exterior 19

Avançada em relação aos padrões brasileiros, mas ainda distante da observada nas melhores 
infraestruturas do gênero no exterior

32

Não sabe 1

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.
Nota: ¹  O quadro foi elaborado a partir das respostas ao seguinte comando: Essa é uma questão relativamente subjetiva, 

na qual se procura saber do coordenador da infraestrutura sua opinião sobre a distância e/ou proximidade daquela 
infraestrutura em relação à fronteira tecnológica da sua área de atuação. Marcar apenas uma opção (Questionário da 
pesquisa CNPq/Ipea, item17).
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Ainda com relação à tabela 16, a interpretação dada por 19% dos coorde-
nadores de que as infraestruturas sob sua responsabilidade são comparáveis ao 
que há de melhor no plano global – portanto, avançadas – é um fato relevante. 
Neste sentido, elaborou-se o quadro 3, que traz dados selecionados dessas deze-
nove instituições, de modo a mostrar os elementos mais relevantes do seu perfil. 
Destacam-se os seguintes aspectos entre as avançadas: há distintos portes, de 
acordo com a classificação adotada, mas onze das dezenove têm porte estimado 
acima de R$ 2 milhões; há antigas e novas infraestruturas, mas todas moderni-
zadas recentemente; há maior dedicação contínua dos pesquisadores à pesquisa; 
as instalações estão em boas condições; há proporção maior de prestação de 
serviços técnico-científicos (79% ante 67% no conjunto das cem), sendo 68% 
para empresas ante 58% nas demais. Ainda assim, o número de pesquisadores 
foi considerado baixo por 68% dos respondentes, e a sua formação foi avaliada 
como inadequada para 32% dos que responderam à enquete nas dezenove 
instituições destacadas.

QUADRO 3
Perfil das infraestruturas classificadas pelos respondentes como mais avançadas

Aspecto Destaques do perfil das infraestruturas atuantes em ER

Localização Espalhadas em sete UFs e quatro regiões (exceto o Norte).

Início da operação
De 1949 (uma) a 2013 (uma), sendo quatro antes de 1990; cinco entre 1991 e 2000; e dez 
após o ano 2000. 

Última modernização Dezesseis nos últimos cinco anos (até 2013); duas entre cinco e dez anos; e uma não fez.

Importância da cooperação com 
empresas

Treze em dezenove para alta com empresas brasileiras; nove não responderam; quatro baixo; 
cinco médio; e uma alta para empresas estrangeiras.

Importância da cooperação com 
instituições

Treze em dezenove alta; quatro média; e duas não responderam para instituições brasileiras; 
sete alta; cinco média; e três baixa para instituições estrangeiras; quatro sem resposta.

Importância atribuída à cooperação 
com agências de apoio

Dezesseis alta, uma média, uma baixa e uma sem resposta para agência brasileiras; duas 
altas, seis baixa, seis média e cinco não responderam para agências estrangeiras.

Realização de prestação de serviços 
técnico-científicos

Sim, 79% em geral; e sim, 68% para empresas.

Porte estimado da infraestrutura
Uma de grande porte; sete de médio-grande porte; três de pequeno-médio porte; e oito de 
pequeno porte.

Fontes de financiamento Fonte pública, exceto Petrobras: 66%; Petrobras: 19%; demais: 15%.

Condições físicas
Insumos e manutenção: 95%, em ambos, de bom ou muito bom; instalações e equipamen-
tos: 74%, em ambos, de bom ou muito bom.

Avaliação do número de pesqui-
sadores

Adequado em cinco em dezenove (26,3%); inadequado ou pouco adequado: 68,4%; sem 
resposta: 5,3%. 

Avaliação da formação dos 
pesquisadores

Adequado em doze em dezenove (63%); inadequado ou pouco adequado: 32%, sem 
resposta 5%. 

Dedicação dos pesquisadores à 
atividade de pesquisa

De forma contínua: 95% (em dezoito das dezenove infraestruturas).

Dedicação dos pesquisadores à 
atividade de ensino

De forma contínua: 42%; esporádica ou alguns dias na semana: 53%; sem resposta: 5%.

