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RESUMO 

Os processos de negociação sobre poluição transfronteiriça na América Latina têm sido pouco 

analisados. Esta tese examina o caso das negociações, os acordos assinados entre Brasil e Uruguai 

pelo risco de contaminação transfronteiriça produzida pela Usina Termelétrica Presidente Médici 

(UTPM) e a implementação dos acordos.  O processo é analisado desde o seu início em 1988, 

estendendo-se até 2002.  

Em primeiro lugar, a tese explica porque o processo de negociação tornou-se possível. A 

explicação está baseada em três fatores: a existência de uma relação de confiança mútua e de 

cooperação desenvolvida através do tempo entre ambos Estados; o interesse dos órgãos brasileiros de 

controle ambiental em melhorar os controles sobre a UTPM; e a falta de alternativas melhores para as 

partes. Fatores de contexto – como o processo de integração regional, através do Mercosul, e a 

mudança na política ambiental brasileira – também contribuíram para que o país se interessasse em 

resolver o problema. O resultado foi positivo para ambas as partes, que decidiram assinar um acordo 

para a implementação de um monitoramento conjunto. Este monitoramento não comprovou a 

existência de chuva ácida no Uruguai.  

Em segundo lugar, a tese revela que a “fraqueza” institucional dos acordos não foi 

impedimento para que fossem implementados. Ao contrário, permitiu que as autoridades brasileiras 

cooperassem com Uruguai na realização de um monitoramento sobre a região. Em terceiro lugar, é 

mostrado que o processo de implementação dos acordos (1991-2002) favoreceu o aumento da 

capacidade institucional do órgão de controle ambiental do Uruguai e da FEPAM (Brasil), 

aperfeiçoou o sistema de controle do comportamento ambiental da empresa, e forçou a UTPM a 

tomar medidas de melhorias ambientais. Por último, a tese deixa claro que o processo de 

implementação não foi concluído porque o interesse político pelo tema diminuiu em ambos os países, 

vindo a se tornar um debate meramente técnico.  
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ABSTRACT 

Research studies about international environmental negotiations between States in Latin 

America are not common. This thesis is about the process of negotiation and implementation of 

bilateral agreements between Brazil and Uruguay on the risk of  transboundary air pollution risk 

produced by the coal-powered thermoelectrical facility Presidente Médici (UTPM)- at Candiota 

region. This process is analyzed from 1988 until 2002.  

First, this thesis explains why this negotiation was possible. Some different factors explain it:  

a good historical relationship and trust between these two countries; Brazilian environmental 

agencies interests to improve monitoring UTPM emissions; lack of better alternatives to a non 

agreement for the two constituencies: Brazil and Uruguay and contextual factors, like Southern Cone 

Common Market (Mercosul) and changes in environmental policy in Brazil also explain common 

interests in joint problem resolving. Both States obtained mutual gains outcomes from the agreement 

by developing  “joint-fact- finding” research and monitoring. This monitoring did not show that acid 

rain was coming to Uruguai from Brazil.   

Second, this thesis shows that institutional agreement weakness was not an implementation 

impediment. On the contrary, it allows Brazilian authorities to cooperate with Uruguayans 

developing acid rain monitoring in Candiota region and both improving their  technology of air 

monitoring. Third, this research shows that the implementation process (1991-2002) produced some 

different results and impacts: it helped to develop environmental agencies institutional capacity both 

in Brazil and Uruguay; it made possible some changes at the power of environmental agencies to 

control UTPM; implementation impacts also pushed UTPM “enforcement”. Environmental agencies 

put UTPM under pressure, and different kind of measures to improve environmental performance 

were took by the firm. Finally, this thesis shows that implementation process was not finished 

because political interest´s about Candiota pollution declined at the public agenda in both countries: 

Brazil and Uruguay. Discussion on the problem became only scientific.    
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CAPÍTULO 1  INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema deste trabalho foi motivada essencialmente por dois fatores: um, de caráter 

profissional, relaciona-se ao interesse do autor pelos processos de negociação e do meio ambiente; o 

outro, de natureza mais pessoal, recai sobre o fato de o presente estudo tratar de um problema de 

poluição ambiental que envolve o Uruguai, país de origem do autor, e o Brasil, no qual ele viveu por 

um período relativamente longo de tempo e com o qual mantém laços e relações no plano 

profissional e afetivo.  

Além disso, o caso teve uma solução positiva. Ambos os países resolveram o problema de 

forma conjunta, mostrando que a negociação internacional é um método eficaz para resolver 

problemas ambientais bilaterais.  

 

1.1. O tema 

 

Esta tese trata de processos de negociação e implementação de acordos, especificamente 

sobre poluição ambiental transfronteiriça.   

Em relação ao primeiro assunto - a negociação -, o caso em estudo é digno de interesse, uma 

vez que aborda um exemplo de uma forma pacífica e produtiva de resolver problemas entre os dois 

países. A negociação é, por definição, um mecanismo útil, tanto na vida prática das pessoas quanto 

nas relações entre países.  

Por sua vez, a preservação do meio ambiente é uma questão altamente relevante no mundo de 

hoje. O meio ambiente – que, por definição, envolve áreas de conhecimento que dizem respeito a 

diversas disciplinas - constitui, neste início do século XXI, um grande desafio para as gerações atuais 

e futuras. Caso não seja resolvida de forma global e eficiente, a poluição ambiental transfronteiriça 

pode acarretar graves conseqüências para a saúde humana e para a produção agropecuária (da qual 

muito dependem ainda os países do Cone Sul). Exerce, portanto, influência direta sobre a qualidade 

de vida das pessoas.    

A tese procura responder, primordialmente, a duas questões que se interligam:   

- Como e por que a negociação direta e a assinatura de acordos podem ser um mecanismo 

eficaz para a resolução de problemas de poluição transfronteiriça entre países em desenvolvimento? 
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- Como e por que esses processos de negociação e assinatura de acordos na área de poluição 

transfronteiriça conseguem ser implementados e atingir resultados e impactos específicos?   

Essas questões serão estudadas em um caso concreto de poluição transfronteiriça, ocorrido na 

termelétrica de Candiota, localizada no estado do Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com o 

Uruguai. Nos anos 1980, diversos políticos e ONGs uruguaios, bem como a imprensa e algumas 

populações locais, começaram a suspeitar que essa usina estava causando poluição e chuva ácida. 

Posteriormente, com o objetivo de resolver o problema, os governos do Brasil e do Uruguai entraram 

em um processo de negociação. Como resultado, foi assinada, em 1990, a Ata de Jaguarão, 

documento que marcou o início de uma série de monitoramentos conjuntos.    

O acordo, felizmente, não ficou apenas no papel. Foi implementado com sucesso, de modo 

que, até o ano de 2002 - com exceção de um único estudo produzido por uma ONG do departamento 

uruguaio de Cerro Largo -, não se detectou mais a existência de chuva ácida no local. O aspecto mais 

notável do caso reside justamente no fato de que a realização da negociação permitiu evitar que o 

problema se tornasse mais grave. Ao mesmo tempo, o acordo implementado produziu diversos 

impactos e melhorias na área institucional das políticas ambientais, inclusive da própria empresa 

responsável pela termelétrica, que se viu obrigada a adotar uma série de medidas para melhorar o seu 

comportamento ambiental.   

 As duas questões citadas acima serão abordadas a seguir. 

 

A) A negociação e a assinatura de acordos para a resolução de problemas de poluição 

transfronteiriça entre países em desenvolvimento  

Até o momento, ainda não foram produzidos muitos trabalhos de análise de casos de 

negociações internacionais entre países em desenvolvimento. Tradicionalmente, os principais 

esforços da literatura produzida sobre processos de negociação de acordos internacionais voltam-se 

para a análise de negociações em problemas e conflitos nas áreas de soberania, comércio, 

desarmamento, segurança e crises entre Estados, especialmente sobre a questão do relacionamento 

entre os Estados Unidos da América e a ex-União Soviética (Kremeniuk, 1991b).  

As transformações ocorridas na área internacional, com a queda do muro de Berlim e o fim do 

conflito Leste-Oeste, fizeram com que a agenda externa dos Estados se ocupasse de novos temas, 

dentre os quais se destaca o do meio ambiente (Tomassini, 1991). Uma evidência dessa nova 

realidade internacional é o fato de que, na área multilateral, os processos de negociação internacional 
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e assinatura de tratados sobre temas de meio ambiente aumentaram consideravelmente desde os anos 

1990.  

Por outro lado, a verdade é que esse crescimento reforçou uma tendência que já se vinha 

verificando nos últimos trinta anos. A atenção que a comunidade internacional passou a prestar à 

resolução de problemas e temas do meio ambiente teve um ponto de inflexão relevante a partir da 

Conferência das Nações Unidas de Estocolmo (1972). Nos anos 1990, essa tendência para negociar e 

assinar acordos internacionais multilaterais na área ambiental continuou aumentando, impulsionada 

pela Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 

(Susskind, 1994). 

A partir da década de 1990, os temas da poluição ambiental passaram a fazer parte dos 

interesses diplomáticos e políticos em toda a comunidade internacional. Essa crescente preocupação 

deu origem a uma série de negociações diplomáticas e políticas. Dentre os diversos temas ambientais 

tratados, as questões de poluição transfronteiriça começaram a ocupar um espaço cada vez mais 

significativo na agenda da comunidade das nações. Isso se deve ao fato de que, muitas vezes, uma 

fonte poluente localizada em um determinado país acaba expandindo os seus efeitos sobre Estados 

vizinhos ou próximos. A catástrofe da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, é um exemplo 

perfeito desse fenômeno.    

