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Resume:

A partir do conceito de Interdependencia e poss[vel analisar 0 mundo atual de
maneira mais complexa, compreendendo a quebra de barreiras e reformulande a
concep~o do Estado. Pode-se dizer que estamos partindo de uma estera mundial
para a chamada esfera global onde paises sao dependentes um do outro em
dilerentes latores. Seguindo essa linha de raciocin;o parte-se para a ide;a de
coopera~o onde a dependencia mutuados Estados torna-se lavoravel ao
desenvolvimento necessario. Os caminhos apresentados hoje nos revelam a
diversidade de pontos que precisam de apoio, sao questOessociais, de direitos
humanos, financeiras e ecologicas. Neste trabalho as questOes ecologicas sao
destacadas, assim, a coopera9ao e voltada para problemas que aletam todo 0
mundo em propor90essignificativas.Atraves da parceria entre a Sociedade Alema
de Coopera9i!0 Tecnica (GTZ) e a Companhia Pernambucanado Meio Ambiente
(CPRH)e possivel avaliar as consequenciasexistentesapos a realiza9aOde algum
projeto. A pesquisa realiza-se com base nos temas internacionais, utilizando
bibliografias que partem de Hobbes a autores atuais como Philippe Le Prestre,
havendo assim, um estudo estruturado em OrganizayOes Internacionais que
mudaram a cem3rio mundia1. Para que se realize alguma coopera-;:Ae e preciso antes
de qualquer outro fater a consci~ncia,e devido a isso, a tema Desenvolvimento
Sustentaveltorna-se de enorme relevancia para a realiza9aOde.le trabalho pois e
atraves deste que inslitui90es, por exemplo, decidem colaborar com outras que
estejam necessitando.
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English:

From the concept of dependence between nations it is possible analyze the actual
world as a system more complex, realizing the breach of barriers and reformulated
the State is conception. We are beginning that a world vision to the global vision
where countries are dependent one with others in different factors. The idea that the
cooperation between States is good to the necessary development . The ways
reveal the diversity of pOintsits need to be support, its are social questions, of human
rights, of money and ecology. In this paper the ecological question are important, for
this, the cooperation are important for ails the world' s problems. Through the
partnership between the German Society of technical cooperation (GTZ) and the
Pernambucana Company of the environment (CPRH) is possible to evaluate the
consequences existing after the realization for some projects. The research realize
with international themes, utilizing bibliographies of authors like Hobbes until Philippe
Le Prestre, having an study about international Organization that changed the
worldwide scenery. To realizing some cooperation is important an other factor, the
conSCience,and, for this, the theme Sustentable Development is too important for the
realization of this paper, because through this paper, for example, institutions decide
to cooperate with others institutions.
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Espanhol:

A partir del concepto de interdependencia es posible analizar el mundo actual de
manera mas compleja, comprendiendo a quebradura de barreras y reformulando la
concepci6n del Estado. Se pode decir que estamos partiendo de una esfera mllndial
para aquella lIamada esfera global d6nde los palses son dependiente un del otro en
diferentes factores. Seguido esa linea de razonamiento se parte para la idea de
cooperaci6n d6nde la dependencia mutua de los Estados se torna favorable al
desarrollo necesario. Los caminos presenlado hoy nos revela la diversidad de
puntas que necesitan de apayo, son cuestiones sociaies de derechos humanos,
financieros yecol6gicas. En este trabajo las cuestiones ecol6gicas son evidenciadas,
asi, la cooperaci6n 85 vuelta para cuestiones que afectan todo el mundo en
proporciones significativas. A !raves da asociaci6n entre la Sociedad Aleman de
Cooperaci6n y la Companla Pernambucana del Medio Ambiente es posible calcular
las consecuencias existentes despues la realizaci6n de algunos proyectos. La
busqueda se realiza con base en los temas internacionales, utilizando bibliografia
que empeza de Hobbes hasla autores actuales como Philippe Ie Prestre, tendo asl,
un estudio estructurado en Organizaciones Internacionales que cambia ran 10
escenario mundial. Para que se realice algunas cooperaci6n es preciso antes de
cualquier otro factor la conciencia, y debido a este, el lema Desarrollo Sostenible se
rende de grande importancia para la realizaci6n de este trabajo ya que es a lraves
de este que instuticiones, par ejempio, deciden colaborar con atras que estan
necesitando.
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INTRODUCAO

A dependencia reciproca que esta se realizando gradual mente entre

Estados caracteriza 0 crescimento sucessivo dos individuos. Presenciam-se hoje

notaveis fatores que proporcionam ao mundo maior capacidade de adquirir

desenvolvimento: a tecnologia disponibiliza recursos para que haja maior

aproximac;ao entre territorios, assim, assimetnas entre Norte e Sui, par exempla,

tornam-se men ores.

Vlve-se a realldade global, as meios utilizados para resolver determinados

problemas suscitam atitudes concretas da comunldade, desta maneira, a

cooperac;:aoInternacional possui papel fundamental, e atraves desta que dlferentes

tipos de organizar;ees garantem desempenho em diversos ambitos apoiando e

resolvendo em areas que possuem necessldade e que podem resultar problemas

em ambito mundial ou, ressarcindo algo que JafOIprejudicado.

Dentre as diversas modalidades de cooperar;80 internacional, as t8cnicas

contem relevante importancla, capacltando 0 desenvolvimento sustentavel e

realizando transforma90es em variados meios, assim, a cooperar;ao tecnica no

sentido amblental ganha destaque, pOis, os problemas decorrentes do meio

ambiente estao adqulnndo maiores propor¢es no decorrer do tempo.

As cooperac;6es internacionais nao constltuem fatos recentes, mas

atualmente, destacam-se em urn cenario cnde 0 mundo e cada vez menDS urna

realidade internacional e cada vez mals uma realidade global.

Organizay6es Intemacionais, tanto as intergovernamentais como as nao

governamentals, adqUinram grande espac;:oe atualmente, atraves de projetos de



coopera9Bo tecnica, algumas trabalham em parceria com a Estado; enquanto outras

nao dependem deste e realizam tarefas que a prOprioEstado nao consegue.

A delimitac;ao desta pesquisa realiza-se num estudo sobre a atuac;ao da

Sociedade Alema de Cocperac;ao Tecnica (GTZ) no Brasil e 0 centrole ambiental

implementado pela Companhla Pernambucana do Melo Ambiente (CPRH) no

periodo entre 1995 e 2002.

A problematizac;ao refere-se aos impactos ambientais que 0 projeto

implementado causou ao Estado de Pernambuce e, cemo hipotese e possivel

demonstrar a solidificac;aodo Desenvolvimento Sustentavel na regiao.

No decorrer dos capitulos, sera explicada a impartiincia da cocperac;ao

tecnica internacional desenvolvlda pela Sociedade Alema de Cooperac;ao Tecnica

(GTZ) , em celaborac;ao cem a Companhia Pernambucana do Meio Ambiente

(CPRH), para a melhoria do melo ambiente no Brasil, ressaltando a importancla da

tematica do desenvolvimento sustentavel e descrevendo as caracteristicas e a

processo de implantac;aodo projeto.

Na primeira parte, sera abordado 0 termo ceoperac;ao desde seu

surgimento, as acontecimentos historicosque mostraram a necessidade desse fato e

as mudan9'ls que ocerreram ate a atualidade dentro do cenario das rela¢es

internacionais interdependentes, pas Guerra Fria (a partir de 1991).

A palitica de ceoperac;ao tecnica internacional empreendida pelo Brasil

mostra seu papel e seus resultados no mundo atual no segundo instante dessa

pesquisa e, para exemplificar, a Agencia Brasileira de Cocperac;ao (ABC) e utilizada

como foco.

No capitulo seguinte , e passivel cenhecer a GTZ e sua atuac;aonos projetos

ambientais realizados no Brastl.



A ultima parte de pesqUisa e dlreclonada para lima das realiza<;:oesda

parceria entre as governos do Brasil e da Alemanha. nesta sera abordada a rela~o

entre a GTZ e a CPRH com tempos e resultados.

Para a reallz9yao deste trabalho, 0 autor Jacques Marcovltch em sua obra,

que se realiza atraves da junyao de outros Importantes autores, apresenta a

Coopera~o Tecnica Internacional de maneira ampla, ressaltando sua importancia

no cenario global.

Philippe Le Prestre, em seu livro, EcoPolitica Internacional, explora 0 cenano

amb,ental l1aatualidade sob seus dlferentes aspectos ressaltando a questao Norte-

SuI.

Atraves da obra Nosso Futuro Comum. houve a possibilidade de esclarecer

fatos sabre 0 Desenvotvimento Sustentavel, dessa maneira, a cooperaca,o torna-se

fator fundamental pera a realizayao deste.

Como fundamentayao te6rica utiliza-se a Teona da Interdependencia Global

no campo academlco de Relay6es Intemacionals. A Teona da Interdependencla cna

o cenario no qual surge 0 conceito de cooperac;ao. desta maneira, a cooperac;ao

tecnica ganha espayo, sendo mostrada atraves da realizayao do estudo de caso do

projet.oconcretizado no Brasil com parceria Alema.



CAPiTULO 1

NUM CENARIO DE

1.1 - HISTORICO DA COOPERA<;:AO INTERNACIONAL

Modelos relativamente diversos sao utilizados para classificar as diversas

teorias da pOlitica intemacional, dentre as existentes, podem ser destacados as

realistas e as idealistas.

Na Tearia do realismo madema, convem recordar-s8 da teona de Thomas

Hobbes, "Estado de Natureza" concelto do pensador no qual fOI insplrado 0

pensamento realista, para denominar a condiyao dos hom ens estarem fora de urna

comunidade politica (ou sociedade).'

Na concepy§o de Hobbes (1588-1679) 0 conmto e a anarquia predominam e

as principais elementos que regulam 0 comportamento dos Estados sao a guerra e 0

pader.

o outro modelo, denominado Idealismo ou Raclonallsmo, considera que toda

a existemcia S8 determina pela consciencia. argumenta que a oposiyao de sistemas

nao deve ser a estrutura do relac1onamento internacional e que as conflitos entre as

Estados naG sao inevitaveis, ou seja, mesma tendo clencia sabre as rivalidades que

acontecem no rnundo mederno, os idealistas acreditam que existem condi~s que

levam a "paz perpetua· e, urn destes caminhos e a cooperayao. Dentre os

pensadores idealistas, encontra- se Hugo Grotius (1583-1645) e Immanuel Kant

(1724-1804).

1 Viob., Edullrdo J. 1\/0:;<>(lmbim/~. tkJO'IwtHt';mw/o '/<. t:;,klihm;tI: c.ksafifM rA.-uc:iencim .roc;tli.t. 5&.0 Paulo.
":on~::, lY:J:.p._'J



Na Idade Contemporimea, muitos sao os acontecimentos que parecem

atestar a validade dos postulados do realismo: revolu9iies e guerras catastr6ficas

realizadas por motivos diversos mostram a distancia das estruturas morais e

racionais.