Fonte: Pesquisa CNPq/Ipea.
Obs.:  O questionário não solicitou aos pesquisadores que indicassem, diretamente, a área na qual a infraestrutura é considerada 

mais ou menos avançada ou quais os critérios os respondentes teriam usado para a definição apontada.
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Esse perfil, considerado em conjunto com os demais dados apresentados 
neste trabalho, sugere que há capacidades a serem desenvolvidas na área de energias 
renováveis caso o tema energias renováveis se fortaleça na pauta de prioridades de 
pesquisa no país. Neste sentido, pode ser interessante o aumento das interações 
entre as infraestruturas mais avançadas e outras dos demais estágios, ou entre 
grandes e pequenas que não se posicionam na condição de avançadas em relação 
a outras do mesmo gênero no exterior.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O breve panorama apresentado neste trabalho sobre o sistema de inovação 
tecnológica em energias renováveis do Brasil mostrou um perfil distinto de países 
líderes em pesquisa tecnológica. Esta distinção no Sier é tanto estrutural quanto 
funcional. De um lado, o nosso sistema, caracterizado por ter separação entre a 
P&D e a gestão da produção, contrapõe-se ao modelo dos Estados Unidos, onde há 
centralização de ambas as funções no Departamento de Energias. Por outro lado, o 
sistema brasileiro também não é tão complexo quanto o alemão, cujas atribuições 
institucionais, bem como o desenho e a execução da P&D estão presentes em 
um modelo deliberativo que envolve conselhos, institutos de pesquisas, agências 
executivas e colegiados até o Parlamento. No Brasil, instâncias semelhantes têm 
caráter apenas consultivo, e as agências executivas de programas de P&D não 
contam com uma política clara de apoio às energias renováveis. Foi neste contexto 
que este capítulo procurou caracterizar e identificar interfaces das infraestruturas 
públicas de energias renováveis no Brasil.

Os dados das infraestruturas aqui analisados, obtidos das respostas dos coor-
denadores de 98 laboratórios e duas plantas-piloto, que pertencem a 38 instituições 
públicas de pesquisa, trouxeram importantes revelações sobre o perfil da pesquisa 
em energias renováveis no Brasil. Não se verificaram grandes diferenças nas respostas 
dos coordenadores daquelas infraestruturas em relação ao grupo maior, das 1.760 
que responderam à enquete. Entre os cem respondentes, predominam capacidades, 
quantidade e porte em biomassa energética, seguida de hidroeletricidade, embora 
todas as infraestruturas tenham perfil multidisciplinar e atuação em outros tipos 
de fontes energéticas. 

Embora o Sier brasileiro não seja embrionário, os resultados da enquete 
apontam que, no que se refere ao seu desenho institucional, o fato de ter havido 
a modernização de 82% dos cem laboratórios nos últimos cinco anos sinaliza que 
há um atraso neste processo. Ilustra também o mesmo entendimento a resposta 
dada pelos coordenadores de que nas cem infraestruturas há uma média de apenas 
cinco pesquisadores em cada uma delas, embora signifique o mesmo porte para a 
média de todas as 1.760 respondentes. 
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De acordo com a classificação adotada, apenas uma das cem infraestruturas 
foi considerada grande; treze, de porte médio-grande; 31, de perfil pequeno-médio; 
e 55, pequenas. A média de apenas cinco pesquisadores por infraestrutura, aliada à 
sua formação inadequada ou pouco adequada, segundo os respondentes, retrata outra 
grande limitação das infraestruturas, sentimento que se assemelha ao do grupo das 
1.760 respondentes. Quando se observa nas respostas o peso da atividade de ensino 
e do uso compartilhado dos laboratórios, obtém-se uma média de 23 usuários por 
laboratório, incluindo-se a graduação e a pós-graduação, que respondiam por 55% 
dos usuários em 2012. De acordo com as respostas, os pesquisadores se dividem 
entre as atividades de ensino e pesquisa, como se sabe, tendo a enquete apontado 
que 57% dos pesquisadores, no conjunto das cem infraestruturas, dedicam trinta 
horas semanais ou mais às atividades de P&D.

Um aspecto positivo, nesse contexto, é o fato de haver infraestruturas consi-
deradas entre as mais avançadas (19% entre as cem de ER) em relação a outras do 
mesmo gênero no exterior, segundo apontaram os coordenadores. Estas dezenove 
infraestruturas, e também as de maior porte, apresentam situação mais favorável 
em indicadores como dedicação de mais tempo à pesquisa e maior interação com 
outras instituições. Porém, na maioria dos indicadores, elas não se diferem da 
amostra total, inclusive em relação ao número de servidores. É interessante o fato 
de que as dezenove infraestruturas se situam em todos estratos de portes identifi-
cados, inclusive pequenas instalações. 