 No âmbito dos problemas ambientais internacionais – mais especificamente no que concerne 

aos temas de poluição transfronteiriça –, existem casos de negociações e acordos, tanto na área 

multilateral quanto na área bilateral. A maior parte desses casos exigiu longos e complexos processos 

de negociação, nos quais os países mantiveram posturas e posições claramente definidas, 

manifestando interesses conflitantes. Os acordos produzidos, na maioria das vezes, levaram um longo 

tempo para serem implementados. Nesse sentido, o caso envolvendo o Brasil e o Uruguai foi um 

exemplo contrário à tendência internacional, já que desde o início houve um alto grau de cooperação 

entre ambos os países para resolver o assunto. Esse aspecto peculiar da situação em estudo não 

apenas possibilitou que as negociações evoluíssem com maior rapidez, como também explica a 

principal razão pela qual o acordo foi realmente implementado.  

 

 

Na área multilateral, os casos mais relevantes foram os seguintes: 
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• A Convenção sobre Contaminação Ambiental Transfronteiriça de Longo Alcance 

(Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution - CLRTAP), assinada por trinta nações em 

1979, no contexto da Comissão Econômica das Nações Unidas para Europa (UN-ECE) 

(Kuylenstierna & alii, 1998). A realização dessa convenção foi motivada pela poluição dos lagos 

internos da Noruega e da Suécia, causada pelo transporte de emissões de ácido sulfuroso produzido 

na Alemanha, Polônia e Reino Unido. O processo de negociação foi marcado pela influência da 

mídia, de ONGs e das próprias renegociações, que acabaram sendo abertas com a passagem do 

tempo. Caracterizou-se como uma negociação “passo a passo”, sendo o primeiro passo a assinatura 

inicial de um acordo-marco, que depois avançou na direção da assinatura de tratados mais específicos 

(Lang, 1991).  

• O acordo assinado entre Estados Unidos, Canadá e México (o North American Agreement 

on Environmental Cooperation – NAAEC), em 1993, que estabeleceu uma comissão para regular os 

temas ambientais, incluindo a poluição ambiental nos três países, com o objetivo de promover a 

cooperação política no contexto do North American Free Trade Arrangement (NAFTA) 

(McKormick, 1997).    

Já na área bilateral, os casos de poluição transfronteiriça mais relevantes são os seguintes1:  

 • O caso registrado entre Estados Unidos e Canadá, iniciado em razão da emissão de 

poluentes por uma empresa de fundição de chumbo e zinco chamada Trail, localizada no Canadá. A 

fim de solucionar o problema, os dois governos se submeteram a um tribunal (Stemmer, 1988), que 

condenou o Canadá a pagar os danos produzidos e regulamentou as atividades futuras dos governos, 

com o objetivo de incentivar a cooperação bilateral. Emitida em 1935, essa sentença é relevante por 

ter legitimado a obrigação dos Estados de consultar e negociar com os países fronteiriços antes de 

instalar qualquer empreendimento capaz de causar prejuízos econômicos ou ambientais aos seus 

vizinhos. Posteriormente, essa obrigação, foi confirmada por outras sentenças arbitrais (Flores, 

1992).  

•  O acordo bilateral assinado em 1991 entre Estados Unidos e Canadá para o controle das 

emissões de poluentes transfronteiriços (Air Quality Agreement), no qual ambas as partes se 

comprometeram a reduzir a emissão de SO2 (McKormick, 1997).    

                                                 
1 Vale lembrar que nem sempre os casos de poluição transfronteiriça foram resolvidos pela negociação direta entre os 
Estados envolvidos.  
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     Na literatura sobre processos e resultados de negociações ambientais internacionais, nota-

se a ausência de um instrumental analítico rigoroso no estudo dos casos. Trata-se, muitas vezes, de 

relatos de casos produzidos por pessoas que participaram dos processos, mas que carecem de uma 

base teórica capaz de explicar os motivos pelos quais os processos foram produzidos. Estudos de tipo 

empírico apresentam ainda outro ponto vulnerável: não conseguem responder a perguntas básicas 

para a pesquisa de negociações ambientais, como, por exemplo, quais são os padrões de interação 

entre os Estados, e qual a dinâmica dos processos (Parson, 1997).   

 Os estudos produzidos têm se caracterizado por dois aspectos principais:  

• dar prioridade à análise de processos de negociação sobre temas ambientais de alcance 

global,  como a questão da mudança climática, o problema da  camada de ozônio e a desertificação 

de regiões do planeta (Liftin, 1994); e 

• desenvolver análises de casos de negociações ambientais, mas sem uma orientação analítica 

clara (Parson, 1997). Existem algumas exceções, como a de Sjöstedt (1993), citado por Parson 

(1997), que prioriza determinados aspectos analíticos da negociação, como o da estratégia, estrutura 

e processo, por meio de estudos de casos. No entanto, os casos não estão baseados em um arcabouço 

analítico comum. Tais problemas se devem ao fato de que se trata de um novo campo de pesquisa, 

ainda em processo de desenvolvimento (cf. Parson, 1997: 167).  

Estudos de casos sobre diversos temas de negociações ambientais internacionais foram 

coletados por Susskind (Susskind et alii, 1990). Um dos casos analisados é o da negociação entre 

dois países desenvolvidos e em situação de assimetria de poder – Estados Unidos e Canadá – para 

chegar a um acordo a respeito do controle das emissões de SO2 que poluem a região dos Grandes 

Lagos. A conclusão de Schroeer (1990) foi a de que, apesar dos avanços produzidos pelos esforços 

do lobby interno mobilizado por grupos ambientalistas do Canadá, a solução acabaria vindo mesmo 

do país mais poderoso (Schroeer, 1990). Tal explicação foi baseada no fato de que a solução 

dependeria de um fator político e institucional, que era a política ambiental internacional do 

presidente George Bush, dado o poder do Executivo no contexto doméstico norte-americano 

(Schroeer, 1990).  

• outros estudos, também de  Susskind (1994), estão orientados para questões práticas, 

mostrando-se mais interessados em prescrever as melhores formas de negociar acordos ambientais 

globais do que em explicar  processos e  resultados (Susskind, 1994:168).    
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• carência de estudos de casos com o objetivo de explicar processos de negociação sobre 

problemas ambientais entre países em desenvolvimento e sobre temas de poluição transfronteiriça.  

Uma das principais contribuições que esta tese pretende fazer é exatamente descrever o 

processo de negociação entre dois países em desenvolvimento – Brasil e Uruguai – e explicar por que 

foi possível que esses Estados assinassem um acordo de monitoramento conjunto.       

 

B) Como e por que os acordos assinados entre dois países em desenvolvimento 

conseguiram ser  implementados com eficácia?       

Os estudos não têm se detido na análise de casos concretos de implementação de acordos 

bilaterais na área ambiental, apesar do crescente interesse da literatura especializada sobre a 

implementação de acordos internacionais na área do meio ambiente nos últimos anos, principalmente 

após a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio-92) 

(Parson: 1997).  

Nota-se uma predominância de estudos com um viés de tipo mais prescritivo. Alguns 

trabalhos mostraram de que forma os tratados internacionais ambientais deveriam ser elaborados para 

que fossem bem-sucedidos nos seus processos de implementação (Susskind, 1994; Susskind et alli, 

1992). Outros destacaram a relevância da participação de instituições ou órgãos especiais, como uma 

Comissão Internacional Conjunta, para superar os obstáculos do processo de implementação, baseado 

na cooperação entre os Estados (Reardon, 1992).    

 Com o objetivo de avançar na explicação dos processos de implementação de acordos 

internacionais ambientais, Najam (1995) concluiu que era analiticamente possível estudar tais 

processos utilizando-se as mesmas categorias de análise usadas nos estudos de implementação de 

políticas públicas domésticas. De uma forma geral, a literatura sobre a implementação de acordos 

internacionais na área ambiental ainda não alcançou um grau de desenvolvimento relevante, dado que 

se trata de uma problemática relativamente nova (Najam:1995).   

 Esta tese procura contribuir para o desenvolvimento desse tema. O objetivo do trabalho é a 

análise de um caso que inclui tanto o processo de negociação quanto a implementação dos acordos 

ambientais assinados por Brasil e Uruguai para resolver, de forma conjunta, um problema de 

contaminação ambiental transfronteiriça.   
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1.2. O estudo de caso  

 

 O estudo deste caso é relevante pelos motivos expostos abaixo.  

• Trata-se do único caso de negociação na América Latina no qual os governos resolveram 

assinar um acordo de monitoramento conjunto para determinar o grau de poluição da região 

eventualmente afetada (que abrange tanto o território uruguaio quanto o brasileiro).    

•  Apesar da assimetria de recursos estruturais e de poder (aspectos em relação aos quais o 

Brasil ocupa uma posição nitidamente privilegiada), os acordos conseguiram ser eficazes no seu 

processo de implementação, em ambos os países, já que foram alcançados resultados concretos.     

A negociação teve origem a partir da denúncia do problema por parte de atores políticos e 

stakeholders locais no Uruguai, que pressionaram o governo para que negociasse com o Brasil. De 

acordo com esses atores, existia uma situação de poluição transfronteiriça, que estava causando uma 

série de danos aos departamentos uruguaios de Cerro Largo e Treinta y Tres, na fronteira com o 

estado brasileiro do Rio Grande do Sul. A fonte que causava aqueles danos, na percepção de políticos 

locais, deputados e órgãos do governo, era a Usina Termelétrica Presidente Médici (UTPM), 

localizada em território gaúcho, mas muito próximo à fronteira com o Uruguai. A UTPM era acusada 

de causar danos à economia da região fronteiriça, particularmente sobre os rebanhos bovino e ovino e 

sobre a flora local (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de 

Uruguay-MVOTMA, 2000a)2.  

A partir da preocupação da população de Cerro Largo, no Uruguai, os governos dos dois 

países interessaram-se em resolver o problema de forma conjunta. Com esse objetivo, foi assinada a 

Ata de Jaguarão (ver Anexo 3), que previa a realização de um monitoramento conjunto promovido 

por ambos os governos para determinar a existência de poluição e chuva ácida na região (MVOTMA,  

2000a). Posteriormente, assinou-se um Tratado de Cooperação Ambiental Bilateral (ver Anexo 4).  