Em 1914, iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, como conseqOencia de uma

disputa local entre 0 Imperio Austro-Hungaro e a Servia, que se estendeu as

potencias imperialistas da Europa e atingiu 0 mundo inteiro, terminando oficialmente

as hostilidades em 1919 com a assinatura do Tratado de Versalhes, na Fran<;:a,

determlnando os termos de paz na Europa. Neste mesmo periodo, foi instituido 0

estatuto da Liga das Na9iies (1919-1945), assoclayao fundada para manter a paz e

a seguranrya mundial e promover 0 desenvolvimento da cooperagao.

Duas decadas depcis eclode a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) devido

ao cheque de interesses entre as na9iies ap6s 0 fim da Primeira Guerra Mundial

(1914-1918) e das pretens6es da Alemanha em conquistar 0 mundo. 0 final desse

confllto militar, em 1945, resulta no declinio das na9iies da Europa e da emergencia

de duas superpctencias mundiais, Estados Unidos da America (EUA) e Uniao da

Republica Socialista Sovietlca (URSS), que passam a disputar 0 controle do planeta

na chamada Guerra Fria (1947-1991) come<;:aa agonlzar na data simb6lica de 1989,

com a Queda do Muro de Be~lm.

Alnda no ana de 1945, fOIcriada a Organizayao das Na9iies Unidas (ONU),

substituindo a Liga das Nacoes com 0 objetivo de manter a paz, defender os dlreitos

humanos e as liberdades fundamentsis e promover 0 desenvolvimento dos paises

em escala mundial e conseguir cooperac;ao internacional para resolver os problemas

de carater economica, social, cultural e humanitano.



Durante 0 periodo da Guerra Fria (1947-1991), 0 mundo dividiu- se em dois

blocos: 0 capitalista, liderado pelos EUA e 0 socialista, com a URSS na lideran<;a.

Em busca de poder, as superpotencias realizavam acordos com outros paises com 0

objetivo de ampliar sua zona de influencia, nesse quadro geopolitico 0 govemo

norte-americano prestou ajuda militar e economica aos paises que se opuseram ao

expansionismo sQvietico na Europa Ocidental, essa ajuda chamou-se Plano Marshall

e contribuiu com 13 bilhOesde dolares na Europa.

No decorrer da maior parte do seculo XX os partidos social-democratas

chegaram ao poder em diversas na\'6es europeias, na Alemanha por exemplo,

iniciando aSSlm, a criac;ao de programas de bem- estar- social (Welfare State).

Dentro desse sistema 0 Estado-nac;ao toma-se centro da politica, protegendo os

cidadaos ao longo da vida e cnando uma sociedade mais justa.

Atualmente porem, este Estado-nac;ao parece nao possuir rnais recursos

necessarios para sustentar as custos que no passado pareciam ser sustentaveis.

o Estacto-nac;aoe as govern os nacionais estao mudando de forma, ainda

s~o as atores principais da Ecopolitica internacional, mas dividem 0 poder com

outros atores como, por exemplo, Organiza9i5es-nao-Governamentais (ONGs), para

solucionar problemas que amea<;am0 cotidiano dos individuos. Organiza\'6es-nao-

governamentais sao entidades de direito civil que atuam em diversos campos de

atividades, estas naD possuem fins lucrativQse naD sao vrnculadas a governos.

As ONGs existem desde a decade de 1860, quando da criac;ao da Cruz

Vermelha internacional na Sui~, entretanto passaram a lutar par direitos especificos

apenas a partir dos anos 1960, ampliando seu raio de ac;ao.Apes a decada de 1980,

atraves de parcerias com organismos intemacionais e com govemos para elaborar



pollticas publicas, 0 cenario politico intergovernamental passa a dar relevancia as

ONGs.

Na atualidade, essas organizay6es-nao-governamentais atuam em projetos

soclais realizando campanhas contra dlscriminagOes politicas, racials e religiosas,

defendem 0 meio amb,ente e lutam contra a extingao das especies anima is. Para

que essas ONGs sobrevivam, recebem doa~es de diversos meios, sao verbas

empresaJiais, de governos, de simpatizantes Oll de orgamsmos intergovemamentais

como a ONU.'

As ONGs alimentam Ideias novas, realizam amllises em diferentes areas,

implementam compromissos e mudam instituic;6es e normas de maneira tal que,

atraves dessa forma de democracia participativa estao mudando rapidamente 0

cenario mundial.

As Organlzag6es tnternacionais eram institui¢es de, atraves e para os

Estados- na<;Ao mas agora constituem um corpo pr6pno e , par melo dessas ONGs,

estabelecem conexoes diretas com os pavos do mundo, todavia, ao mesmo tempo

que sentem necessidade de Organizac;6es Intergovernamentais para lidar com

desafios transnacionais, as Estados temem competidores, assumindo posic;:ao

ambigua: votam par novas formas de intervenyao internacional mas reasseguram 0

princfpio da soberania e [laO intervenyao nos assuntos nacionais.

1.2 - COOPERA<;Ao TECNICA INTERNACIONAL

Mesmo com a rapido desenvolvlmento em escala global, presenclam-se ainda

as grandes desigualdades que norteiam 0 mundo dlvldlndo- 0 em Norte e SuI. Sao

" L~PrC'it~.Philippe. £eopolitim illlmltfCiOtNlI. SlIo Paulo. SENAC. 2000.p.99-I09



diferenc;,as relacionadas ao capital natural, intelectual, politicas e economias. Tais

problemas tornam- se rnais graves no momenta em que urn acarreta outra, au seja,

problemas econ6micos geram menor qualidade de vida, fatores como allmenta,.ao

ou educa~o, que sucedem em outras questoes, par exemplo, as ambientais.l

Atraves da coopera,.ao internacional, muitos desses problemas podem ser

solucionados, alguns por meio de instrw;:oes e outros atraves de investimentos

financeiras.

A cooperayao tscnica constitui um instrumento que permite que nac;6es

amistosas compartilhem conhecimentos e experiencias importantes para a seu

desenvolvimento socia- economico . Constitui tamoom, um mecanismo pelo qual os

organ/smos intergovernamentais transferem conhecimentos tecnicos demandados

pelos paises receptores.

A Coopera,.ao TecnlC8 Internacional constltui um determinado conjunto de

atividades que visam a transferencia dos conheeimentos entre paises.

Essas atividades se exercem atraves de projetos e programas de coopera,.ao

teenica au eientifica, e dos respeetivos recursos postos a disposiyao por outra

institui~o, situ ada no pais au no exterior, au par organismo internaeional."

As formas mais comuns de cooperayao teenica realizam-se atraves da

presta~o de consultoria e assistencia atraves de peritos naeionais ou internaeionais

ou de missoes teenicas ou elentificas; atraves de reallzac;6es de programas de

aperfei90amento de reeursos humanos; de doac;6es de equipamento e material

bibliografico; de intercamblo de pessoal e informag6es; da realiza,.ao de projetos

conJuntosde pesquisa e estudos de pre- inversao e do fortalecimento de instituig6es.

~ ~~OlrcO\.'il(h,bGques(ORG),COOf}.·t'Clf(in /lIlrmat'i(JJt(I/:E.uraf.:gia c G~$'ao.S3.o Pltulo.USP.I99.f.p.J69-372
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1.2.1 - Caracteristicas da Cooperayao Tecnica

A transferencia e a absorc;ao de conhecimentos tecnicos especificos

constituem os aspectos fundamentais dos projetos de cooperayao tecnica. 0

repasse desses conhecimentos pade se dar par meio do desenvolvimento de

trabalhos conjuntos de dues ou mais instituit;6es executoras dos dais paises

parceiros, no caso da cooperayao bilateral, ou por meio da cooperayao entre urn

organismo internacional e uma ou mais instltui\XSes nacionais, no caso da

cooperayao multilateral.5

Os projetos sao instrumentos de operacionalizayao da cooperayao tecnica.

Sao geralmente constituidos de urn conjunto relativamente complexo de atividades

que sao executadas visando a alcanc;arobJetlvosespecificos, previamente definidos.

Entre outros pontos importantes, os documentos de projeto registram estes

objetivos, os melDSnecessarlos para atingi-Ios, 0 planejamento do trabalho que sera

realizado, a cooperayao tecnica solicitada e a contrapartida oferecida pela instituiyao

proponente.

1.2.2 - Diretrizes da Cooperayao Tecnica Internacional do Brasil

Com ° objetivo de conferir efic1lciaaDs esfo'9os implementados, as diretrizes

que norteiam as ag5es na area de cooperayao tecnica acontecem no ambito da

cooperayao receblda do exterior e no ambito da cooperayao entre paises em

desenvolvimento .

.< Ibidem, p. 373



No primeiro caso, a cooperar;:ao recebida do exterior enfatiza projetos

vinculados a programas e prioridades nacionais de desenvolvimento; da preferencia

a programas que provoquem um adensamento de relac;6es e abram boas

perspectivas para a coopera<;iio politica, comercial e economica com os paises

cooperantes; enfatiza programas que possibilitem transferencia e absor<;ao de

conhecimentos, dentro de uma perspectiva critica que produza Inova<;iioe cria<;iioe,

consequentemente, internacionallza9ao; enfatlza projetos que integrem os

componentes basicos da cooperac;llo tecnica internacional, ou seja, a consultoria, a

forma<;iiode recursos humanos, 0 treinamento de pessoal e a complementa<;iio da

infra-estrutura da institui<;iioreceptora; prioriza projetos que possibilitem a cria<;iiode

efeitos multiplicadores e prioriza projetos que garantam maior alcance dos

resultados, evitando..se a pulveriza930 e a dispersao de esfon;os.

No ambito da Coopera<;iioEntre Paises em Desenvolvimento sao prionzados

os programas de coopera<;iio tecnica que favore98m a intensifica9lio das relac;6es

do Brasil com seus parceiros em desenvolvlmento e que abram boas perspectivas

para a coopera<;iiopolitica, economica e comercial, com enfase particular nos paises

do Mercado Comum do Sui (MERCOSUL) e dos que fazem parte da Comunidade

dos Paises de Lingua Portuguesa (CPLP); e adotada uma abordagem programatica

na defini<;iio das ac;6es em Coopera<;iio Tecnica entre os Paises em

Desenvolvimento (CTPD); desenvolve-se a<;iiopro-ativa visando identificar e apoiar

projetos de coopera<;iio tecnica que sejam consentaneos com as prioridades e os

programas estabelecidos; canaliza-se esfor90s em CTPD para projetos de maior

impacto e abrangemcia, que promovam mudan~s duradouras e ensejem maior

efeito multiplicador; projetos de CTPD que apresentem contrapartida efetiva das

instituic;6es envolvidas na implementa<;iio dos trabalhos previstos sao apoiados e



articula-se com entidades da iniciativa privada, orgaos de Governo, empresas

estatals, Institul96es de ensino, entidades de pesquisa e desenvolvimento e

organismos internacionais com vistas a canalizar fontes complementares de

finanClamento para as a96es de CTPD e ° seu engajamento nos programas e

projetos identificados. •

1.3 - A COOPERA<;Ao INTERNACIONAL NA PERSPECTIVA DA

TEORIA DA INTERDEPENDEONCIA

Fundada por Robert Kehoane e Joseph Nye, a Teoria da Interdependencia

POSSUIvarias caracteristicas. Esta neo hierarquiza a agenda internacional, ou seja,

nao M malor ou menor importancia entre temas como a globalizac;:aoecon6mica-

finance ira, quest6es sociais, direitos humanos ou ecologia.7

A Teoria da Inlerdependencia e uma distensao nas Rela96es Internacionais

na decada de 1960 e a partir da crise do Realismo, nesta epoca tanto a Teoria da

Dependenciaquanto da Interdependencia caminham para 0 cooperativismo.