A interação com as empresas em serviços tecnológicos mostrou-se significativa 
(54% das cem infraestruturas e 68% das dezenove mais avançadas declararam prestar 
tais serviços). Ao mesmo tempo, o grau de importância dado pelos respondentes 
quanto à cooperação em P&D foi considerado alto com relação aos fundos de 
apoio à P&D, médio-baixo com empresas (preferindo-se as brasileiras) e com outras 
instituições (também se preferindo as brasileiras). Tal aspecto deve ser aprofundado 
para se compreenderem as razões de tal posicionamento.

As fontes de financiamento dos laboratórios, conforme relatado pelos coor-
denadores são, naturalmente, oriundas do setor público (59% do montante, na 
apuração de 2012), além de outros 22% provenientes da Petrobras, empresa con-
trolada pelo poder público. Ao mesmo tempo, o baixo montante informado de 
receita anual e de despesas operacionais oriundos do setor privado sinaliza trajetória 
não consistente com as apresentadas pelos países líderes em P&D em energias, que 
já têm infraestruturas consolidadas. 

 Acerca das formas de se impulsionar a P&D, pelo lado do Estado, este estudo 
permite destacar que o caminho de criação ou de modernização de laboratórios 
nacionais de maior porte pode ser uma das alternativas, seguindo-se o modelo 
dos países líderes. Contudo, outras questões levantadas neste texto apontam para 
a necessidade de outras medidas, tais como: i) adoção de planos coordenados de 
crescimento do apoio às energias renováveis e à P&D nesta área; ii) maior previ-



Características da Infraestrutura de Pesquisa em Energias Renováveis no Brasil  | 261

sibilidade e continuidade de linhas de pesquisas prioritárias; e iii) vinculação de 
recursos orçamentários para apoio a infraestruturas em linhas prioritárias.

É também importante dar respostas – acerca de políticas de criação ou mo-
dernização de infraestruturas, sejam elas pequenas, médias, ou grandes – a questões 
como: onde criar e sob quais critérios de oportunidade e indução à inovação? 
Com qual desenho de gestão e operação deveriam funcionar: em parcerias com 
universidades, com servidores próprios estatutários ou celetistas? Em que níveis 
de interação e contrapartidas da indústria os laboratórios temáticos seriam viáveis? 
Que níveis de autonomia e foco em C&T e em PD&I as infraestruturas devem 
ter, considerando-se distintas circunstâncias?

Por fim, há necessidade de se aprofundar o debate na perspectiva de identificar 
barreiras e aprimorar as formas de atração de empresas, a definição e estruturação 
de pesquisas tecnológicas de ponta e a cooperação entre as indústrias-universidades/
institutos de pesquisa. Ter em vista a busca pela liderança na P&D e a produção 
de bens de alta tecnologia, além da geração de energia, é o caminho adotado pelos 
países líderes e que o Brasil tem condições de seguir nesta área.
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ANEXO A

QUADRO A.1
Palavras-chave utilizadas para seleção de projetos na área de energias renováveis 
na base do MCTI1

Palavras-chave da busca e seleção²

Aerogeradores Enzimas Hidrogênio

Álcool Eólica Hidrólise

Bagaço Etanol Maré

Biocombustíveis Fotônica Oleaginosas

Biodiesel Fotovoltaica Ondas

Biogás Gaseificação Renováveis

Cana-de-açúcar Geração Sistemas de potência

Catálise Glicerina Solar

Distribuída, distribuição Glicerol Transesterificação

Energia Hidrelétrica Turbina

Notas: ¹ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
²  Foram retirados da relação de projetos gerada com estas palavras-chave aqueles que tratavam de outras áreas – por 

exemplo: álcool para uso fármaco-químico; energias não renováveis; fotônica aplicada à transmissão de dados (TI); 
eventos sem vínculo com P&D em ER, entre outros. 