Os acordos assinados foram implementados a partir de 1992 pela Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler do Estado do Rio Grande do Sul (FEPAM), órgão 

ambiental do estado do Rio Grande do Sul (Brasil), e pela Direção Nacional do Meio Ambiente no 

Uruguai (DINAMA). Participaram das reuniões e do processo representantes dos Ministérios das 

                                                 
2 O Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, será citado MVOTMA. 
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Relações Exteriores do Brasil e do Uruguai, bem como da Companhia Estadual de Energia Elétrica 

(CEEE), empresa pública estadual e então proprietária da Usina de Candiota. 

Na primeira fase da implementação, não foi comprovada a existência, no Uruguai, de chuva 

ácida que tivesse sido causada pela UTPM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental-FEPAM, 

1995). Os resultados da primeira fase do monitoramento, contudo, não satisfizeram as autoridades 

daquele país. Após várias reuniões, as duas partes acabaram não chegando a um acordo para 

continuar o monitoramento de forma conjunta, de modo que cada Estado escolheu a sua própria 

metodologia e forma de continuar com os estudos (MVOTMA, 2000a).  

Em 1996, implementou-se na região nordeste do Uruguai uma Rede de Monitoramento da 

Qualidade do Ar. Os resultados desses monitoramentos também não conseguiram provar a existência 

de chuva ácida na região, e muito menos que a UTPM pudesse ser uma fonte produtora de poluição 

transfronteiriça. A implementação dos acordos também gerou impactos institucionais, políticos e 

tecnológicos que não estavam previstos. No Anexo 8 apresenta-se um resumo da cronologia do caso.  

As perguntas a que esta tese pretende responder são as seguintes:  

a) Como e por que foi desenvolvido um processo de negociação eficaz entre dois países em 

desenvolvimento, particularmente levando-se em consideração que o Estado possivelmente 

responsável pela poluição transfronteiriça – o Brasil - era mais poderoso do que o Uruguai, pelo 

menos de acordo com a perspectiva da escola “realista” do poder nas relações internacionais?3 

b) Quais foram os fatores influentes que favoreceram a implementação dos acordos nos dois 

países?   

c) Qual foi a eficácia da implementação dos acordos, em termos dos resultados e impactos 

políticos,  institucionais e  técnicos produzidos nos dois Estados? 

Do ponto de vista metodológico, o estudo de caso tem sido defendido como a estratégia 

adequada para desenvolver pesquisas que pretendem responder a perguntas do tipo “como e por que 

acontecem  processos de negociação” (Yin, 1994). O uso da metodologia do estudo de caso de tipo 

qualitativo, bem como sua aplicabilidade à análise de temas de política internacional ambiental, tem 

sido defendido por Mitchelland & Bernauer (1998). No Anexo 9 são apresentadas a lista dos lugares 

em que foram coletados os documentos utilizados na pesquisa e a lista das pessoas entrevistadas.   

                                                 
3 Essa perspectiva sobre o poder não é a adotada nesta tese. O enfoque realista do poder nas relações internacionais será 
descrito no Capítulo 2, e está baseado na idéia de que os fatores de poder das partes - os Estados - são recursos como 
poder militar, industrial e econômico.   
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 1.3. O argumento 

 

  A contribuição mais relevante desta tese relaciona-se ao tipo de explicação aqui 

desenvolvido para compreender o processo de pré-negociação, negociação e implementação de 

acordos entre dois Estados - no caso, Brasil e Uruguai – para solucionar um problema de 

contaminação transfronteiriça.  

  O presente trabalho pretende integrar as três etapas do processo, encarando-as como se 

fossem partes de um todo integrado (Susskind & Cruikshank, 1987). Para isso, faz uso de um 

instrumental analítico em que convergem duas tradições de literatura - a de negociação e a de 

implementação -, procurando encontrar pontos comuns entre elas. 

 A tese também analisa a influência dos fatores de contexto (político, institucional, imprensa) 

sobre as três etapas do processo. Geralmente esses fatores não são considerados como influentes 

pelos autores que tratam da teoria da negociação.  

 No tocante à etapa da pré–negociação, este estudo pretende mostrar que houve a influência 

de fatores conjunturais e de interesses de atores e stakeholders para que o problema ingressasse na 

agenda política de ambos os Estados. A falta de informação técnica no Uruguai levou o país a 

solicitar a cooperação do governo do Brasil. Durante essa etapa, a atitude de comunicação e 

cooperação de diversos órgãos do governo brasileiro criou, entre ambos os Estados, um 

relacionamento favorável, permitindo que, posteriormente, ocorresse uma negociação sobre a 

realização de uma pesquisa conjunta de dados. A influência dessa cooperação bilateral se deu no 

sentido de que, para resolver o problema, ambos os Estados adotaram um enfoque de negociação 

baseado nos interesses comuns. Dessa forma, contribuiu-se para produzir uma negociação com 

resultados positivos.  

Tradicionalmente, a teoria da negociação tem prestado pouca atenção a essa etapa do 

processo. O caso em questão mostra a relevância da pré-negociação, uma vez que o governo do 

Uruguai recebeu informações do próprio governo brasileiro sobre a situação da UTPM, pois já existia 

um interesse no Brasil em aumentar as pressões de controle ambiental sobre a empresa (ver Capítulos 

3 e 4).  

Em relação à etapa da negociação, esta tese usa um enfoque moderno de negociação para 

explicar o processo e os resultados, baseando-se nos conceitos de “interesses” dos atores e de 

“alternativas”. Do ponto de vista do poder de negociação, a tese mostra a importância da boa relação 
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existente entre as partes, a legitimidade da reclamação e as alternativas que cada Estado tem na 

negociação. Esse enfoque moderno permite explicar por que dois Estados como Brasil e Uruguai 

conseguiram realizar uma negociação cooperativa eficiente para as duas partes, do ponto de vista dos 

resultados. O enfoque adotado permite que se chegue a conclusões muito diferentes daquelas 

baseadas na idéia de que uma negociação é totalmente norteada pelo poder dos recursos estruturais 

de cada Estado (de acordo com a qual o Brasil teria alcançado sempre os melhores resultados, 

“explorando” o Uruguai nas negociações). O enfoque utilizado na tese permite analisar situações em 

que as duas partes podem obter ganhos mútuos (Lax & Sebenius, 1986) (ver Capítulo 2).  

No caso da negociação entre Brasil e Uruguai por suposta poluição transfronteriça, produzida 

por uma usina localizada em território brasileiro – a UTPM -, a situação de interdependência inicial 

na negociação, bem como os interesses em jogo em cada um dos países, proporcionaram a 

possibilidade de que ambas as partes saíssem “ganhando”. Tal fato pôde ocorrer em razão da própria 

natureza do tema em negociação. A negociação se centrou em fechar um acordo para realizar um 

monitoramento conjunto. Isso interessava a atores relevantes das duas partes, os quais tinham a 

percepção de que ambos os países poderiam sair ganhando com a negociação (Fisher & Ury, 1981; 

Lax & Sebenius, 1986).  

O argumento principal desta análise é de que o processo e o resultado da negociação se 

explicam pela existência de interesses convergentes e comuns em negociar, baseados num enfoque 

“integrativo” ou “ganha-ganha”.4 Esses interesses convergentes baseiam-se em alguns fatores 

relevantes.  

O primeiro deles consiste na pré-existência de um interesse político e institucional, por parte 

do Brasil, em aumentar a capacidade de controle sobre o comportamento ambiental da UTPM. Com 

base em estudos acadêmicos e técnicos que mostravam impactos ambientais poluidores sobre águas, 

sedimentos, solos e, inclusive, sobre bovinos no Rio Grande do Sul, a FEPAM, mesmo antes das 

negociações com o Uruguai, já tinha interesse em aperfeiçoar o comportamento ambiental da UTPM. 

Assim, quando o governo uruguaio se interessou em esclarecer uma questão local - que tinha se 

transformado em nacional -, acabou na verdade fortalecendo um movimento em relação à UTPM que 

os órgãos ambientais brasileiros - principalmente a FEPAM - já pretendiam desenvolver 

anteriormente. Ao mesmo tempo, a negociação foi percebida pela FEPAM como uma “oportunidade” 

                                                 
4 O conceito de negociação distributiva ou integrativa deve-se aos trabalhos pioneiros de Warton e Mc Kersie (1965). 
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de “criar valor” - o que, nesse caso, significou obter verbas para melhorar a tecnologia e conquistar 

poder de controle junto à empresa operadora da usina (Ver Capítulos 5 e 6).     

O segundo fator que explica o interesse do Brasil pela negociação foi a influência do contexto 

internacional do momento. A possibilidade de o problema com o Uruguai se transformar num 

conflito internacional era vista com receio pela diplomacia brasileira, que vinha empreendendo 

esforços para deixar de ter uma postura defensiva, no plano ambiental, frente à comunidade 

internacional. O governo do Brasil pretendia se posicionar de forma mais ativa, como país 

responsável do ponto de vista ecológico. A organização da Eco-92 foi um sinal forte nesse  sentido. 

Tal conjuntura influenciou o governo do Brasil para que negociasse uma solução ao problema de 

forma conjunta com o Uruguai (Ver Capítulo 5).   

O terceiro fator capaz de auxiliar a compreensão do processo de negociação e implementação 

dos acordos assinados entre os dois Estados refere-se à existência de uma relação de cooperação 

entre os dois países, conseqüência de uma conjuntura comum de redemocratização e de aumento da 

densidade das relações políticas, que acabaria culminando no projeto de integração regional e 

fronteiriça, particularmente o Mercosul (ver Capítulo 5). Brasil e Uruguai tinham uma tradição de 

resolver os problemas bilaterais por meio da negociação. Alguns trabalhos têm mostrado que, 

inclusive na área comercial, o Uruguai conseguiu bons resultados em negociações bilaterais com o 

Brasil (Rótulo, 1995; 2002b).    