A ideia da interdependencia indica situa96es caracterizadas por efeitos mutuos entre

paises ou entre atores em diferentes paises. Analisar este termo, interdependencia,

significa abordar fatores que neo podem ser compreendidos isoladamente, par

exemplo, os desequilibrios ecol6glcos globais, que devem ser pesquisados juntos a

seus efeltos humanos, politicos e fislcos.Para se compreender as caracteristicas

dessa interdependencia, e preciso analisar os limites historicos dessa condic;ao,

pOis,os problemas antigamente localizados,hoje sao globais.

6 disponi\'d C1ll:<httpl/:www.unifran.brldaltrolsitelintern3.tioOltVcoopcra\f!alhtm>
7 UTI'-'1uiJ. do dill il de m!U~() de LUu..! It:(JO(1 Lid Jlllm.kp<lki.llflU··
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Devido a este tato, os paises tendem a cooperar uns com os outros, assim,

passa a existir maior facilidade na resolu980 dos problemas, principalmente para os

territorios com menor poder aquisitivo.&

Na 6tlca da Teoria da Interdependencia, os atores territoriais, Estados

soberanos, cedem progressivamente espa~ para os atores nao territoriais, isto 13,

empresas transnacionais, organizayl>es nao governamentais, opiniao publica

internacional e outros. Esse pader adquirido, aos paucos, par atores nao territonais

possui como uma das causas os crescentes e intensos f1uxosde informac;aoonde a

capacidade da uniao entre as diferentes nayees aumenta a cada instante, sendo

enfatizados assim, os elementos de coopera~o intemacional.

~Las, Hector R.. "A COllj-rrt'llCia am Nlw;Ot5 Unit/as sobl't A/~io Ambit'lltt. t D.~.r.·my)/l·illlrlllo, as ONG.~ r 0
1JI1IIII./iJ IIII.TJ/<l~·IOIlf!rl: Uma UP()l"fIllllt/tll.k ptlltl d II/~ICI'·. RJ. lI::IA~E-Fl\-uu. 1"::l~2.p.tl-lS~



CAPiTULO 2

POLiTICA BRASILEIRA DE COOPERA<;:AO TECNICA E ABC

Urn dos objetivos da polilica brasileirade coopera9lio tecnica e maximizara

utiliza9lio da capacidade disponivel no pais para atender as suas proprias

necessidades.

Tern como ideal a dissemina9lio , entre urn n"mero crescente de institui<;6es

brasileiras, as conhecimentos cientificos e tecnol6gicos ja desenvolvidos, atraves de

eslo,,"o interne ou de coopera9lio tecnica recebida do exterior, em determlnados

centrosdo paiS.

o programa de coopera9lio tecnica nacional consiste, assim, no

financiamento de projetos em que uma institui9lio brasileira presta coopera9lio

tecnica a outra. Essa institucionalizayao de urn processo nacional de cooperacao

tecnica tern, ainda, urn duplo prop6sito: dilundir os beneficios recebldos da

cooperayao recebida do exterior e reduzir progressivamente a necessidade dessa

coopera9lio. 0 Brasil tern Acordos de Coopera9lio com diversos paises e

organrsmos intergovernamentais, podendo...se citar como exemples 0 Japao, a

Fran<;a,0 Programa das Na<;6esUnidas para 0 Desenvolvimento (PNUD) e a

Organiza9liodos EstadosAmericanos(OEA)'

A Agencia Brasileirade Coopera9lio (ABC) Integra a estrutura do Mlnlsterio

das Rela<;6esExteriores (MRE). A Agencia tern como atribui9lio coordenar e

supervisionar as programas e projetos brasiteiros de Cooperayao Tecnica, em todas

'f...f3.fCovitch, Jllcques(ORG),CooJ1~'T'I'l('iicl JlllmKtCiolltlJ:F -/m/(gia, GeJklo.S!o P3uIo.USP.1994.op.cit.p.37]·
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as areas do conhecimento. Os programas e projetos sao negociados e

implementados ao ampare dos Acordos firmados pelo Brasil com as paises

parceiros e com as organismos intemacionais.10

Para desempenhar sua missao, a ABC orienta-se pela politica externa

brasileira, com origem no MRE, e pelas prioridades nacionais de desenvolvimento,

definidas nos diversos pianos e programas setoriais do Governo.

A estrutura organizacional cem que a Agtmcia conta para desempenhar suas

atribui,Oes e a seguinte:

DIRETOR
GERAL

I
COORDENAGAo

GERAL

I -------------_ ..,

COQROff.JI\C;\O C<XlROff,t,\CAo COORDENA<;Ilo COORDEIVI<;f,O EXECUCilo
lEcr~lcrlENTRE lECI'ICI\ lECNIC\ DE rlAC10NAL DE

PIIisESEM RECESIlI\ RECEBIIli\ MCOfRUIZACAo l'IlOJETOS
DESEINOIJIWilEIHO BJlJ\lEML MUll1U\ TEAA L E It~FOR111j11Iv\

CTPD eTRS CTRIA eMl ·UAp·

Os programas e projetos de coopera,ao tecnica sao desenvolvidos segundo

duas grandes vertentes: a cooperac;:ao horizontal e a coopera9aO recebida do

exterior. A coopera,ao horizontal refere-se a cooperayao tecnica implementada pelo

Brasil com outros paises em desenvolvimento. A coopera9ao recebida do exterior

abrange a coopera,ao tecnica recebida bilateral e a recebida multilateral. Esta

]0 disponiYcl em: <http//:www.cprh.pe.gov.bt>
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vertente busea a jnternacionatiza~o de conhecimentos tecnicos dispenibilizados per

organismos internacionais (coopera~o multilateral) e par parses mais desenvolvidos

(coopera~o bilateral)"

As coordena~s CTPD, CTRB e CTRM, indicadas na estrutura

organizacional da Agencia. traduzem essas duas vertentes da coopera~o tecnica. A

Coordena~o de Moderniza~o e Informatica (CMI) se ocupa do apolo ao

desenvolvlmento organizaclonal da ABC. Cabe ressaltar tambem que a Agencia vem

trabalhando no sentldo de institucionalizar a Execu~o Nacional de Projetos (UAP).

encarregada da execu~o financeira de grande parte dos projetos de coopera~o

tecnica recebida multilateral.'

A CTPD interage com as instituic;oostecnicas nacionais, publieas e privadas

para apoiar a elabora~o dos projetos de coopera~o tecnica correspondentes e

identifiear entidades interessadas em engajar- S8 nos trabalhos conjuntos.

Os custos dos projetos de coopera~o tecnlca aprovados sao compartldos

entre as instituiy6es participantes, que aream com a remunerac;ao de seus

especialistas e com os custos dos materlais necessarios a conduc;aodos trabalhos,

entre outros gast05.

Para implementar os projetos de coopera~o tecnlca, a CTPD conta com 0

Fundo Brasllelro de Coopera~o (FBC), que constitul um mecanlsmo operaclonal de

financlamento, sem retorno, dos projetos aprovados. Outros mecanismos de apoio

aos projetos de CTPD sao 0 Programa Conjunto de Coopera~o Tecnica Brasil- BID

(Banco Interamencano de Desenvolvimento), 0 Acordo Brasll- FAO (Fooc and

11lbidel'll
ibidem



Agriculture Organization of the United Nations - Organlza"ao de agricultura e

alimentos das Na96es Unidas) relativo ao uso de peritos em coopera"ao tecnica

entre paises em desenvolvllnento e 0 Acordo de Coopera~o Tecnica Brasil- IICA

(Instituto Interamericano de Cocperac;aopara a Agricultura)."

o Fundo Brasileiro de Cooperac;ao (FBC) foi Instituido junto a Organiza"ao

dos Estados Americanos (OEA) em 1995 com 0 obletlvo de financiar a90es de

cooperac;aotecnica entre os paises membros da OEA e 0 Brasil.

o Programa Conjunto de Cocpera"ao TeCnlcaBrasll- BID (PCCT BraSil - BID)

foi criado em 1996 com vistas a apoiar a realiza"ao de consultorias especlallzadas,

atividades de pesquisa e treinamento entre os paises da America Latina e Canbe

elegivels como mutuarios do Banco. 0 limite maximo de solicita9ao e de US$ 20,000

(vinte mil d6lares), sendo apoiadas as areas de agricultura, pecuaria e pesca,

educa"ao, energia, recursos minerals, industria, pequena e media empresa, saude,

trabalho, transportes, meio ambiente e integra"ao. Os tipos de CT contemplados

referem-se a consultoria de curta duraryao, atividades de pesquisa e treinamenta de

curta dura9Bo no Brasil e no exterior. 1-4

o Acordo Brasil- FAO relativo ao uso de pentos em coopera9ilo tecnica entre

palses em desenvolvimento, firmado em 1995, contempla as areas de agricultura,

sllvicultura e pesca, por intennedlo das modalidades de intercambio de experiencla,

partllha da capacidade tecnlca e aptidoes complementares de desenvolvimento.

o Acordo de Coopera"ao Tecnica Brasll- IICA, por sua vez, foi firmado em

1997 e oferece apoio as areas de agricultura, pecuaria e pesca. As modalidades de

CT empregadas sao na fonna de consultorias de curta dura"ao, capacita~o de

Illbide-1l1
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curta durayao em cursos, seminarios e visitas tecnicas no Brasil e no exterior,

aquisicyao de equipamentos e material permanente, material de consumo e

complementac;:aoda infra-estrutura.

A cooperac;::ao tecnica brasileira com outros paises em desenvolvimento tern

concedido enfase as areas de saDde, meio ambiente, agricultura, educac;:ao,

industria, populac;:ao,energia, trabalho, entre outras.