QUADRO A.2
Instituições e laboratórios de referência e linhas de pesquisa

Fonte 
primária

Tipo/transformação 
ou forma de uso

Centros de excelência em pesquisa  
e desenvolvimento Linhas de pesquisa e projetos específicos¹

Brasil Outros países

1 Eólica Elétrica

IEE-USP; Coppe/
UFRJ; e UFRGS, 
Cepel. (Instituição: 
CGEE).²

The National Renewa-
ble Energy Laboratory 
(NREL) Golden (near 
Boulder), Colorado.

Berkeley Lab – CA, 
USA; IEA
Associación Empresarial 
Eólica AEE. Espanha.

1 Tecnologia de aeradores (pás, torres, geradores, rotores e outros)

2 Tecnologias de dimensionamento de recursos eólicos

3 Centrais eólicas e sistemas de conexão à rede

4 Equipamentos de controle e conversão

5 Materiais: fadiga, resistência, composição

2 Solar

2.1 Elétrica-
-fotovoltaica e 
radiação solar

UFSC,³ UFRGS, 
PUC-RS,4 Coppe/
UFRJ (Lafae)5 e 
USP (Laboratório 
de Sistemas Fotovol-
taicos).

NREL Solar Program 
Integrator – National 
Center for Photovol-
taics; Berkeley Lab – 
CA, USA;
União Espanhola 
Fotovoltaica (Unef).

1 Gerador fotovoltaico; acumuladores de energia

2 Componentes dos sistemas fotovoltaicos e de conexão à rede 
elétrica

3 Metodologias de dimensionamento de sistemas

4 Simulação computacional de sistemas fotovoltaicos, modelos de 
radiação solar

5 Radiação solar: medidas e meio ambiente; instrumentação 
solarimétrica 

2.2 Térmico – 
aquecimento/
armazenamento

UFSC Florianópolis 
(O Lepten/Labtucal;6 
Unicamp (DETF)7 
IPT – LETMCE;8 
IPT – SP. IEE-USP;9 e 
Coppe/UFRJ.

The National 
Renewable Energy 
Laboratory (NREL) 
Golden, Colorado.

1 Coletores de placa plana - análise de desempenho e materiais

2 Coletores concentradores

3 Tanques térmicos de armazenagem

4 Metodologias de dimensionamento

5 Simulação computacional de sistemas solares de aquecimento 
de água

6 Equipamentos e tecnologias para o conforto térmico

(Continua)
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Fonte 
primária

Tipo/transformação 
ou forma de uso

Centros de excelência em pesquisa  
e desenvolvimento Linhas de pesquisa e projetos específicos¹

Brasil Outros países

3 Biomassa

3.1 Biodiesel e 
outros substitu-
tos do diesel

UnB;10 UFRJ; UFV;11 
Embrapa;12 UnB: 
Química; e Embrapa 
Agroenergia.

Lawrence Berkeley 
National Laboratory 
(Berkeley Lab); NREL; 
JBEI (U.S. Department 
of Energy Bioenergy 
Research Center – San 
Francisco). (Instituições: 
IEA, European Biofuels 
Techology Laboratories).

1 Testes e ensaios com motores e componentes da combustão

2 Desenvolvimento de tecnologias e processos de produção  
do biodiesel

3 Destino e uso dos co-produtos (glicerina, torta, farelo etc.)

4 Caracterização e controle de qualidade do combustível e misturas

5 Critérios e formas de armazenamento do biodiesel e das misturas

6 Desenvolvimento de matérias-primas agrícolas

3.2 Etanol e 
outros renováveis 
substitutos da 
gasolina

Ridesa – UFSCar;13 
CTBE;14 Embrapa; e 
Empresas líderes.

Lawrence Berkeley 
National Lab. (Berkeley 
Lab);
NREL; e
Empresas líderes.

1 Tecnologia agronômica (cultivares, rendimento agrícola, nível 
de ATR, resistência a pragas, ciclo de vida e manejo integrado de 
resíduos)

2 Etanol lignocelulósico (pré-tratamento, hidrólise enzimática e 
outros processos bioquímicos, biotecnologia de plantas e algas)

3 Tecnologia industrial (eficiência do processo industrial, geração 
elétrica, aproveitamento de resíduos, máquinas de plantio e 
colheita)

4 Desempenho de equipamentos (motores e turbinas a etanol, etc.)

5 Concentração, biodigestão e uso controlado da vinhaça 

6 Novas rotas tecnológicas de produção de etanol

3.3 Biogás – 
eletricidade

USP Cenbio 
(Centro Nacional 
de Referência da 
Biomassa).