Do ponto de vista dos acordos assinados, o caso mostra-se interessante por trazer novidades 

em relação à discussão sobre qual tipo de acordo, na área ambiental, obtém resultados mais eficazes.  

Este caso tenta provar que a fraqueza dos acordos não é um obstáculo para a implementação, desde 

que exista interesse político em implementá-los. Alguns autores têm colocado a ênfase no tipo de 

acordo, como variável explicativa para o sucesso do processo da implementação (Susskind, 1994). O 

caso em estudo, por sua vez, mostra que os acordos “fracos” também conseguem ser eficazes: quando 

o contexto mudou e o interesse político diminuiu, surgiu um “impasse técnico”, que obrigou as partes 

a voltar a renegociar (Susskind &Cruikshank, 1987) (ver Capítulo 6).         

Este caso também pode ser considerado notável em razão de sua eficácia, medida com base 

nos resultados que conseguiu alcançar. Os acordos para realizar o monitoramento ambiental foram 

em boa parte implementados. A explicação se baseia nos mesmos fatores anteriores, tanto os de 

natureza política, como a existência de interesses conjuntos e compromisso político na 

implementação, quanto os de natureza institucional, como a estratégia de aumento da capacidade 
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institucional da DINAMA no Uruguai e a procura de superar insuficiências na área de tecnologia, o 

que levou o Uruguai a elaborar e implementar uma rede própria de monitoramento da qualidade do 

ar. Essa rede foi a primeira implementada no país com equipamentos de alta tecnologia (ver 

Capítulos 6 e 7).  

Concluindo, o argumento desenvolvido nesta tese é inovador por estar baseado num 

arcabouço teórico que procura explicar um processo que inclui todas as etapas - pré-negociação, 

negociação e implementação - de acordos bilaterais entre países em desenvolvimento. Cabe frisar 

que, no caso em exame, os dois Estados - Brasil e Uruguai – encontram-se numa situação de 

assimetria de poder, do ponto de vista da acumulação de recursos estruturais. O arcabouço analítico 

utilizado integra conceitos e elementos da teoria da negociação e da teoria da implementação (ver 

Capítulo 2).  

A existência de uma relação de cooperação internacional entre ambos os Estados permite 

chegar à conclusão de que é possível a obtenção de ganhos mútuos numa negociação. Nesse sentido, 

a tese vem de encontro a toda uma literatura existente na América do Sul sobre o Brasil 

“imperialista” 5.  

A explicação do processo e dos resultados é interessante por adotar um enfoque que pretende 

mostrar que a eficácia nas negociações depende de algumas variáveis, tais como os interesses dos 

atores, as alternativas e o tipo de relação existente entre os Estados. Ainda mais notável é o fato de 

que dois Estados em desenvolvimento tenham conseguido resolver um problema de contaminação 

transfronteiriça de forma conjunta, baseados na cooperação. Para obter resultados específicos - 

eficácia - na implementação do acordo, os Estados têm que superar obstáculos técnicos, financeiros e 

institucionais. Puppim de Oliveira (2002) analisou um processo de implementação de política 

ambiental no Brasil baseando-se na idéia de que “sucesso” consiste na superação de obstáculos de 

diversos tipos.  

 

 

                                                 
5 Esse tipo de percepção sobre o comportamento exterior do Brasil tem origem na geopolítica e foi discutido por 
Miyamoto (1985) e Rótulo (1999). 
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1.4. O contexto do caso   

 

A) Informações básicas sobre a UTPM 

 

A Usina Termelétrica Presidente Médici localiza-se no estado do Rio Grande do Sul, na área 

rural do município de Candiota, a cerca de trinta quilômetros da cidade de Bagé e a 

aproximadamente 40 quilômetros da fronteira com o departamento de Cerro Largo, no Uruguai 

(Centro da Memória da Eletricidade no Brasil, 2001) (ver Figura 1.1.).   

 

A primeira usina de Candiota – conhecida como Candiota I - foi inaugurada em 1961, com 

potência total instalada de 20 MW e freqüência de 50 Hz, e desativada em 1974. Nesse mesmo ano,  

entrou em operação a primeira etapa (Fase A) da usina de Candiota II, que recebeu o nome de Usina 

Termelétrica Presidente Médici.  Nesta fase, foram instalados dois geradores de 63 MW cada um. A 

Fase II B foi inaugurada em 1987, com a instalação de dois geradores, com potência de 160 MW 

cada (Centro da Memória da Eletricidade no Brasil, 2001) (ver Anexo 2), totalizando 446 MW de 

capacidade instalada e um consumo de  carvão de 160 toneladas/hora. 

 

A fase denominada Candiota III não foi aprovada nos termos em que tinha sido planejada 

originalmente (na previsão inicial, a usina geraria um total de 2.100 MW). Parte integrante do 

Programa Prioritário de Termeletricidade 2000/2003, o projeto Candiota III - conhecido também 

como Fase II C -, já em processo de construção, deverá adicionar mais 350 MW à potência já 

instalada. Com as obras de ampliação, Candiota passará a contar então com 796 MW (Companhia de 

Geração Térmica de Energia Elétrica-CGTEE, 2002).  

 

Na realidade, desde 1997 a UTPM e o projeto Candiota III passaram a ser propriedade da 

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), companhia federal subordinada à 

Eletrobrás (anteriormente, conforme já foi visto, a usina pertencia à CEEE). O projeto Candiota III - 

cujo valor estimado de investimento é da ordem de US$ 280 milhões - poderá ser implementado pela 

CGTEE, num empreendimento solitário, ou em parceria com a iniciativa privada (Centro da Memória 

da Eletricidade no Brasil, 2001; CGTEE, 2002; Ferrer, 1998).  
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) licitou o projeto através da privatização da 

construção da usina, mas o processo não foi adiante, devido à falta de interessados.  
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Figura 1.1. Foto da Usina Termelétrica Presidente Médic 

 

 

 

Fonte: Alves (2002) 
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B) Informações básicas sobre a região de Candiota  

A chamada região de Candiota situa-se no sudeste do estado do Rio Grande do Sul, a 

aproximadamente 380 quilômetros de Porto Alegre e a 40 quilômetros da fronteira com o Uruguai. 

Abrange os municípios de Candiota, Bagé, Pinheiro Machado, Pedras Altas, Erval, Hulha Negra e 

Aceguá (ver Figura 1.2.).  

Nessa região está localizado o Pólo Econômico de Candiota, cujas atividades são favorecidas 

pela topografia, pela facilidade de acesso, pela geologia e pela disponibilidade de recursos hídricos. 

Dentre as principais atividades econômicas, destacam-se a exploração de carvão (minas de Candiota 

e mina do Seival), as indústrias cimenteiras (Companhia de Cimentos do Brasil e Cimento Rio 

Branco), a exploração de calcário (minas exploradas pelas indústrias cimenteiras) (Ver Anexo 1); e a 

Usina Termelétrica Presidente Médici (UTPM), (Ver foto em Anexo 2). A fabricação de cimento 

utiliza como matéria-prima o calcário, o carvão e as cinzas geradas na combustão do carvão.   

A mineração do carvão de Candiota é realizada a céu aberto pela Companhia Riograndense de 

Mineração - CRM (mina de Candiota, malhas IV e VII), atingindo uma produção de cerca de 

100.000 ton./mês, destinada basicamente ao abastecimento da UTPM (Fundação de Ciência e 

Tecnologia, 1996). A mina de Seival, desativada em 1996, produzia cerca de 50.000 toneladas de 

carvão por ano, absorvidas integralmente pelas indústrias cimenteiras. Antes da implementação do 

pólo industrial, Candiota caracterizava-se como uma região tipicamente agrícola, com predomínio 

das atividades agropecuárias sobre as atividades ligadas ao cultivo do arroz (rizicultura).    

Os impactos ambientais provenientes das atividades de processamento de carvão mineral no 

sul do Brasil, especificamente na região de Candiota, têm sido avaliados e estudados desde a década 

de 1980. Nessa região, encontra-se a maior reserva carbonífera brasileira (jazida Grande Candiota), 

representando cerca de 38% das reservas totais de carvão do país. Diversos trabalhos científicos 

foram desenvolvidos nas matrizes ambientais água, ar e solo. É de conhecimento geral que as 

atividades carboníferas, como todo procedimento industrial, se não forem convenientemente 

planejadas, com a adoção adequada de processos de controle ambiental, podem gerar uma série de 

danos ao meio ambiente, às vezes de caráter irreversível. O carvão brasileiro – e, em particular, o 

produzido pela jazida de Candiota – tem sido ambientalmente “condenado” por sua baixa qualidade: 

apresenta baixo poder calorífico e elevado teor de cinzas e enxofre (Fundação de Ciência e 

Tecnologia, 1996). 



 17

 Devido à crise energética brasileira, agravada em 2001, a utilização do carvão mineral na 

produção de energia elétrica ganhou um maior incentivo no âmbito da matriz energética nacional. De 

acordo com o plano energético proposto pelo governo federal, que prevê a ampliação do pólo 

termelétrico de Candiota, deverão ser implantadas mais duas termelétricas na região, Candiota III e 

Seival, a cargo das empresas Copelmi e Steag, totalizando aproximadamente 1.300 MW de potência. 

Esse incremento de energia será, inevitavelmente, acompanhado de um aumento da emissão de 

poluentes (FEPAM, 2002; Magrini et alii, 2001; Magrini et alii, 2002).  

A Fundação Estadual para a Proteção do Meio Ambiente já havia desenvolvido ações e 

produzido relatórios técnicos sobre a UTPM, a qual, de acordo com a percepção local, causava a 

poluição de rios, arroios e solos (Zanella & Martins, 1988). Todos os estudos acadêmicos e 

monitoramentos produzidos sobre a UTPM até a década de 1990 foram sistematizados por Sánchez 

& Formoso (1990).  