Pode-se observar a quantidade de distribulc;:aode projetos reallzados nas

determinadas areas e a distribuic;:aopor area geografica dos projetos implementados

pela CTPD atraves do intenso Intercambio com os paises da America Central e

Caribe, Africa (principalmente com os paises de lingua oficial portuguesa) e Asia e

Oceania.15

2.1 - CONCEITUA<;:AO

A Cooperac;:aoTecnica Internacional (CTI) constitui um importante instrumento

de promoc;:aodas rela<;5esexternas do Brasil e de apoio ao seu desenvolvlmento.

Por meio dos programas e projetos de coopera980 tecnica os paises parceiros e

organismos internacionais transferem para 0 Brasil, em carater nao comercial,

experiencias e conhecimentos tecnicos. Da mesma forma, 0 Brasil transfere para

outros paises em desenvolvimento, com os quais mantem Acordos de Coopera~o,

conhecimentos tecnicos e suas experi~nciasque obtiveram sucesso em diversas

areas, contribuindo assim, para 0 adensamento das rela<;6esexistentes, ampliando

H anexo 1 e2



as intercambios, a gerac;ao, dissemina~o e utilizac;a,o de conhecimentos tecnicos, a

capacitayao de recursos humanos e fortalecimento de institui¢es.

A ABC fomece todas as instru90es necessarias para a formulac;ao de um

projeto de cooperac;aotecnica por meio do "Manual de Orientac;aopara Formulac;ao

de Projetos de Cooperac;aotecnlca Intemacional"

Em alguns casos, a cooperac;ao tecnica e operacionalizada atraves de

atividades. Nestes casas, ni;lo existem projetos propriamente ditos uma vez que, par

constituirem a¢es de relativa simplicidade, nao e necessaria proceder aD

planejamento detalhado do trabalho. Neo obstante, sao elaboradas propostas de

cooperac;aotecnica em modelos simplificados que escianecem0 proposito do apoio

pretendido.

Podem ser mencionados como exemplos de atividades de CTI os

treinamentos e as visitas tecnicas apaiadas pelo Brasil, no ambito da cooperac;ao

horizontal. Hi

Tendo em vista a disseminac;ao dos conhecimentos tecnicos obtidos, par

meio dos programas e projetos de cooperac;ao, a instituic;ao executora nacional e

geralmente uma entidade tecnica, sem fins lucrativos, voltada para 0

desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino e/ou de apoio ao setor

produtivo.

Os esforyos da cooperac;ao tecnica sao desenvolvidos na expectatlva de

promover um saito qualitativo, de carater duradouro, nas instituiyiies particlpantes da

l' Marcovilch, JaC(lues.GX'IX'tnriJo 11I1i'madon(ll:L~lml~i(l t' G"Skio (ORG).S!o Pnulo. USP.1994.opciLp.371



implementa\iio dos projetos, bem como impactos positivos e relevantes nos

segmentos produtivQS beneficiarios.

Os projetos de cooperac;ao tecnica utilizam mecanismos como apoio dos

especialistas para presta\iio de consultorias especificas, complementa\iio da infra-

estrutura da instituiyao executora, necessaria para realizar 05 trabalhos previstos, e

treinamento de individuos para atingir seus objetivos.

Entre as diretrizes de Governo para a coopera\iio tecnica brasileira destaca-

se a concentra\iio de esfon,os em programas e projetos vinculados as prioridades

nacionais de desenvolvimento do Brasil e dos paises parceiros, enfatizando aqueles

de maior impacto a nivel nacional; priorizar os projetos que possibilitem a cria\iio de

efeitos multiplicadores e que promovam mudan",s duradouras e dar preferencia a

projetos que provoquem 0 adensamento das relac;iies politicas, economicas e

camerdais entre 0 Brasil e as paises parceiros e que estejam inspirados nos

conceitos de multilateralidade, universalidade e neutralidade, no caso de organismos

internacionais.

2.2 - Cooperat;:ao Recebida Bilateral

A demanda por coopera\iio tecnica recebida de paises desenvolvidos mostra-

se cada vez mais exigente visando a obtenc;Ao de alta tecnologia que atenda 0 nivel

atual de exigencia de desenvolvimento e aperfeigoamento tecnologico do pais.

A coopera\iio recebida bilateral e considerada como instrumento propulsor de

mudanc;:asestruturais, a medida que as beneficios oriundos da absor930 de know-

how tecnico, informa96es e experiencias possam ser incorporados ao

desenvolvimento naciona!. Na coopera\iio bilateral, 0 Estado recebedor dificilmente



tem a poder de influencia sabre as regras que controlam a execuc;ao dos recursos

transferidos pois, diferente dos organismos intergovemamentais, os Estados nao

participam na etaborayao destas regras. Os projetos em execuyao, concentram-se

nos setares de meio ambiente, agricultura , industria, saude e social.

Os principais parceiros do Brasil em coopera"ao bilateral sao 0 Japao e a

Alemanha, seguidos pela Fran98, Relno Unido, Canada e Italia.

2.3 - Cooperac;:ao Recebida Multilateral

A Coopera"ao Tecnica Multilateral diz respeito aos programas de coopera"ao

tecnica desenvolvidos entre 0 determinado pais e Organismos Intergovemamentais

e permite facilidade no preenchlmento das condic;6esde aprova"ao da coopera"ao

tecnica.

o financiamento de projetos pressup6e 0 auxilio de insumos tecnicos e

financeiros, em diferentes proporc;Oes,mobilizados pelos Organismos Internaclonais

au par instituiyaes nacianais pleiteantes da cooperac;.aa. Uma terceira origem de

recursos sao os fundos internacionais, canalizadas por uma das partes envolvidas.

No Brasil, os principalS acordos de coopera"ao recebida multilateral sao os

realizados com a Organiza"ao dos Estados Americanos (OEA), com 0 Fundo das

Nac;6esUnidas para a Infancia (UNICEF), com 0 Programa das NayOesUnidas para

o Desenvolvimento (PNUD) eo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).



CAPiTULO 3

POLiTICA ALEMA DE COOPERA<;:Ao TECNICA E GTZ

3.1-0 QUE EAGTZ

A GTZ, Sociedade Alema de Cooperac;aoTecnica (Deutsche Gesellschalt fOr

Tecchnische Zusammenarbeit ), empresa publica de direito privado sem fins

lucrativQs. criada em 1974, com objetivo de gerenciar as projetos de coopera~o

tecnica, e responsavel pela Implementac;aoda contribuic;aoalema, por delegac;aodo

Ministerio Federal de Cooperac;aoEcon6mica e Desenvolvimento (BMZ)."

o BMZ fOIcriado em 1961, e respensavel pelas taretas de planejamento, de

coordena9Bo com as paises parceiros, ficando t.ambem ao seu encargo financeiro,

onentac;ao e coordenac;ao dos projetos reallzados em colaborac;ao com

organiza<;Oes nao-governamentais, bern como 0 contrale da aplicayao dos recursos.

A Coopera980 Tecnlca tem como obletivo a atuac;ao em parceria com

institui90es e pessoas, visando aumentar sua capacidade de ayao no contexte das

metas de desenvotvimento acordadas entre as Governos.

A Cooperac;ao tecnica reallza se p~r melo de programas e proletos

estabelecidos de comum acordo que define a partlcipac;aode cada uma das partes.

Estao a cargo de GTZ contribui95es como 0 envio de profissionais de curto

e/ou longo prazo, contorme as necessidades do projeto; treinamento de

profissionais; fomecimento de equipamentos e materiais necessarios para a

17 documento oticisl dl GTZ,Politictl tk COOP(!rtt¢r) pOtn .,lk.W'III'(Jb-imc'IIIO IkIR~f/Hhliro Fnkrnl (it,
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execu<;;iiodo projeto e ccntribuiy6es financeiras a lundo perdido para experiencias-

pilato para a cria~o de novos instrumentos financeiros.

A Coopera~o Ttknica constitui urn instrumento de aprendizagem conjunta, a

partir do apoio a iniciativas inovadoras de desenvolvimento empreendidas por

institui\X>ese organizat;6es. A contribui~o alema visa fortalecer essas iniciativas par

tempo limitado, ate que os beneficiados alcancem uma situa<;;iioque Ihes permita

renunciar do subsidio externo.

3.2 - ATUAyAo DA GTZ EM PROJETOS AMBIENTAIS NO BRASIL

As areas prioritarias de atua<;;iiono Brasil, definldas pelos dois paises, sao a

protec;ao ao meio ambiente e recursos naturais renovaveis, combate a pobreza nas

areas rurais e urban as e 0 aumento da competitividade e da produtividade nas

pequenas e medias empresas brasileiras.

No campo da coopera<;;iio tecnica, ela e encarregada de apoiar 0

planejamento, a implementa<;;iioe 0 monitoramento de projetos. Colocando a
disposic;ao do pais parceiro assessoria, treinamento tecnico- gerencial e

equipamentos, a GTZ contribui, estimulando a auto- ajuda, para a constru<;;iiodo

desenvolvimento sustentavel.

A coopera<;;iioem nivel internacional e necessaria pois, os problemas que

dlzem respeito as questoes ambientais atravessam fronteiras formais dos Estados.

Nos ultimos anos , consoltdaram- se as n<*les de "poluidor-pagado( e

"responsablltdade comum", ou seja, embora todos os paises tenham que assumir

responsabilidades ambientais, os desenvolvidos possuem compromissos especiais

pois, emitem poluentes em maior quantidade e hi! mais tempo, por isso, como



compensac;ao pela polui980 que causaram ao mundo fornecem ajuda frnanceira as

na90es pobres.

o Desenvolvimento Sustentavel e aquele que atende as necessidades do

presente sem comprometer a possibilidade de as geray6es futuras atenderem as

suas proprias necessidades.16

Em 1963, quando houve a assinatura doa acordo basico entre os dOlspaises,

a Coopera9l\o Tecnica Alema comeycu a contribUir para projetos de melo ambiente.

Desde entao, cerca de 708 milhoes de marcos alemaes foram alocados para

projetos de Cooperayao Tecnica nessas areas. Atualmente, 43 projetos com

recursos de 266 milhOesde marcos estao em implementayao ou preparayao.

A GTZ combate a polUiyao industrial e procura melhorar a qualidade do meio

ambiente nas zonas urbanas, cooperando com orgaos de proteyao ambienta!.

Esses projetos de Proteyao ao Meio Ambiente estendem se a diversos

Estados do Brasil, atuando, por exemplo, no controle de complexos lagunares,

avaliando impactos ambientalS nos recursos hidricos, monitorando a qualidade do

ar, recuperando areas contaminadas par residuos toxicos e reforyando a atua9ao

dos orgaos estaduais de controle ambiental, de forma a ampliar sua capacidade de

gestao ambiental em todas as areas relevantes.