Biomass Thermal 
Energy Council (BTEC) 
Washington.

1 Avaliação da cinética de digestão anaeróbia nos biodigestores

2 Desenvolvimento de novos modelos biodigestores (isolamento tér-
mico, agitação e aquecimento da biomassa, aumento da produção)

3 Biofertilizantes (formas de aproveitamento, impactos e controle 
ambiental)

4 Desenvolvimento de equipamentos para o uso do biogás (subs-
tituição da lenha e GLP, compressão e transporte baixa pressão, 
motores, geradores)

5 Desenvolvimento de processos de purificação e eficiência do 
biogás

6 Capacitação de operadores, desenho e montagem de unidades 
piloto e desenvolvimento de plantas industriais

3.4 Eletricidade 
de biomassa 
sólida

USP Cenbio. 

The National 
Renewable Energy 
Laboratory (NREL) 
Golden (near Boulder), 
Colorado; Eastern 
Regional Research 
Center (ERRC); e 
IRS-USDA, Wyndmoor, 
Pennsylvania.

1 Novas tecnologias de combustão mista de biomassa/carvão

2 Equipamentos de gaseificação da biomassa e uso do gás em 
ciclos combinados e de baixa e alta pressão de vapor

3 Conversão termoquímica/pirólise de nova geração

4 Sistemas de monitoramento de processos de alta pressão

5 Desenvolvimento de equipamentos e processo de pequeno porte

3.5 Térmica – 
fornos e caldeiras 
e fornos

Ampla difusão no mercado – desenvolvimento no âmbito de processos e equipamentos da indústria termomecânica
 

4 Hidráulica
Elétrica 

 Cepel; Coppe (UFRJ); 
Politécnica (USP). 
Instituição: CGEE, 
Cepel e Aneel.15

Universidades. 
Instituição: US Energy 
Department DOE). 

1 Pesquisa e desenvolvimento de equipamentos e processos 
(repotencialização, eficiência energética, segurança, pequeno 
porte, materiais especiais)

2 Smart grid, equipamentos de controle, vibração e ruídos

3 Segurança de sistemas de potência

4 Softwares aplicados ao controle e monitoramento de sistemas

5 P&D em impactos ambientais de barragens e redes de alta 
voltagem

6 Sistemas híbridos, multifásicos e transmissão de calor

(Continua)
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Fonte 
primária

Tipo/transformação 
ou forma de uso

Centros de excelência em pesquisa  
e desenvolvimento Linhas de pesquisa e projetos específicos¹

Brasil Outros países

5 Geotér-
mica

5.1 Elétrica 
Geotérmica sem aplicabilidade no Brasil – por condições naturais – não abordada no estudo 
 5.2 Térmica

6 Mare-
motriz

Elétrica
Coppe/UFRJ; e
Universidade Federal 
do Ceará

 

1 Fenomenologia, monitoramento

2 Equipamentos mecânicos e estruturas, interconexões

3 Flutuadores, conversores

4 Geradores, bombas hidráulicas

7 Hidro-
gênio

Combustí-
vel – célula 
combustível

Coppe/UFRJ – LAB2; 
Unicamp (IFIGW – 
CENEH);16

Itaipu-CTI;17 

The National Renewa-
ble Energy Laboratory 
(NREL) Golden (near 
Boulder), Colorado, 
USA

1 Eletroquímica e diferentes tipos de células a combustível

2 Sistemas e tecnologias de armazenagem

3 Tecnologias para validação de processos de produção

4 Segurança laboratorial e de manejo operacional, análise 
econômica e ambiental

5 Tecnologias de produção (processo de fermentação; separação 
biológica, foto-eletroquímica e térmico-solar da água; conversão 
da biomassa e resíduos sólidos)

Elaboração do autor.
Notas: ¹  Normatização, certificação, padronização, acreditação e desenvolvimento de softwares são itens que se aplicam a 

todas as formas de energia.
²  Respectivamente: Instituto de Energia e Ambiente (IEE), da Universidade de São Paulo (USP); Instituto Alberto Luiz 

Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel). (Instituição: 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE).

³ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
4 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
5 Laboratório de Fontes Alternativas de Energia (Lafae).
6  Laboratórios de Engenharia de Processos de Conversão e Tecnologia de Energia (Lepten)/ Laboratório de Tubos de 
Calor (Labtucal).