A partir do final dos anos 1980, e sobretudo durante a década seguinte, a UTPM começou a 

ser percebida por muitos atores políticos, ONGs e imprensa uruguaios como uma possível geradora 

de poluição ambiental transfronteiriça, sob a forma de “chuva ácida” (Duzert & Rótulo, 2003). 
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Figura 1.2: Mapa de localização da região de Candiota, RS. 
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C) Informações básicas sobre a chuva ácida  

 

  A expressão “chuva ácida” foi usada pela primeira vez em 1872, pelo químico inglês Robert 

Argus Smith. Ao analisar a qualidade do ar da cidade de Manchester, ele estabeleceu uma relação 

entre o pH da chuva e a combustão do carvão. O nascimento do estudo da chuva ácida relaciona-se 

intimamente aos impactos ambientais do carvão (França, 2002; McCormick, 1997; Migliavacca, 

2001; Work & Warner, 1976). 

 A chuva ácida é geralmente causada pela emissão de poluentes, como os óxidos de 

nitrogênio (NOx) e dióxido de enxofre (SO2). Presentes na atmosfera, principalmente em regiões 

poluídas, essas substâncias são oxidadas por diferentes processos, resultando na formação de ácidos 

fortes, como o ácido sulfúrico (H2SO4) e o ácido nítrico (HNO3). A precipitação ácida - úmida ou 

seca - pode causar danos ambientais, como a acidificação de águas superficiais e subterrâneas, bem 

como do solo. A água da chuva é considerada naturalmente ácida, uma vez que apresenta um pH 

aproximado a 5,6 (o pH neutro seria 7). Tal fato se explica pela presença de dióxido de carbono (CO2) na 

atmosfera. Para ser considerada efetivamente “ácida”, a chuva deve possuir valores de pH entre 4,5 e 5,6. 

Contudo, já foram observados casos com valores inferiores a 3,0 (McCormick, 1997; Work & Warner, 

1976). 

  Os principais compostos químicos encontrados na chuva ácida são o ácido sulfúrico, o ácido 

nítrico, o ácido carbônico e outros, como ácidos orgânicos, porém em menor concentração (Silva Filho et 

alii, 1993; Zamboni de Mello & Thompson Motta, 1987). 

Todas essas substâncias poluentes são arrastadas por grandes distâncias, devido à ação dos 

ventos (que, infelizmente, não respeitam as fronteiras entre os países). Por esse motivo, têm surgido 

problemas de poluição transfronteriça entre os países. O transporte dos contaminantes ocorre por 

meio da chamada “pluma” (Alamo & Rodríguez, 1998; Kuylenstierna & alii, 1998: Ruiz, 1985; 

MVOTMA, 1996). 

 Principais componentes da chuva ácida, o dióxido de enxofre (SO2), o monóxido de nitrogênio 

(NO) e o dióxido de nitrogênio (NO2) – agrupados sob o nome de NOx (óxidos de nitrogênio) – têm 

origem na queima de combustíveis fósseis. No carvão, as concentrações dessas substâncias chegam a 

alcançar porcentagens muito altas; já no gás natural, os números são um pouco mais baixos (FEPAM, 

2002; MVOTMA, 1996; McCormick, 1997; Work & Warner, 1976).  
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A chuva ácida gera uma série de impactos de acidificação no meio ambiente, incidindo 

principalmente sobre as águas superficiais, o solo, árvores e plantas em geral, a fauna, as águas 

subterrâneas e afetando igualmente a saúde humana. 

O impacto da acidificação sobre as águas dos lagos e rios é extremamente importante, uma vez 

que elas influem diretamente na acidificação dos solos (é nos solos que as águas têm origem). As 

principais conseqüências da acidificação de águas são a extinção de algumas espécies de peixes, a 

turbidez das águas e o crescimento de colônias de insetos (Kuylenstierna & alii, 1998; McCormick, 

1997; MVOTMA, 1996). Já a acidificação dos solos causa perda de nutrientes, o que, por sua vez, 

gera um crescimento de fungos. Trata-se de processo de reversão extremamente difícil e apenas uma 

diminuição drástica das emissões de elementos contaminantes pode ser bem sucedida (Kuylenstierna 

& alii, 1998; McCormick, 1997; MVOTMA, 1996).  

As árvores danificadas apresentam sintomas diversos, mas é difícil estabelecer uma 

correlação direta com a chuva ácida. Os efeitos diretos sobre as árvores consistem em danos sobre as 

folhas, que adquirem coloração amarelada. A acidez produz também perda de nutrientes. A 

sensibilidade das diversas espécies de árvores em relação aos poluentes atmosféricos varia de acordo 

com o tipo de folha. O dano sobre abetos, por exemplo, se traduz na perda das folhas – que, antes de 

caírem, apresentam uma cor marrom-amarelada - e na deterioração das raízes. Já os pinhos sofrem 

processos de descoloração, com perda de folhas. O impacto sobre os bosques, conseqüentemente, 

também atinge a flora e a fauna. Nas plantas mais afetadas, formam-se musgos, que são indicadores 

diretos da existência de contaminação atmosférica ( FEPAM,  2002; McCormick, 1997;  MVOTMA, 

1996; Polla, 1996). 

No que concerne à fauna, a reprodução sexual de pássaros de pequeno porte que vivem 

próximo às águas acidificadas é afetada. Os ovos de várias espécies de pássaros passam a apresentar 

cascas mais frágeis do que o habitual. Os animais hervíboros também são afetados pela acidificação 

dos solos e das plantas de que se alimentam, que produz lesões nos dentes e nos ossos, caso a 

quantidade de metais presente nos alimentos for alta ( McCormick, 1997; MVOTMA, 1996).  

Quanto ao impacto sobre as águas subterrâneas, tem-se que se considerar que uma parte das 

precipitações penetra no solo; quando o solo se encontra densamente compactado, a quase totalidade da 

água acaba fluindo na direção dos lagos ou de outras correntes. Em alguns casos, a água acidificada 

chega a formar parte das águas subterrâneas, que são a principal fonte de fornecimento de água para a 

população (FEPAM, 2002; MVOTMA, 1996).  
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A saúde humana também é afetada. Nos seres humanos, a chuva ácida pode aumentar o risco 

de doenças em pessoas que já sofrem de problemas pulmonares - como, por exemplo, asma -, e afeta 

sobretudo crianças e idosos (McCormick, 1997)6.   
 

1.5. Resumo dos capítulos  

 

A tese foi dividida em oito capítulos.  

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico utilizado para orientar a análise do caso. O 

Capítulo 3 examina o processo de ingresso, na agenda pública do Brasil, do problema da poluição 

ambiental originada por Candiota, durante o período da pré-negociação. O capítulo mostra a 

existência de atores institucionais interessados aumentar os controles ambientais sobre a UTPM, no 

que diz respeito à contaminação ambiental produzida pela empresa na região de Bagé.      

O processo de ingresso do problema do risco de poluição ambiental transfronteiriça na agenda 

pública no Uruguai, no período da pré-negociação, é o eixo central do Capítulo 4. Nele, é mostrada a 

existência de interesses de atores institucionais em negociar com o Brasil, a fim de resolver o 

problema de forma conjunta. A questão da incapacidade tecnológica do Uruguai para implementar 

um monitoramento próprio naquele momento também é abordada. Para o Uruguai, a negociação 

representava uma oportunidade de obter maior conhecimento sobre o tema e de responder a uma 

demanda política e social de âmbito nacional.   

O capítulo 5 analisa o processo da negociação internacional entre o Brasil e o Uruguai. A 

explicação para o êxito da negociação baseia-se fundamentalmente na existência, nos dois países, de 

atores e stakeholders relevantes e interessados em monitorar, de forma conjunta, a região de 

Candiota, a fim de identificar a existência ou não de poluição tranfronteiriça. A tradição de 

relacionamento entre os dois países, o contexto de integração regional do Mercosul e a realização da 

Conferência Eco-92 também são examinados como fatores conjunturais que favoreceram a eficácia 

da negociação. Analisam-se, ainda, os dois acordos internacionais assinados por ambos os Estados.    

                                                 
6No Brasil, esses efeitos foram particularmente graves no caso de poluição ambiental da região industrial de Cubatão 
(SP), que chegou a atingir projeção internacional (Lemos, 1998). 
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A análise do processo de implementação constitui o tema central ao qual o Capítulo 6 se 

dedica. A explicação da eficácia da implementação ancora-se na idéia de que o fator político foi 

relevante para que fossem superados os obstáculos financeiros, institucionais e técnicos existentes 

nos dois Estados. O capítulo também revela o aumento da capacidade institucional dos órgãos 

ambientais no Brasil e no Uruguai. .   

O Capítulo 7 analisa a eficácia da negociação e da implementação em diversos aspectos. No 

que se refere ao aumento do conhecimento sobre a realidade ambiental da região, mostra que não foi 

provada a existência de poluição transfronteiriça no caso em estudo. No aspecto institucional, são 

mostrados os impactos “não previstos” do processo sobre o sistema de gestão e controle ambiental da 

região, tanto por parte do Uruguai quanto do Brasil. Também são analisados os impactos do processo 

sobre a UTPM.  

 Finalmente, o Capítulo 8, de caráter conclusivo, expõe as contribuições da presente tese ao 

campo analítico e prático da gestão de negociações e implementação de acordos ambientais 

internacionais.     
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CAPÍTULO 2     REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo apresenta o referencial teórico utilizado na análise do caso.  

O item 2.1. mostra como é importante se utilizar um marco de análise que integre desde a 

teoria da negociação à teoria da implementação de acordos. Com isso, torna-se possível analisar, de 

forma integrada, a negociação, os acordos e a implementação dos acordos, o que permite uma melhor 

compreensão das negociações entre Brasil e Uruguai em relação à questão da poluição 

transfronteiriça.  