II Comiulo r...lundill wbre: Me:io Ambiente e De~n\'olvimento.N()t.fO PNlllfO COif/lim: Rio de: Jnneiro. Fund3cJo
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Tabela 1: GTZ no Brasil

Estado P.ojeto O.g;;o
Executor

AL Apoio Institucional ao Orgao de Prote9ao Ambiental do SEPLAN
Estado de Alagoas

AP Saude Ambiental Urbana no Contexto do SEMA
Desenvolvimento Sustentavel (tase pre- pro'eto)

ES Amplia~o e Otimiza93o do Monitoramento Ambiental SEAMA
no Estado do Espirito santo

GO Desenvolvimento Integrado e Sustentavel da Bacia SEMARH
Hidroq,,;fica do Rio Meia Ponte (fase depre-Jl'Oieto)

MG Ensino e Desenvolvimento Tecnol6gico para Controle UFMG
Ambiental na Industria

PE Contrale Ambiental no Estado de Pernambuco CPRH

PR Programa Impacto Ambiental provocado por grandes lAP
barraqens (fase PDS- pro'eto)

RJ Elabora9ao do primeiro Plano de Recursos Hidricos do SERLA
Estado do Rio de Janeiro

RJ Contrale Ambiental no Estado do Rio de Janeiro FEEMA

RS Melhoria da Qualidade Ambiental no Estado do Rio FEPAM
Grande do Sui

SC Apoio a Implanta930 de Sistema Estadual de FATMA
Gerenciamento Ambiental para Bacia Hidrog,,;fica

SP Recupera~o do Solo e das ,Aguas Subterr1ineas em CETESB
Areas de Di~osic30 de Residuos Industriais

SP Controle de Defensivos Agricolas SM

Todas Gestao Ambiental Urbana (lase de prepara930) MMAIIBAM
as ANAMMA

regiOes
Fonte.Documento ofiClal da GTZ. Pollt1C8 de Coopera'iSo para 0 DesenvoMmento dEl Republica
FedsrQ/ dD Alem.nhD. S.D.

3,3 - EXEMPLOS DE PROJETOS

3,3,1 - PROJETO FATMAI GTZ

Cresceram em Santa Catarina, nas decadas de 80 e 90, as preocupa90es

com a poluit;:ilo dos recursos hidricos e seu usc indiscriminado pel os setores

industriais, A Funda930 do Meio Ambiente (FATMA),6rgao ambiental do Governo de

Santa Catarina, buscou na Alemanha ajuda para aperfei90ar seus conhecimentos



tecnol6gicos e cientificos pois a Alemanha e considerada um dos paises mais

avan9<ldosem metodologias para gestao dos recursos hidricos.

A Funda\'iio do Melo Ambiente come""u suas negocia95es em 1989 e iniclou

em mar"" de 1994 um acordo de coopera\'iio tecnlca com a GTl, para desenvolver

o projeto FATMA I GTl - Gerenciamento dos Recursos Hidricos em Santa

Catarina. 111

Dentre os objetivos, 0 Proleto FATMA destaca a capacita\'iio do corpo tecnico

e instrumentallzar a FATMA para atuar em todo 0 Estado e 0 desenvolvlmento de

metodologias e instrumentalizayao da Fundayao para 0 gerenciamento dos recursos

hidricos e controle da polui\'iio Industrial.

A realiza\'iio das a95es previstas no Proleto FATMAlGTl criar" as condi95es

necessarlas para que 0 Estado, atraves de suas institui95es, notadamente a

Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SDM) e a FATMA,

implante sua politica de Recursos Hidricos, considerando-se as bases legais

existentes e os instrumentos que a compoem. 20

A Funda\'iio do Meio Amb,ente em parceria com a Coopera\'iio Tecnlca

Alema tem como premissa a busca constante de parcenas e sua consollda\'iio.

Desde 0 principio, estabeleceu- se a coopera\'iio com a Prefeitura Municipal de

Joinville, atraves da Funda\'iio Municipal do Meio Ambiente (FUNDEMA), da

Universldade para 0 Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (UDESC), da

Universidade da Regiao de JOlnville (UNIVILLE), da Associa\'iio Comercial e

Industrial de Joinville (ACIJ ) e outras institui9iies21

~ di~~ni\-d em <httpl/:www.rallll:l.IC.gm·.br>
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o projeto tem procurado auxiliar tanto 0 setor publico quanto 0 setor pnvado

na busca de solu¢es para seus problemas, atraves da contrata9iio de peritos

nacionais e internacionais.

Apenas entre tres anos, de mar<;:ode 1994 a outubro de 1997, 0 Projeto

FATMA em parceria com a GTZ viabilizou 34 treinamentos, cursos e seminarios,

com mais de I I 00 participa9l)es. Dentre eles, um dos mais importantes, 0 Semlnano

Brasil I Alemanha sobre a Importancia da Coopera9iio Intermuniclpal no

Gerenclamento de Recursos Hidricos e Residuos S6lidos, realizado em abril de

1997 em Flonan6polis, Joinville e Joa<;aba.

Tambem foram promovidos cursos especificos em areas tematicas do projeto,

de, par exemplo, como controlar a po1ui980 industrial e como gerenciar recursos

hidricos. Ha tamoom grande preocupa9iio com a leglsla9iio ambiental, com os

reslduos s611dose t6xicos, bem como na area laboratorial.

Recursos do Projeto FATMAlGTZ , elabora9iio e instala9iio de softwares e

redes de computadores, treinamento do corpo tecnico em informatica e aquisi9iio de

equipamentos, colaboraram para que houvesse melhana do sistema de

informatiza9iio da FATMA. Atraves dessa informaliza9iio foi implantado um banco de

dados que centralizou as informa¢es do processo de licenciamento ambiental que

antes eram dispersas entre varies setores e inumeras vers6es. E, com essa

centraliza9iio, agilizou- se a rotina de trabalho da Funda9iio, proporcionando uma

methoria significativa no gerenciamento, eficiencia e sobretudo na prestac;ao de

servi90s a comunidade.22

:: Ibidem



Com 0 obJetivo de atualizar as dados das industrias catarinenses,

desenvolveu se 0 Cadastro Industrial. Esse Cadastro, reline informa<;:6essobre

dados de produ,ao, capta,ao e uso da agua, sistemas de tratamento, residuos

solidos e outros.

Tambem foi elaborado pela parcena entre FATMAlGTZ 0 Sistema de

Automonitoramento, onde as pr6prias empresas que geram efluentes farao a coleta,

medindo e analisando seus residuos liquidos, todo esse processo e alicen;ado em

critenos tecnicos e metodologicos definldos pela FATMA,

o Projeto FATMAlGTZ iniciou, em Janeiro de 1997, opera<;6es para a

realiza,ao do primeiro labaratario de Ecotoxicologia no Estado de Santa Catarina,

em Florianapolis, Atraves deste labaratano, e controlada a toxldade dos recursos

hidricos e efluentes. Esse processo e feito com bioindicadores, sao organlsmos

vivos como algas, fotobacterias, peixes e mlCfocrustaceos.

No mesmo ano, em 1997, foi inaugurado um laboratario no Campus da

Universldade para 0 Desenvolvlmento do Estado de Santa Catarina (UDESC), em

Joinville. Neste laboratono realiza-se analises de efluentes industnals e dos rios da

regiao, com 0 obJetivode venficar 0 tlPOe grau de polui,ao, alem de verificar se ha

contamina~o par collformes fecais.

3,3.2 - PPG-7

o Programa Piloto para a Prote,ao das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) e
uma iniciativa inedita do governo e da sociedade braslleira em parceria com a

comunidade internacional, os sete paises rna is industnahzados do mundo: EUA,

t,-4S\OMC, )



Relno Unido, Alemanha, Fran9", Japao, Italia e Canada, que visa a construc;ao de

solu¢es que promovam a prote~o e 0 usa sustentavel das florestas brasileiras na

Amazonia e na Mata Atlantica, asslm como 0 bem-estar das popula,oes locais.

Coordenado pelo Ministeno do Melo Amblente, 0 Programa Piloto e
implementado por melo de parcerias em dlferentes niveis, envolvendo 6rg80s

governamentais, entidades da sociedade civil e setor privado.

o Programa e composto por uma ampla carteira de projetos, que se

caracterizam dentro de cinco linhas de ac;ao: Experimenta~o e Demonstra~o;

Conservat;ao de Areas Protegidas; Fortalecimento institucional; Pesquisa Cientifica;

li90es e Disseminac;ao.

o Programa Piloto fOI proposto na reumao do Grupo dos Sete paises

industrializados (G-7), em Houston, Texas (EUA), em 1990. Foi aprovado pelo G-7 e

pela Comissao Europela em dezembro de 1991. Em 1992, durante a Conferencia

das Na¢es Unidas para 0 Meio Ambiente e 0 Desenvolvimento. a Rio-92, 0

programa foi oficialmente lan9"do no Brasil. D

Os primeiros projetos foram aprovados em 1994 e tiveram sua execuc;ao

iniciada em 1995. No en tanto, ao longo da pnmeira lase do Programa Plloto, alguns

subprogramas e projetos alcan~ram resultados rna is efetrvos que Qutros.

A partir de 1999, os resultados alcan9"dos pelos subprogramas e projetos em

execuc;ao e as discussOes decorrentes das dificuldades surgidas na implementac;ao

desencadearam urn processo de revisao de meio termo do programa Piloto. Este

processo delimitou de forma clara os objetivos do Programa e estabeleceu 0 ponto

:1'3docllnlcnto OtiCill dft GTZ:PiiJitirn (U Cl'1fJpt.M(tlo pm'O /)(t~m\fJl\'i1'k'lIf(J (In Rtpllbli (I F"Nkrnl del
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de partida para a discussao e preparac;ao de urna segunda fase, a ser iniciada em

2003 e que dever,; se estender ate 2010."

A mlssao do Programa Piloto e contribuir para a formula<;ilo e a implanta<;ilo

de politicas que resultem na conserva<;ilo dos recursos naturais e na promo<;aodo

desenvolvlmento sustentavel na AmazOniabrasileira e na Mata Atlantica.

Como objetivos espedflcos a Programa Pilato visa criar validar e difundir

conllecimentos gerados a partir das expenemclas desenvolvidas no ambito da

Amazonta brasileira e da Mata Atlantica; influenciar a formula<;ilo e implementa<;ilo

de politicas publicas para 0 desenvolvimento sustentavel; apoiar a expansao de

modelos e experiencias bem- sucedldas e fortalecer a capacldade de institui90es

publicas, privadas e da sociedade civil organizada para implementar politicas e

aplicar novas conhecimentos. 25

Para 0 desenvolvimento de projetos, 0 Programa Plloto passui parceiros

nacionais como dlferentes Mlnisterios, do Meio Ambiente, de Ciencia e Tecnologia,

do Desenvolvimento Agrario, da Justi98, da Fazenda, das Rela96es Extenores, da

integra<;iloNadonal e do planeJamento.Tambilm possui parceria com 0 Programa

das Na¢es Unidas para 0 Desenvolvlmento (PNUD), com 0 Instituto Brasilelro do

Melo Amblente e dos Recursos NaturalS Renovavels (IBAMA), com 0 Grupo de

Trabalho Amaz6ntco (GTA) e com a Rede de ONGs da Mata Atlantica (RMA).