7 Universidade Estadual de Campinas – Unicamp (Departamento de Engenharia Térmica e de Fluidos – DETF).
8  Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) – Laboratório de Energia Térmica, Motores, Combus-

tíveis e Emissões (LETMCE).
9  Instituto de Energia e Ambiente (IEE) – USP.
10 Universidade de Brasília (UnB).
11 Universidade Federal de Viçosa (UFV).
12 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
13  Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (Ridesa) – Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar).
14 Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE).
15 Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
16 Instituto de Física Gleb Wataghin (IFIGW) – Centro Nacional de Referência em Energia do Hidrogênio (CENEH).
17 Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Complexo Turístico Itaipu (CTI).

(Continuação)
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ANEXO B

TABELA B.1
Atividade econômica de aplicação das pesquisas por infraestrutura – área ER

Seção Divisão Denominação Quantidade

A 1 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 9

A 2 Produção florestal 2

B 6 Extração de petróleo e gás natural 6

B 9 Atividades de apoio à extração de minerais 3

C 10 Fabricação de produtos alimentícios 9

C 11 Fabricação de bebidas 5

C 13 Fabricação de produtos têxteis 4

C 15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados 1

C 16 Fabricação de produtos de madeira 2

C 17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 1

C 19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 35

C 20 Fabricação de produtos químicos 22

C 21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 3

C 22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 1

C 23 Fabricação de produtos de minerais não metálicos 5

C 25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 1

C 26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 5

C 27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 9

C 28 Fabricação de máquinas e equipamentos 7

C 29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 6

C 30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 1

C 31 Fabricação de móveis 1

C 32 Fabricação de produtos diversos 3

D 35 Eletricidade, gás e outras utilidades 27

E 36 Captação, tratamento e distribuição de água 3

E 38 Coleta, tratamento e disposição de resíduos; e recuperação de materiais 3

F 41 Construção de edifícios 1

F 42 Obras de infraestrutura 2

G 47 Comércio varejista 1

M 70 Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial 1

M 71 Serviços de arquitetura e engenharia; e testes e análises técnicas 3

M 72 Pesquisa e desenvolvimento científico 14

M 74 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 1

O 84 Administração pública, defesa e seguridade social 1

P 85 Educação 2

Q 86 Atividades de atenção à saúde humana 5

  Missing 5
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TABELA B.2
Distribuição por Unidade da Federação das instituições que responderam à pesquisa

Estados Número de instituições Número de infraestruturas Área física (m²)

Bahia 6 12 9.612

Distrito Federal 2 8 6.134

Espírito Santo 1 1 15

Goiás 1 2 1.682

Mato Grosso do Sul 1 6 413

Minas Gerais 2 9 4.175

Paraná 2 6 2.645

Pará 2 2 1.627

Pernambuco 1 1 -

Rio de Janeiro 3 11 4.482

Rio Grande do Norte 1 1 670

Rio Grande do Sul 4 8 1.978

Santa Catarina 2 7 5.468

Sergipe 1 1 540

São Paulo 8 25 18.821

Total 37 100 58.262

Elaboração do autor.

TABELA B.3
Modalidades desenvolvidas pelas cinco infraestruturas acreditadas em ER

Tipo de modalidade Modalidade exercida pelo laboratório acreditado (2012) Número de atividades (2012)

Calibração

Acústica e vibrações 2

Alta frequência e telecomunicações 3

Dimensional 8

Eletricidade 6

Força torque e dureza 7

Físico-química 5

Massa 5

Óptica 2

Pressão 7

Temperatura e umidade 8

Tempo e frequência 5

Vazão 3

Viscosidade 3

Volume e massa específica 6

Demais modalidades

Análises clínicas 7

Boas práticas laboratoriais (BPLs) 29

Certificação 30

Outra 21

Produtor de materiais de referência 10

Provedor de ensaios de proficiência 6

(Continua)
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Tipo de modalidade Modalidade exercida pelo laboratório acreditado (2012) Número de atividades (2012)

Ensaio

Ensaios acústicos de vibrações e choque 4

Ensaios biológicos 49

Ensaios de radiações ionizantes 8

Ensaios elétricos e magnéticos 16

Ensaios não destrutivos 13

Ensaios químicos 53

Ensaios térmicos 8

Ensaios ópticos 8

Mecânicos 24

Elaboração do autor.

(Continuação)