No item 2.2., procede-se a uma crítica ao enfoque clássico de negociação internacional com 

base no conceito de poder “estrutural” dos Estados e na dimensão conflitiva do relacionamento. Já o 

item seguinte, o 2.3., apresenta o enfoque moderno da teoria da negociação, bem como as categorias 

de análise e os conceitos utilizados para a análise do caso. O item 2.4., por sua vez, discute o enfoque 

e categorias de análise da   teoria da implementação de acordos.  E finalmente, no item 2.5., coloca-

se o foco sobre o quadro analítico de todas as etapas do processo:  pré-negociação, negociação, 

acordos  e implementação dos acordos. 

 

2.1. A relevância da análise, de forma integrada, da negociação, dos acordos e da  

implementação.  

              

A contribuição mais relevante desta tese consiste no fato de apresentar uma explicação que 

pretende dar conta, de forma integrada, do processo de negociação e da  implementação de acordos, 

ou seja analisar os dois processos, como se fossem duas partes de um todo integrado. Com efeito, 

esse aspecto não têm sido aprofundado nos estudos de caso publicados até o momento.   

O campo da análise de negociações ambientais internacionais caracteriza-se por ser uma área 

de pesquisa relativamente nova. Os trabalhos nesse campo têm apresentado um viés prescritivo e as 

poucas pesquisas realizadas não têm mostrado, em sua maioria, um desenvolvimento teórico e 

analítico mais acabado (Parson, 1997). A maior parte dos trabalhos tem se voltado mais para a 

análise de casos de negociação ou para a análise de processos de implementação do que para os 

acordos negociados de forma separada. Alguns autores chegaram a chamar a atenção para esse fato, 
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destacando que, nos trabalhos sobre negociação, os aspectos da implementação de acordos não têm 

sido abordados satisfatoriamente.   

No entanto, a teoria da negociação carece de um instrumental analítico para a análise de 

implementação. Os autores de negociação que têm se preocupado com esse assunto mostraram um 

interesse de tipo prescritivo: como fazer com que as partes renegociem acordos já negociados para 

resolver o problema da falta de cumprimento de acordos já assinados (Bazerman et alii, 1991; Raiffa, 

1991; Roth, 1991). 

Na análise deste caso, serão usadas duas literaturas teóricas: a da negociação, para analisar a 

razão pela qual foi possível a negociação entre Brasil e Uruguai sobre poluição transfronteiriça, e a 

da teoria da implementação, para mostrar por que os acordos assinados foram efetivos.  

Esse tipo de enfoque permite analisar todo o conjunto de um caso nas duas diferentes etapas, 

abrangendo desde a pré-negociação até a implementação dos acordos e a renegociação.  

No caso da análise das negociações entre Brasil e Uruguai, a interligação entre todas as etapas 

do processo é extremamente relevante, pois permite uma análise mais detalhada.  Ao mesmo tempo, 

possibilita explicar por que as negociações avançam e identificar os problemas que existiram tanto na 

fase dos acordos quanto na fase da implementação. Dessa forma, obtém-se uma visão holística do 

processo.      

Por se tratar de um caso em que houve, de fato, negociação de acordos, implementação 

efetiva e renegociação, a adoção de duas teorias faz-se ainda mais necessária.  

 O enfoque teórico usado para estudar este caso permite analisar as distintas etapas do 

processo, bem como os efeitos que uma etapa determina sobre a outra. Essa relação não tem sido 

geralmente analisada nos estudos de caso, que se concentram apenas em determinados aspectos  dos 

casos, seja na negociação, seja na implementação.  

O esquema de análise,  nas suas distintas etapas,  é apresentado na figura 2.1. seguir: 
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                                       Figura 2.1. As etapas do processo 

 

 

 

 

2.2. Teoria da negociação: a crítica ao enfoque tradicional das negociações 

internacionais  

 

Dos anos 1950 até os anos 1980, os conflitos e as formas de resolução desses conflitos 

apresentaram características específicas no campo das relações internacionais. A preocupação central 

da pesquisa sobre o conflito estava então voltada para a sua solução, de modo a garantir a paz entre 

os Estados. Num mundo caracterizado pela  bipolarização  entre os Estados Unidos e a União 

Soviética,  a resolução de conflitos regionais foi o centro de atenção dos pesquisadores em diferentes 

partes do globo terrestre  (Armengol, 1987).  Johan Galtung, por exemplo, um respeitado estudioso 
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do tema deste período, definia o conflito como “uma situação na qual diferentes atores procuram 

objetivos incompatíveis” (Galtung, 1981: 52). 

Diversos trabalhos foram desenvolvidos com esses  enfoques, assumindo como  preocupação 

fundamental a manutenção da  paz no contexto internacional. Baseados na idéia da incompatibilidade 

de interesses entre os atores, tais estudos deram uma ênfase  acentuada à dimensão do conflito entre 

os Estados. Nessa versão clássica das relações internacionais, os atores tradicionais eram os Estados-

nações, então analisados como entidades únicas, com objetivos únicos e metas únicas. Na definição 

de Allison, os Estados- nações eram “atores racionais unificados” (Allison, 1971).  

O enfoque tradicional da análise do conflito baseava-se na premissa da existência de 

prevalência do “interesse do Estado” e na necessidade da sobrevivência dos Estados num contexto de 

certa insegurança e anarquia internacional. De acordo com o enfoque das relações interestatais, o 

conflito prevalecia  sobre a cooperação entre os Estados.    

 Deve-se levar em conta que esse enfoque estava influenciado pelo contexto da Guerra Fria, 

num sistema internacional em que prevaleciam as relações de poder entre os Estados. Uma das 

premissas do enfoque tradicional era de que todos os Estados no sistema internacional tinham como 

objetivo principal o aumento contínuo de suas capacidades/recursos estruturais de poder - 

capabilities. Esse é o conceito da chamada “escola realista” das relações internacionais, que se baseia 

na idéia de que o poder constitui um atributo das unidades do sistema internacional, os Estados-

nações. Por essa razão, esse conceito também tem sido chamado de “poder-atributo”. 

Fundamentalmente, tais recursos de poder estruturais eram os seguintes: população; capacidade e 

força militar, industrial e econômica; tamanho do Estado (Aron, 1962; Morgenthau, 1978; Waltz, 

1979).  

Diversos estudos analisaram e propuseram formas de resolver os conflitos interestatais de 

acordo com essa versão clássica, partindo da idéia central da “incompatibilidade de interesses” entre 

os Estados-nações. Na tentativa de mostrar a importância dos pontos de vista dos atores, tais autores 

apresentaram algumas alternativas, métodos e soluções para as situações de “incompatibilidade”. No 

entanto, essas teorias baseavam-se na idéia da existência básica e fundamental da dimensão de 

conflito entre os Estados. De tipo mais analítico e menos voltado para a “prática” da resolução de 

conflitos, esses trabalhos desenvolveram métodos para evitar a escalada do conflito e a corrida 

armamentista, buscando a paz entre os Estados. Contudo, defenderam também algumas estratégias de 

resolução de conflitos, como o reconhecimento mútuo das partes, o não uso da violência como meio 
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de relacionamento entre os Estados e a existência de uma boa comunicação. Alguns trabalhos 

baseados nesse enfoque mais clássico do conflito foram produzidos por e Glasl (1984), Wallesnteen 

(1988) e Wiberg (1983).  

O enfoque adotado acabava atribuindo uma importância muito pequena para o mecanismo da 

negociação como método eficiente de resolver problemas e conflitos entre os Estados. O objetivo 

principal desses trabalhos mais clássicos era o de desmontar as estruturas de conflito interestatais, 

baseando-se na idéia de que a dimensão dos interesses conflitantes entre os Estados prevalecia sobre 

os interesses por cooperação. Na realidade, a idéia de cooperação era pouquíssimo abordada 

(Hopmann, 1990). 

De acordo com essa concepção, os resultados das negociações são extremamente 

influenciados pelo diferencial de poder acumulado por cada Estado. Nesse tipo de negociação ganha 

o Estado mais poderoso, e, conseqüentemente, o mais fraco – aquele que reúne menos acúmulo de 

recursos de poder – perde.  

Por vários motivos, esse tipo de enfoque não se mostra apropriado para analisar o caso das 

negociações entre Brasil e Uruguai por poluição transfronteiriça. Em primeiro lugar, porque essa 

visão do poder é estática, impedindo a análise da dimensão dinâmica do processo de negociação; de 

acordo com esse enfoque, basta estudar o acúmulo de recursos de poder para prever os resultados das 

negociações. Em segundo lugar, trata-se de uma concepção do poder perfeitamente aplicável para 

temas de segurança militar, mas não tanto para questões ambientais ou comerciais (nas quais os 

Estados geralmente não fazem uso de seu poder militar). Em alguns casos, os custos do uso da força 

militar podem ser muito altos. Esse fator mostra que nem sempre o Estado mais poderoso, do ponto 

de vista militar, obterá necessariamente os melhores resultados nas negociações internacionais. A 

guerra do Vietnã é um exemplo de que nem sempre o Estado mais poderoso – no caso, os Estados 

Unidos - alcança os melhores resultados no conflito e na negociação (Baldwin, 1979). Em terceiro 

lugar, tal visão do poder não leva em consideração outras variáveis e dimensões que influenciam o 

comportamento dos Estados, principalmente em temas ambientais. Por exemplo: o tipo e a qualidade 

da relação que os Estados mantêm entre si, as opções e alternativas que cada Estado dispõe para 

negociar, a complexidade dos interesses e os atores domésticos que existem em cada lado (Fisher & 

Ury, 1981). Em quarto lugar, esse enfoque permite analisar negociações nas quais o conflito de 

interesses é a dimensão preponderante na negociação. No entanto, não possibilita o estudo da 
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dimensão cooperativa na relação entre os Estados, a qual também faz parte da natureza da negociação 

internacional (Hopmann, 1990).    