Parcerias internacionais tambem sao realizadas, dentre estas encontra-se

parceria com paises industriailzados como Alemanlla, Japao, Franr;a, EUA,

Espanha, Italia e Canada. 0 Banco Mundlal, a Comissao Europeia e 0 Programa das

Na¢es Untdas para 0 Desenvolvimento (PNUD) tambem reallzam parcerias.

!'Ibidem
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a Programa Piloto agrega um amplo conjunto de atores governamentais e

nao- governamentais, nacionais e internacionais.

A partjcipa~o brasileira inclui nove ministerios federals, representay6es dos

governos estaduais e de duas redes de entidades da sociedade civil, 0 Grupo de

Trabalho Amazonico (GTA) e a Rede de Organiza90es Nao- Governamentais da

Mata Atlantica (RMA).

A instilncia maxima de decisao do Programa Piloto e a Reunrao dos

Participantes, composta por todos os representantes nacionais, governamentais e

n80- governamentais, pelos paises doadores e pelo Banco Mundia!.

Os processos decisorios sao auxiliados pela Comissao de Coordena~o

Conjunta (CCC) e pela Comissao de Coordena,ao Brasileira (CCB), ambas

presididas pelo Ministerio do Melo Amblente, e pela Comissao de Coordena,ao dos

Ooadores (CCO).

A estrutura de gestao do Programa Piloto conta ainda com a participa,ao do

Grupo Consultivo Internaclonal (International Advisory Group - lAG), composto por

especialistas brasileiros e estrangeiros, que fornece 0 aconselhamento estrategico e

avalia,ao independente aos integrantes do Programa, visando seu bom

desenvolvimento.

o Programa Piloto passui uma ampla gama de beneficiarios: gestores

publicos responsaveis pela apllca,ao das politicas ambientais nos dlferentes niveis,

comunidades indigenas e populat;6es tradicionais, instituic;6es da socledade civil,

setor privado e a comunidade cientifica.

As linhas de a,ao do Programa Piloto induem demonstra,ao e

experimentayao de formas de proteger as florestas e utiliza-Ias de maneira

sustentirvel; prote,ao e conserva,ao dos recursos naturais; fortalecimento



institucional de instancias governamentais e nao-governamentais relacionadas com

a prote~o das florestas tropicais bras!lerras; pesquisa cientifica orientada para 0

desenvolvimento sustentavel e geraglio e dissemlnaglio de Ii"oes estrategicas para a

conservar;ao das florestas tropicais, com relevancia para 0 Brasil e outras regiees.

as resultados alcan9Bdos foram obtldos em diversas areas e uma carteira de

26 subprogramas e projetos, OltOdos quais ja finallzados, comp6e 0 Programa

Piloto. Em sua primelra lase, loram obtidos resultados importantes para a

consecuglio dos objetivos propostos, entre os quais se destacam: Produglio

sustentavel, descentratizayao da gestao ambiental na Amazonta, protet;ao as terras

indigenas, regularizayao de reservas extrativistas, prodw;ao de conhecimento

cientifico e tecnologico para a sustentabilidade, prevenglio e controle do

desmatamento e queimadas, fortalecimento da sociedade civil, proteglio e

recuperaglio da Mata Atlantica e geraglio de conhecimentos e apllcaglio de li9iies

estrategicas. ~

Foram implementados 188 projetos no ambito do Subpnograma Projetos

Demonstrativos (PDA). voltados para a geraglio de renda, 0 fortalecimento da base

de subslstencia das comunidades benencladas, a utllizaglio sustentavel dos recursos

naturais e a capacitayao gerencial de entidades de pequenos produtores da

Amazonia e da Mata Atliintlca. A expenencla do PDA SUSCltoua cliaglio dos Projetos

Demonstrativos dos Povos Indigenas (PDPI), especificamente para as sociedades

indigenas. a Projeto de Apolo ao Manejo Florestal Sustentavel na AmazOnia

(ProManejo) e 0 Projeto Manejo dos Recursos Naturais da Varzea (ProVarzea) estao

apoiando iniciativas de manejo comunitario dos recursos naturais. E 0 Projeto
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Neg6cios Sustentavels esta investlndo na viabiliza~o de neg6cios baseados no usa

sustentavel da biodiversidade brasileira. 27

o Subprograma de Politicas de Recursos Naturals (SPRN) Investiu no

lortalecimento dos orgilos estaduals e na capaclta~o de tecnicos de meio ambiente,

incrementando a capacidade dos Estados para tomnular e implementar politicas de

gestao dos recursos naturais. Foram desenvolvidas metodologias inovadoras de

monitoramento e controle do desmatamento e realrzado zoneamento ecol6gico-

economico em areas prioritariasem parceria com governos e sociedade civil.

o Projeto de Proteyao as Popula<;6es e as Terras Indigenas (PPTAL)

possibilitou, entre 1996 e 2002. a demarca~o de 59 novas terras indigenas, 0

equlvalente a 30 milh6es de hectares na AmazOnia. 0 PPTAL propiciou a

partjcipa~o ativa das comunidades nos processos demarcat6rios, viabilizando,

ainda, projetos de diagnostico etnoambiental e de vigllancia das areas demarcadas.

Foram estabelecldos 2,1 mllh6es de hectares de reservas extrativistas,

beneficiando popula¢es que cumprem importante papel na conserva~o da fioresta

amazonica. Em uma pnmeira etapa, foram regularizadas as reservas Chico Mendes

e Alto Jurua (AC), RIo Ouro Preto (RO) e Rio Cajari (AP). e viabilizados pianos de

utilizac;ao, estrategias participativas de monitoramento s6cio- ambienta! e projetos de

produ~o sustentavel. saude e educayao. Em sua segunda lase, a ProJetoReservas

Extratrvistas II pretende consolidar as reservas extrativistas como modelo para a

Amazonia. 2~

o Subprogral11ade C,ilnc,a e Tecnologla destinou recursos a reestrutura9ao

do Museu Paraense Emilio Goeldi, em Selem (PA). e do Instituto Nacional de

~ Ibidem
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Pesquisas da Amazonia, em Manaus (AM). ClnqUentae tres propostas de pesquisa,

orientadas para a conserva<;:ao e 0 usa sustentavel dos recursos naturais receberam

investimentos do Programa Piloto, par meio do componente Projetos de Pesquisa

Dirigida.

o apnmoramento dos instrumentos de gestao utilizados pelos Estados da

Amazonia possibilitou desenvolver sistemas mais eficientes de monitoramento e

controle do usa dos recursos naturalS, como 0 Licenciamento Ambiental em

Propriedade Rural, desenvolvido pelo Estado do Mato Grosso com 0 apOio do

SPRN. Esse sistema permltiu que 0 Estado reduzisse, entre 1999 e 2001, em 32,4%

a taxa media anual de desmatamento, diminuindo tambem 0 numero de tocos de

calor registrados. Ao mesma tempo, 0 Projeto Proteger investiu no tremamento

preventivo de incendios florestais, envolvendo rna is de 12 mil pessoas de 322

municipios. Executado pelo GTA, 0 proJeto Inlciou sua segunda etapa, chamada

Proteger II.

o Programa Piloto propiciou 0 fortalecimento da sociedade civil da Amazonia

e da Mata Atlantica. incentivando a participa<;:iio.na gestao amblental, de setores

historicamente excluidos das disCUSSDeSsobre politicas publicas. A participa<;:iiodas

duas fedes, que reunem cerca de 800 entldades, tern contribuido para as avan'YQs

na Implementa<;:iiode politicas orientadas para 0 desenvolvimento sustentavel no

paiS.

o Subprograma Mata Atltmtlca est'" refor98ndo os investimentos na prote<;:iio

e na recupera<;ao desse que e urn dos mais ameayados biomas do planeta. As

agees apoiadas visam, prioritariamente,a amptiar e consolidar 0 sistema de

unidades de conservac;ao do dominic da Mata Atlantica, a viabilizar 0 usa

sustentavel dos recursos naturais, a recuperar areas degradadas e a promover a



gerac;a,o de conhecimentos e do desenvolvirnento tecnol6gico necessarios ao

manejo adequado e a conservayao do biome. 1M

A fim de contribuir para a sistematizayiio de conheclmentos e a aplicayiio de

lieoes estrategicas, especialmente no ambito das politicas publicas, 0 Programa

Piloto cnou 0 ProJetode Apolo ao Monltoramento e Am,lise (AMA). 0 AMA inclui

entre suas principais atividades a capacitac;ao e assessoria tecnica no fortalecimento

de mecanismos de monitoramento e avaliac;a,o de resultados, a realizac;a,o de

estudos e analises e a organizayao de seminarios e debates sobre temas

fundamentals para 0 Programa Piloto.

A partir de 1999, apas a reallzayiio de tais projetos houve a segunda- fase na

qual a experiencia adquirida pelo Programa Pilato suscitou urn processo de

discusseo visando avaliar os resultados alcanyados, aprimorar seu funclonamento e

ampliar a escala de implementa<;Ao.

Oeste processo resultou a decisao de iniciar a preparayao de urna segunda

fase para 0 Programa, cuja pnncipal finalidade e consolidar e transformar

experiencias bem- sucedidas em politicas publicas permanentes, integradas a outras

iniciativas governarnentals para a Amazonia e a Mata Atlantica, superando, assim,

seu can~.ter piloto. 30

A segunda fase do Programa Piloto tera como missao contribuir para as

politlcas de promoyiio da conservayiio e do desenvolvlmento sustentavel da Regiao

Amaz6n1cabrasileira e da Mata AtI~ntlca, InclUindo a devida atenyiio ao sustento

das populaeoes locais"

:') Ibidem
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Para cumprir essa mlssao, os atuais prajetos e subprogramas serao

articulados em torno de areas estrategicas de atuayao, ou linhas tematicas. Nesse

processo, a identifica~o de lacunas de atuaryao na primeira fase podera ensejar a

criayao de novos projetos.

As linhas tematicas definidas provisoriamente para a segunda fase do

Programa Piloto incluem: gestao publica e comunrtana de areas protegldas

(unidades de conservayao e terras indigenas); uso sustentavel dos recursos

naturais; monitoramento, prevenc;ao e contrale de desmatamentos e queimadas;

desenvolvimento local e regional; e ciencia e tecnotogia para 0 desenvolvimento

sustentavel. Por decisiio dos participantes do Programa Piloto, esta nova etapa do

Programa Piloto tera inicio em 2003, com conclusao prevista em 2010.