 

2.3. O enfoque moderno da negociação internacional  

 

A análise da negociação entre Brasil e Uruguai em relação a um tema ambiental – a poluição 

transfronteiriça – exige enfoque e instrumental analítico mais adequados a um contexto internacional 

mais complexo e interdependente (Keohane & Nye, 1977). A seguir, serão apresentados o novo 

contexto internacional em que surgiu esse enfoque e as principais categorias analíticas utilizadas para 

proceder à análise do caso de negociação em exame.   

 

2.3.1. As negociações internacionais no contexto internacional dos anos 1980.   

 

As transformações acontecidas no cenário internacional na década dos anos 1980, acarretadas 

pela queda do muro de Berlim e pelo fim do conflito Leste-Oeste, abriu maiores espaços para o 

aumento da cooperação entre os Estados. A comunidade internacional tornou-se mais complexa, 

cresceu a necessidade de interdependência entre os Estados, tanto do ponto de vista comercial quanto 

do econômico. Novos atores, como as ONGs e os blocos comerciais e econômicos, começaram a 

mostrar a sua presença nesse cenário. Houve também uma mudança em relação aos temas tratados na 

agenda global: apesar de a questão da guerra ter continuado a marcar presença, novos assuntos 

surgiram, tais como a contaminação ambiental, a ecologia, a pobreza e a dívida externa dos países. 

Para se buscar uma solução para essas novas questões, tornou-se necessário um grau de cooperação 

muito maior entre os Estados (Hopmann, 1990; Keohane & Nye, 1977; Tomassini, 1991).  

A nova realidade internacional deixou em evidência que começava a se tornar anacrônica a 

idéia de “negociação entre os Estados” como apenas uma forma de resolver as grandes diferenças e 

incompatibilidades de interesses “nacionais”. Fazia-se necessário o desenvolvimento de novos 

enfoques e métodos de negociação, adequados a uma realidade na qual existia não só a dimensão 

conflitante dos interesses “incompatíveis” entre os Estados, mas também um espaço maior para a 

dimensão cooperativa na comunidade internacional. O mundo tornou-se mais complexo e 

interdependente. Os problemas globais passaram a demandar a criação de novas formas de 

relacionamento entre os atores da comunidade internacional, nas quais fossem percebidos tanto os 
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interesses conflitantes entre os Estados como também os interesses comuns e convergentes, que 

permitissem a abertura de novos espaços de cooperação internacional (Keohane & Nye, 1977; 

Hopmann, 1990).      

Do final da década de 1980 até o fim dos anos 1990, um novo enfoque de negociação, mais 

moderno, foi sendo estruturado para poder ser aplicado a esse novo contexto internacional.  

 

2.3.2. O enfoque moderno e a natureza mista da negociação  

 

Alguns autores de prestígio no campo da teoria da negociação, como Roger Fisher, chamaram 

a atenção para a importância de desenvolver categorias de análise, hipóteses e ferramentas analíticas 

capazes de permitir a criação e o desenvolvimento da teoria da negociação (Fisher, 1984).      

Esses autores preocuparam-se em fazer a distinção entre a literatura de negociação de tipo 

prescritivo e a de tipo descritivo ou explicativo, de caráter mais analítico (Fisher, 1984; Raiffa, 

1982). Raiffa distinguiu a literatura prescritiva - que enfatizava a criação de conceitos para melhorar 

os métodos de negociação e obter resultados mais eficientes – da literatura analítica – dedicada ao 

desenvolvimento de conceitos, a fim de descrever e explicar processos de negociação (Raiffa, 1982). 

Dessa forma, criou-se um enfoque moderno da negociação, aplicável também às negociações 

internacionais, baseado num conceito e numa percepção diferentes da visão tradicional (clássica) no 

campo internacional, criticada no item anterior (Hopmann, 1990; Kremeniuk, 1991).  

Esse enfoque moderno da negociação baseou-se na percepção de que a natureza da 

negociação era mais complexa do que se imaginava anteriormente, de modo que se tornava 

necessária a criação de conceitos e categorias analíticas mais adequadas (Bendahmane & McDonald, 

1984; Fisher, 1984; Raiffa, 1984;  Zartman, 1984).  

A definição moderna de negociação passou a ser diferente. Nesse sentido, pode-se tomar 

como exemplo a seguinte definição: “Uma negociação é um processo através do qual se apresentam 

propostas específicas, na procura de um interesse comum, aonde interesses conflitantes estão 

presentes” (Iklé, 1964:15). Essa definição enfatiza a chamada natureza “mista” da negociação, 

presente em situações de interdependência entre as partes, em que coexistem interesses comuns e 

interesses em conflito.  

A natureza mista é considerada pelos autores o primeiro elemento fundamental que identifica 

a situação da negociação. A negociação pode ser analisada como uma relação entre duas partes, ao 
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longo de um eixo no qual, num dos extremos, há interesses idênticos entre as partes, e, no outro, 

interesses absolutamente conflitantes. No primeiro extremo (o dos interesses comuns), não há 

necessidade de negociação. Nessa região, existe uma harmonia total de interesses entre as partes; eles 

estão praticamente confundidos, não há jogo de poder, e a interdependência de objetivos é total (ver 

tabela 2.1). Já no outro extremo, no qual os interesses das partes não podem ser satisfeitos 

simultaneamente, não existe a possibilidade de negociação. Nessa situação, há um conflito aberto, 

que só pode ser resolvido através da submissão total do rival ou através da guerra. A maioria das 

negociações encontra-se na região intermediária do eixo, em que existem interesses comuns e 

interesses conflitantes ao mesmo tempo (Fernández & Daie, 1993; Hopmann, 1990). 

Há situações de negociações nas quais predomina a distribuição de valor entre as partes, ou 

seja, a dimensão competitiva. A região de conflito de interesses é muito superior à região de 

convergência de interesses. Nesses casos, a cooperação é fraca, a interdependência entre as partes é 

mínima e existe uma tendência de que uma das partes queira dominar a outra. Já as situações em que 

há predominância da orientação integrativa, o objetivo das partes é cooperar de forma efetiva e obter 

ganhos mútuos (Ver Tabela 2.1.) (Fernández & Daie, 1993; Lewicki & Litterer, 1994).  

Nas situações de negociação em que existem dois Estados discutindo sobre um único tema, 

predomina o que se chama de “modelo de barganha”, no qual cada um tenta obter o máximo de 

ganhos às custas da outra parte. O modelo da barganha dominou a teoria da negociação desde 1960 

até finais dos anos 1980 (Hopmann, 1990; Raiffa, 1982). Um texto importante que segue esse tipo de 

enfoque – chamado de clássico ou tradicional - foi o de Schelling (1960).  

Na tabela 2.1 são apresentadas as diferenças de natureza entre os tipos de negociação, a 

resolução pura de problemas e a situação de conflito pura (ausência de negociação).  
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Tabela  2.1: diferença entre a negociação e situações similares 

 

Fatores Conflito puro Negociação Resolução pura 

de problemas 

        Distributiva     Integrativa  

Interesses 

comuns 

Fracos Fracos Fortes Totais 

(confundidos) 

Interesses 

conflitantes 

Total Altos Fracos Nenhum 

Resultado Vencedor- 

perdedor 

 

Ganha- perde 

 

Ganhos mútuos 

 

Ganhos mútuos 

totais 

Jogo de 

poder 

Dominação 

Submissão 

Alto Baixo       Nenhum 

Fonte: baseado em Fernández & Daie, 1993. 

 

“O segundo elemento que define a natureza da negociação é a situação de interdependência 

de tomada de decisões entre pelo menos duas partes” (Hopmann, 1990: 52; Zartman, 1983). A 

situação de interdependência está definida pelo fato de que a realização dos objetivos de uma parte 

depende da realização dos objetivos da outra parte. O resultado final não depende de uma parte só, 

mas sim das decisões mútuas de ambas as partes. “A negociação é um processo dinâmico (...) pelo 

qual se chega a uma decisão (...) é um processo social e político que inclui a participação de vários 

atores” (Zartman, 1983: 17).    

A relação de interdependência entre as partes foi analisada por Walton & McKersie (1965), 

que definiram a negociação como “a interação deliberada de duas ou mais unidades sociais 

complexas que tratam de definir ou redefinir os termos da sua interdependência” (Walton & 

McKersie, 1965: 18). Roger Fisher aplicou essa definição no campo das negociações internacionais, 

enfatizando que o objetivo de uma negociação é a construção de uma relação sólida e duradoura entre 
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os atores, capaz de permitir, de forma simultânea, “a acomodação dos seus interesses conflitantes e a 

conjugação dos interesses compatíveis” (Fisher, 1987: 319).   

O terceiro elemento que define a negociação é a existência de uma divergência. A natureza 

das divergências é a causa das negociações, bem como das opções que se abrem às partes para 

negociar. O conceito de “divergência”, porém, é muito amplo: compreende diversos tipos de 

desacordos, litígios, conflitos de interesses declarados, latentes ou potenciais, podendo, inclusive, 

incluir a diversidade de opiniões entre as partes, mais ou menos incompatíveis, mais ou menos 

contraditórias. Também pode se referir a situações em que é necessário compartilhar uma 

informação, ou para a exploração conjunta de um projeto, ou ainda uma dificuldade de interesse 

mútuo para ambas as partes (Fernández & Daie, 1993). A divergência pode-se referir também a 

“dados” ou “falta de informação”, o que acontece quando “falta às partes a informação necessária 

para poder tomar uma decisão de forma correta, ou as partes estão mal informadas ou interpretam de 

forma distinta a informação existente, ou fazem estimativas discordantes com base na informação 

que possuem” (Smart & Maier, 1989: 4).       