CAPITULO 4

COMPANHIA PERNAMBUCANA DO MEIO AMBIENTE

4.1 - HISTORICO DA CPRH

Em 1946, 0 Governo do Estado de Pernambuco criou a Comissao

Permanente de Prote\Oiiodos Cursos D'Agua - CPPCA, visando solucionar os

problemas de polui\Oiio hidnca da Zona da Mata, causados por residuos da

agroindustria canavieira.

Entretanto, com a necessidade de desenvolver urn nivel mais elevado de

controle, fOIcriada a Comissao Estadual da POIUf\OiiOAmbiental (CECPA) em 1976,

tambem voltada para 0 controle da polui\Oiioprovocada pela industria da cana- de-

at;ucar.

Logo a CECPA foi extinta, criaram entao em dezembro de 1976 a Companhia

Pernambucana de Controle da Polui\OiioAmbiental e de Administra\Oiiodos Recursos

Hidncos (CPRH) A CPRH consolidou a Legisla\OiioBasica de Meio Ambiente,

controlando as atividades potencialmente poluldoras, orientando 0 usa adequado

dos recursos naturais e contribuindo para a proteyao dos principais ecossistemas de

Pernambuco.31

No inicio, em 1976, a atua\Oiioda Companhia Pernambucana de Controle da

Polui\OiioAmbiental e da Adminrstra\Oiiodos Recursos Hidricos estava restrita a duas

areas criticas em termos de polui\Oiio:a Regiao Metropolitana do Recife e as bacias

hidrograficas da Zona da Mata e do litoral pernambucano. A gravidade maior eslava

)1 documcnto oficill.l:Proj~(O Gn CPRH.Rec.ifc:CPRH.2002



nos efluentes conhecldos como vinhoto ou calda, decorrentes das industrias

sucroalcooleiras, instaladas ao longo das bacias.

No final da decada, programas de forma(:lio e informa(:lio sobre quest6es

ecol6gicas foram implantados, destinados as lideran98s comunitarias, dirigentes de

argaos e professores. Ainda nessa epoca, comec;arama Invest" no monitoramento

de bacias hidrograficas, foram ministrados cursos sobre inspec;ao de mananclais,

tratamento de residuos solidos e aproveitamento do vinhoto, alem da inspe(:lio

sistematica. 0 Programa de Inspe(:lio Sistematica foi implantado para executar um

trabalho mais efetivo de controle das a96es poluidoras sendo realizado atraves de

visitas semanais as bacl8s hidrograficas para ldentifica~o das unidades industrials

poluidoras.12

Atraves da Lei 9.938 foi instituida, em 31 de dezembro de 1981, a Politlca

Nacional do Melo Ambiente, consolidando 0 Sistema Nacional do Meio Ambiente

(CONAMA) e, consequentemente, 0 fortalecimento, atraves do PAN, dos Orgaos

Estaduais de Meio Ambiente (OEMAS). 33

Em 1981, 0 Decreto Estadual estabelece que as ativldades preventivas

fiscalizadoras e repressivas do Estado de Pernambuco, em defesa do meio

ambiente, deverao ser exercidas pela CPRH. Assim, a atuac;ao da Companhia que

se limitava ao controle des fontes poluidoras. em tennos de licenciamento e

fiscaliza(:lio de USlnas,foi ampliada em fun(:lio das novas atribui<;iies e exigencias

legalS, al8m da artlcula9ao da comunldade, que ja se fazia presente nas quest6es

ambientais. 304

~~ Ibidem
afl,:"(().'
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o canal de comunicac;aocem 0 publice ceme<;:aa aumentar atraves do Setor

de Relac;6es Publicas, hOje cem 0 nome de Assessoria de Comullicac;ao Social,

dessa forma. este Setor obtem grande responsabilidade em esclarecer as

finalidades da CPRH, mostrando para a populac;aoa Importancia da participac;ao

coletrva nos processos de gestao ambienta!.

Ainda nesta decada, 101 criado 0 Programa de Apoio a Implantac;ao de

Conselhos Municipais de Defesa do Melo Amblente (Condema). Este Programa

tinha como objetivos: a conscientizacao dos prefeitos, vereadores e Iiderang8s

comunitarias, quanta a necessidade de urn comportamento voltado

sistematicamente para a defesa do meio ambiente; a prestayao de assistencia

tecnica as preleituras e camaras municipals para a Implantac;aoe atualizac;ao da

legislac;aomunicipal; a prestac;aode assistencia tecnica as preleituras para a criac;ao

e 0 funcionamento dos Condemas.

Em 1983, no mes de agosto, houve 0 malOr derramamento de vinhoto da

historia de Pernambuco, atingindo as nos Capibaribe e Piraparna, este fato foi

considerado urn desastre ecol6gico, com grande repercussao na imprensa nacionaL

No mesmo ana , 0 Governo do Estado proiblu a instalac;aode destliarias de 81cool

que n~ocontemplassem, em seus respectlvos projetos, equipamentos necessarlos a

implantacao de processos alternativos, objetivando 0 tratamento ou aproveitamento

do vinhoto, de maneira que nao ocorressem 0 lan9<3mento dos efluentes, em

qualquer volume, nos cursos de agua do Estado de Pernambuce. A Companhla

redireciol1ou a fiscaliza980 as destilarias e usinas, no intuito de gerar junto a cIa sse

empresarial a conscientizayao da degradat;ao ambiental, evidenciando os caminhos

para 0 reaproveitamento do residuo deccrrente da produc;aodo alceo!.



Em 1985, fOi Inaugurada, em homenagem ao ec6logo Vasconcelos Sobrinho,

considerado pai da ecologia conservaclonlsta, a blblioteca que recebeu seu nome.

Em 1987, foi cnado 0 Programa Fazendo Educa~o Ambiental, por uma

equipe multidisclplinar, tendo como carro-chefe as a<;6esde capacita~o e gestao da

educa~o ambienta!. Surgiu, assim, uma nova lorma de delesa do meio ambiente

pernambucano, jil que apenas multar e autu8r transgressores nao surtia 0 efeita

desejado: minimizar a agressao ao melD ambiente.

Entre 1987 e 1990, a CPRH foi refonTlulada, ampllada em termos

quantitativQs e qualitativos de pessoal tecnico, no espayo fisico, na estrutura

organica, na penetra9B.o social de sua imagem e no seu campo de atu8<;ao. Essa

reestrutura~o foi motivada pelas exigencias legals, por uma crescente demanda da

cornunidade e par uma evoluc;::ao da consciencia ambiental.

Fai iniciado em 1988, coordenado pela CPRH, 0 Programa de Gerenciamento

Costeiro no Estado de Pernambuco (GERCO/PE),atraves do convenlo f"mado com

o Mlnisterio do Meio Arnbiente, dos Recursos Hidncos e da AmazOnia Legal (MMA),

tendo como objetivo onentar 0 processo de ocupa~o e uso do solo na zona

costeira.

Em 1989, foi realizada a primeira Audiencia Publica, tendo como base a

Resolu~o Conama 009/87.

FOI cnada. em 1990, a Companhia de Poilclamento do Meio Arnbiente

(Clpoma), esta Companhia recebeu treinamento pela equipe tecnica da CPRH.

Dentre varias pubilca<;6ese destacado 0 • Joca" , nome do personagem que nasce



atraves de um processo de criayao coletivo que faz parte de uma serie de cartilhas

educativas.35

No ana de 1991, 0 Conselho Estadual do Meio Ambiente estruturou-se, e a

CPRH assumiu a Secretaria Executiva.

Um marco na historia ambiental mundial loi realizado em 1992, no Rio de

Janeiro, a Conlen;ncia Internacional das Na¢es Unidas sobre 0 Meio Ambiente e

Desenvolvimento Humano. Essa ConferE~ncja serviu para caracterizar alguns fatores

da CPRH, todos os Interessados tiveram a possibilidade de acompanhar todo 0

evento, transmitido ao vivo no auditorio da CPRH.

Em meados de 1990, a prrmeira campanha oficlal loi lan<;adapara estimular 0

licenciamento ambiental como instrumento de contrale da poluiyao ambienta!.

FOlfirmado em 1994 0 Projeto Controle Amblental no Estado de Pernambuco,

resultado do Convenio de Coopera9iio Tecnica entre os Governos do Brasil e da

Alemanha, atraves da Deutsche Gesellschaft fOrTechnische Zusammenarbeit (GTZ)

e da CPRH, porem iniciou-se apenas em levererro de 1995, com previsao de

encerramento em junho de 2002.

Outro acontecimento Importante loi a realiza~o do Projeto Pirapama que teve

inieio em , 997, mediante acordo de cooperayao tecniC8 entre os governos brasileira

e britanico, firmado em convenio entre a Agencia Brasileira de Coopera9iio (ABC) e

o Department lor International Development (DFID), coordenado e executado pela

CPRH, com consultoria da Environmental Resources Management (ERM).

Tambem em 1997, loi criada a Area de Prote9iio Ambiental de Guadalupe,

localizada no litoral sui de Pernambuco, com objetivo de proteger e conservar os

sistemas naturais essenciais a biodiversidade, especial mente os recursos hidricos,

lS IneIC.o4
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visando uma melhoria da qualldade de vida sustentavel. Possui uma area de 44.255

hectares e abrange os municipios de Sirinhaem, Rio Formoso, Tamandare e

Barreiros. A APA de Guadalupe possui uma beleza especial pelos seus recursos

naturais, com uma diversidade de ecossistemas representados pelos manguezais,

remanescentes da Mata Atlfmtica, Mata de Restinga e Cordoes de Arrecifes.36

A CPRH foi reestruturada, com 0 intuito de obter melhonas e alcanc;ar

abjetivos como 0 superamento de diversos problemas da estrutura anterior, que

afetavam seriamente sua eficiencia e eficacia no funcionamento e oneravam 0 custo

operacional e a capacitar;ao para exercer as novas fun~6es decorrentes das Leis

Estaduais 11.426 e 11.427 - obrigatoriedade de licenciamento e capta9fjo de aguas

subterraneas e superficiais e a explorac;ao das aguas minerais, da Lei Florestal

11.206, que define a politica fiorestal e, por ultimo, reduzir custos operaclonais.

Nesta reestrutura~o, foi criada a Gerencia de Licenciamento e houve a

possibilldade de consolidar 0 papel da CPRH no Sistema Nacional de Meio

Ambiente, com a redefiniC;8o de suas atribuiyoes na area de recursos hidricos,

conservay8o de ecossistemas, contrale da poluiyao urbano- industrial- rural,

descentraliza9ao do Governo Estadual para 0 Municipal e articula9fjo com governos

e sociedade civil.

Foi tambem implantado 0 Plano Diretor de Informatica, que viabllizou 0

desenvolvimento de atividades de automa9ao de escriterlo, de comunica9fjo interna,

com clientes e parceiros, atraves da rede interna e da Internet.

Com 0 apoio do projeto CPRH/GTZ, em 1999, a CPRH lan<;oua primeira

versao do seu site, com uma visao institucional. Em 2000, 0 site foi completamente

36 documento oficialProjcto G7ZICPRH.Recife:CPRH,2002



reformulado e transformando no Portal Pernambucano de Meio Ambiente, com

diversos parceiros nacionais e internacionais, oferecendo servi~ose conteudo. 31

Para melhorar a qualidade de informa96es, a CPRH estabeleceu urn padrao

editorial para suas publica<;6es,atraves da cria<;liodo Conselho Editorial, composto

p~r tecnicos do 6rgao. 0 padrao editorial segue 0 Manual de Editora<;lio das

Publica<;6es da CPRH, elaborado atraves de consultoria e que uniformiza as

caracteristicas dos livros. Foram editadas cerca de 20 publica<;6es,atraves deste

Conselho. Esta iniciativa contou com 0 apoio do Projeto CPRHI GTZ.:;a

Como consequimcia da Lei 9.795, de abril de 1999, que instituiu a Politica

Nacional de Educa<;lioAmbiental, 0 Programa de Educa<;lioAmbiental do Estado de

Pernambuco foi implantado como instrumento fundamental para a solu<;lio dos

problemas ambientais.

Inrciado 0 Projeto Ambiental Nordeste (PAN) , atraves de convenio de

coopera<;lio tecnica com a Sociedade Alema de Coopera<;lio Tecnica - GTZ, com

termino previsto para abril de 2003. 0 objetivo do projeto e 0 fortalecimento,

integra<;lio e coopera<;lio sistematica entre os OEMAS do Nordeste, com 0

aperfeit;Oamento dos instrumentos de controle ambiental. Participam a Companhia

Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH), 0 Instituto de Desenvolvimento

Econ6mico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Superintendencia

de Administra<;lio do Meio Ambiente da Paraiba (SUDEMA) e 0 Instituto do Meio

Ambiente do Estado de Alagoas (IMA).

Aconteceu, em 2001,um fato inusitado: cerca de 150 integrantes do

Movimento dos Sem Terra (MST) invadrram a sede da Companhia, reivindicando a

J7t.n~oS
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isen9iio de taxas e agiliza9iio de licen98s ambientais. A negocia9iio foi pacifica e

houve parcelamento das taxas ambientais.

A CPRH e constituida de uma Sociedade de Economia Mista e hoje e

vinculada a Secretaria de Cisncia, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA.

4.2 - Relac;:ao GTZ /CPRH

A Companhia Pernambucana do meio ambiente inidou seu projeto com 0

objetivo de combater a polul9iio e a Sociedade Alema de Coopera9iio Tecnica com

o intuito de colaborar no desenvolvimento de projetos. Oesse modo, apes anos de

existencia de am bas, houve 0 acordo de parceria.

Hoje, devido a parceria com a GTZ, a CPRH possui grandes condl96es para

gerenciar 0 meio ambiente de Pernambuco e mediar as conflitos pelos recursos

ambientais, entre as diversos agentes publicos e privados. A Companhia obteve

grande qualifica9iio tecnica e institucional tornando se assim, uma organTza9iio

ambiental respeitada naclonalmente pelas dernais institui96es ambientais, assim

como localmente pelos empreendedores. ~

Atraves do Projeto GTZlCPRH, a Companhia Pemambucana teve a

posslbilidade de multiplicar os efeitos do aprendizado na execu9iio das a9<'iesdiretas

do Projeto para diversos outros setores de atua9iio e facilitar a capta9iio de recursos

de outras fontes como 0 Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA).••
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4.3 - Impactos do Projeto

No periodo de 1998 a 2001. houve tripllca9"o do nOmerode licen9'ls emitidas

devido a nova estrutura organiz8cional que tornou a Companhia mais a9il e flexivel e

alguns investimentos foram realizados para otimizar 0 sistema de licenciamento.

Tais ITIudan9'lsacarretaram lim aumento de 10 para 30% da rela9"o entre receita

pr6pria e despesas operacionais, aumentando a autonomia financeira da CPRH, as

processos de controle amblental no Estado de Pernambuco loram padronizados

devido a elabora~o dos noves manuais de procedimento para I1cenciamento.

avaliayao do impacto ambiental e fiscalizac;ao;a informatizac;ao, permitiu 0 aumento

da agilidade e 0 a cesso a infonna9"o entre os tecnicos da CPRH e viabilizou a

comumcayao interna/externa, via intemet, facilitando 0 cantata com

clientes/empresas, aumentando assim, a transparencI8 institucional; as cadastros de

empreendimentos foram modernrzados , permitindo arquivamento organizado dos

diversos processos de liscaliza9"o e llcenciamento ambiental possibilitando a CPRH

realizar, com recursos pr6prios, a diglta~o de 400 mil documentos, entre processos,

relatonos e outros documentos; a CPRH pode quallficar 0 monitoramento ambiental.

especial mente dos mananciais de abastecimento d'agua para consumo humano,

81em de caracterizar methor os efluentes, tudo por consequencia da instala9Bo do

laboratorio de ecotoxicologia. permitlndo medidas de licenciamento e fiscaliza9"0

mais especificas e apropriadas e houve elaborac;ao dos roteiros complementares

(diretrizes tecnicas) aos manuais para os setores industrials considerados priontarios

(textil. papel e celulose) e de polui9"0 por emissOesatmoslericas e residuos sOlidos

industriais, que possibilitaram maior dominic tecnico de cada setor, peta equipe da

CPRH mas. principalmente. estimularam uma mudan9'l na postura da fiscaliza9"o



ambiental, que passou a considerar processo produtlVOdo empreendimento e as

suas repercussOesno controle da poluic;aoambiental. Hoje, todas as empresas dos

setores sao licenciadas e fiscalizadas pelos fiscais, treinados pelo Projeto

GTZ/CPRH.



CONCLUS.A.O

Com 0 objetivo de esclarecimento sobre coopera(:ijo, fOI possivel ressaltar a

importancia desse termo em VariDS ambitos ,e principalmente na area ambienta!.

A cooperayao internacional amplia seu espa90 devido ao atual cenario de

interdependencia no qual os paises realizam cantatas para a obten9Bo de maior

desenvolvimento. Oentre as diversas formas de cooperac;:ao internacional, destaca-

se a coopera(:ijo tecnica, atraves desta os paises beneficiados recebem aJuda de

maneira diversificada, desde orientayaes ate apaies em equipamentos para 0

fortalecimento de institui<;6es.

A coopera9Bo tecnica internacional pode ser realizada de maneira bilateral au

multilateral, entre paises Norte-Sui ou na forma horizontal, ou seja, rela(:ijo Sui-SuI.

Atualmente, cooperar e urn meio viilvel pois os Estados estlio territonalmente

pequenos para realizar determinadas func;oes, isto e, faz~semister que haja el05

para possibilitar a atua(:ijo daqueles que almejam 0 desenvolvimento.

As quest6es ambientais adquiriram forc;acom 0 passar dos anos e receberam

grande destaque nos debates atuais. A interdependencia atua fortemente tambi!m

nesse aspecta, pois 0 meio ambiente depara-se com problemas em diversas partes

do mundo, assim, as locais mais afetados buscam ajuda em territorios menas

degradados e cooperam com 0 interesse de ajuda fulura.

o objeto de estudo do presente trabalho analisa a coopera(:ijo tecnica

internacianal na area ambiental realizada atraves de pesquisas sabre a parceria

entre 0 Brasil e a Alemanha num periodo de 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses, entre

os anos 1995 a 2002. Esse projeto foi realizado com sucesso, podendo favorecer a



Companhla Pemambucana de Meio Ambiente e servindo de exemplo para outros

6rgaos ambientais.

A CPRH, antes da parceria, enfatizava apenas atividades de fiscalizaglio e

licenciamento de controle a peluigliO causada pelos eftuentes liquidos. Ap6s a

cooperaglio da GTZ, ficou estabelecido que 0 controle industrial passasse a dar um

enfoque integral a todos as residuQs industria is, considerando que a majoria dos

processos produtivos gera, alem de elluentes liquidos, residuos solidos e emiss6es

gasosas, que podem conter grandes quantidades de contaminantes.

Esses objetivos foram iniciados e hoje continuam sendo cumpridos, assim, as

resultados apresentados no trabalho comprovam 0 acerto das estrategias adotadas

pelo Projeto CPRHI GTZ.

As questOes ambientals sao latores que devem ser VIStOSde maneira

inseparavel dos demais latores, nao se pede por exemplo, adotar tecnicas de

desenvolvimento sustentavel sem que haja 0 minima de educayao. A medida que as

preocupa96es lorem compartllhadas no plano nacional e internaclonal, grupes iraQ

ser favorecidos atraves de outros havendo desta maneira conscientizaglio de

cooperaglio.

o cenario caracteriza-se pela interdependencia, a cada instante as individuos

buscam mais pela auseneia de barreiras, dessa maneira a meio ambiente toma- se

uma maneira para atingir outros objetivos politicos, tais com a democratizayao da

vida ou a descentralizaglio do peder.
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Anexo 5:

Companhia Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH) on line

Jomal do Commercio
21.06.01

FORMULAIUOS NO PORTAL DA CPRH

Desde ontcm, n COll1pallhi~ Pl2rnnmbLlcan<1 do Meio Am-
biente (CPRH) estn disponibiliznndollo sell portill na lnternet
(~) os forll1uMrios para liccncialllento
ambienta1, que precisom s 'I' prE'L!nchidos por empresas. Tnm-
bem csm no site a reln<;iio cia docull1cnta,iio basica oecessa-
ria ao p.roccsso, ordL!nada de acordo comil tipologia ind us-
trial. --.~-----

Fotha de Pernambuco
22.09.99

Meio Anlbiente estil agol'il nas pciginas Web

No inicio dcsta SCl11ana, l.lCOlllpanhia PcrnambucflnCl do
Mej Anlbient(' (CPRl-I), colo("oll no ar lUll 110\'0 scrvi.;o .nos
intcrnC1utas, 0 pritneiro site <1111bienlai do ESl'ndo, corn infor-
111«c;6es sobl-e legisltl<;ao d0111eio i''1111biente, procedilTICntos para
licencianlCl1to anlbiental C Ui'llB serie de i.nfonl1f1(oes pCll"il quem
quer ficar por dentro da si"lIa~ao <:lIl1bientai do E~t[\do.

----------- -------_. -.---
(...) acornpc1nhc dado::;do Projeto PirapDlllLl e tudo sobre 0

Projcto Control" 1\mbi..,nt~1 no Estacto etc Pernambuco CPRH/
CTZ) (...)



Anexo 6:
Realiza9ao da parceria entre Brasil e Alemanha

REALlZAC;OES DO PROJETO
CONTROlE AMBIENTAl

NO ESTADO DE PERNAMBUCO
Projeto CPRH/GTZ

COOPERA~AO TECNICA BRASIL· ALEMANHA
Fevereiro 1995/Junho 2002



Anexo 7:
Publica90es
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