No caso das negociações entre os governos do Brasil e do Uruguai, o surgimento da 

divergência se deu em razão da existência de interpretações distintas a respeito da informação 

disponível. Inclusive, seria possível dizer que a principal motivação da negociação foi a necessidade 

de ambos os governos de obter informação científica para poder determinar a existência – ou não – 

de poluição transfronteiriça. Embora apenas “potencial”, essa divergência existia, pois como as 

partes não dispunham de informação científica, havia uma situação de conflito potencial, que poderia 

ter se agravado.  

Efetivamente, a falta de informação científica alimentava a indefinição da situação, em que 

cada Estado ocupava uma posição diferente: o Uruguai era o Estado eventualmente “poluído”, ao 

passo que o Brasil poderia ser o Estado responsável pela poluição transfronteiriça. Era necessário que 

os dois países contassem com uma informação científica sólida, na qual pudessem basear com 

segurança suas decisões, pois caso fosse provado que a usina de Candiota estava poluindo o Uruguai, 

o Brasil seria responsável internacionalmente pelos prejuízos causados ao país vizinho.    

O quarto elemento que define a negociação é a procura de realização de um acordo entre as 

partes. A busca por um acordo baseado nos interesses mútuos de ambas as partes no campo 

internacional tem sido colocada por muitos autores como uma questão fundamental (Fisher, 1981; 

Hopmann, 1990; Zartman, 1974). No método de negociação de Fisher, é destacada a importância do 
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tipo de acordo obtido (Fisher, 1981). A implementação do acordo depende do nível de satisfação 

atingido pelas partes. Os acordos “coercitivos”, baseados na imposição pela força, terão poucas 

probabilidades de implementação. Os acordos mais efetivos são aqueles obtidos com base numa 

relação cooperativa, capaz de oferecer às partes a percepção de que estão sendo beneficiadas.  

A estabilidade do acordo é influenciada pela existência de interesses conjuntos que o 

sustentem e pela possibilidade de a implementação gerar benefícios para ambas as partes, (Hopmann, 

1990:11). O elemento da procura da solução de forma conjunta foi definido por Zartman nos 

seguintes termos:  

negociar é apropriado quando as partes percebem a possibilidade de 
solucionar um problema de forma conjunta e têm a vontade de finalizar uma 
situação que consideram inaceitável.... Sem a existência de uma vontade 
conjunta de chegar a um acordo, este não poderá se realizar (...) (Zartman & 
Berman, 1982:66).  

 

2.3.3. Os conceitos básicos do enfoque moderno da negociação   

 

 • Negociação baseada nos interesses vis a vis negociações baseadas nas posições das partes  

Nesta tese, será utilizado o enfoque moderno de negociação, baseado nos interesses da partes 

(Fisher & Ury, 1981; Fisher et alii, 1994), aplicado ao campo das negociações internacionais. O 

enfoque baseado nos interesses também tem sido chamado de “negociação baseada nos méritos” ou 

“negociação baseada em critérios objetivos”.  

Existem autores que chamam de enfoque “de negociação” um enfoque analítico específico 

dentro da teoria da negociação, formado por uma acumulação de conceitos e categorias de análise 

que o diferenciam de outros enfoques, como o econômico, o da teoria dos jogos, o histórico e o legal 

(Kremeniuk, 1991). O enfoque “de negociação” – que tem sido aplicado com sucesso em casos de 

negociações domésticas e em situações como o caso da convenção internacional do Direito do Mar 

(Sebenius, 1991) – é diferente dos outros por utilizar alguns conceitos inspirados em pesquisas de 

autores especialistas em negociação (Fisher & Ury, 1981; Raiffa, 1982).1  

Tal enfoque baseia-se nos conceitos de interesses, estratégia, alternativas das  

                                                 
1 Os enfoques mencionados têm sido utilizados na análise de negociações internacionais. Assim, Freymond (1991) 
destacou o uso da perspectiva histórica nas negociações internacionais. Já o enfoque de tipo “legal” de análise foi 
aplicado por Powell (1991), ao passo que os enfoque “organizacional”, o enfoque econômico e o enfoque da teoria dos 
jogos foram defendidos, respectivamente, por Kahn (1991), Cross (1991) e Siebe (1991).    
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partes a um acordo negociado (BATNA) e a criação de valor (Lax & Sebenius, 1991b), 

descritos a seguir.   

• Interesses. O conceito de “interesses” é o que permite analisar a negociação e é distinto do 

conceito de “posições” (Fisher & Ury,1981; Lax & Sebenuis,1991b). A distinção entre “interesses” e 

“posições”, estabelecida por Fisher & Ury (1981), mostra-se muito relevante para diferenciar as 

negociações baseadas em posições das negociações baseadas nos interesses. As negociações 

baseadas em “posições” se caracterizam pelo fato de que “cada parte assume uma posição e a 

defende, argumentando a seu favor e fazendo concessões até chegar a um compromisso” (Fisher & 

Ury, 1981: 4). Os “interesses” “motivam os atores, são um conjunto de aspectos que estão por trás 

das posições” (Fisher & Ury, 1981: 47).   

Existem “interesses” coincidentes e convergentes por trás dos “interesses” conflitivos que 

geram as posições. Os interesses dos atores numa negociação são os que definem realmente o que 

cada uma das partes pretende obter. A premissa dos autores mencionados (Fisher & Ury, 1981) é de 

que, numa situação de negociação, sempre existem interesses comuns e convergentes. Às vezes, 

esses interesses podem estar explícitos; outras vezes, precisam ser descobertos (Fisher & Ury, 

1981).2 

• Alternativas. Outro conceito utilizado pelos autores do enfoque de negociação é o de 

alternativas a um acordo negociado, chamado BATNA - Best Alternative To A Negotiated 

Agreement (Fisher & Ury, 1981). Esse conceito introduz a idéia de que podem ser criadas, por parte 

dos negociadores, alternativas melhores à negociação e à obtenção de um acordo, por cada uma das 

partes que participam do processo. O conceito de BATNA permite avaliar, do ponto de vista 

subjetivo de cada uma das partes, até que ponto é conveniente negociar ou não. Quando as 

alternativas (BATNAs) que uma parte consegue criar têm um custo subjetivo superior ao valor que 

teria “negociar”, a parte vai preferir negociar, já que se optasse pelo BATNA teria perdas. Em caso 

contrário, quando o custo do BATNA é inferior ao custo que teria a alternativa de “negociar”, a parte 

vai preferir o BATNA à opção de negociar. Nesse caso, acabaria perdendo, se optasse por negociar.  

(Fisher & Ury, 1981; Lax & Sebenius, 1991b). Em português o conceito é chamado de MAANA, que 

significa Melhor Alternativa À Negociação de um Acordo (Fisher et alii, 1998). 

                                                 
2 Uma crítica à distinção entre “interesses” e “posições” foi feita por Provis (1996).  
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• Estratégia. O conceito de estratégia foi utilizado nas negociações internacionais por Pruitt 

(1981, 1991a, 1991b). Do ponto de vista analítico, há, numa negociação, quatro estratégias possíveis 

para as partes, que combinam a defesa dos próprios interesses com a defesa dos interesses do outro 

ator. São elas:  

A) Contestação: consiste na defesa maior dos interesses próprios do que na dos interesses da 

outra parte (característico das negociações “posicionais”, nas quais prevalece a idéia de que um 

ganha e outro perde); 

B) Concessão: nessa estratégia, uma parte passa a fazer concessões muito grandes em relação 

aos seus próprios interesses, permitindo a preponderância dos interesses do outro; 

C) Inação: nela o ator deixa de agir e opta por não defender nem os interesses próprios nem os 

interesses da outra parte; 

D) Resolução conjunta de problemas: essa opção implica que, numa negociação, cada parte 

defenda tanto os interesses e metas próprios quanto os da outra parte (Pruitt, 1981, 1991b; Lax e 

Sebenius, 1991b). Dessa forma é possível chegar a acordos satisfatórios para ambas as partes, pois se 

trata de um fator que ajuda a criar relações de trabalho em equipe. Dispostos a resolver um problema 

comum, os dois lados atuam com o objetivo de que ambos obtenham ganhos e benefícios com a 

negociação. Geralmente os acordos conseguidos com esse enfoque são mais estáveis, já que 

satisfazem a ambas as partes (Pruitt, 1991b). Essa foi a estratégia usada pelos negociadores no caso 

estudado, entre Brasil e Uruguai.3 

Outros autores têm se referido à existência de duas grandes estratégias para se aplicar numa 

negociação. A primeira seria a estratégia “ganhar-perder”, na qual uma das partes se interessa apenas 

pelos próprios interesses, a custo dos interesses da outra parte. Essa estratégia também tem sido 

chamada de “distributiva”, numa referência ao fato de que as partes disputam o “valor” existente 

como se fosse fixo, cada uma buscando obter o máximo possível de ganhos. Nesse tipo de 

negociação, o que uma parte ganha, a outra perde (Fischer & Ury, 1981; Lax e Sebenius, 1986; 

Raiffa, 1982).4  

                                                 
3 Essa questão será desenvolvida no Capítulo 5. 
4 Esse argumento não pretende abordar nem resolver o problema, mais complexo, sobre a existência ou não de uma 
estratégia desse tipo promovida pelas duas partes.  Tampouco pretende esclarecer, caso esta estratégia tenha existido, ser 
ela o resultado de um planejamento específico, de um aprendizado organizacional ou de outro tipo,  ou ser ela uma 
estratégia “emergente”, no sentido de Mintzberg  (1999). 
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Já a outra estratégia seria a de “ganhar-ganhar” (também conhecida como “integrativa” ou de 

cooperação), que se configura quando uma das partes procura que ambos os lados obtenham 

“ganhos” conjuntos na negociação. Esse tipo de negociação – em que predomina uma relação de 

caráter mais cooperativo entre as partes - tem sido aconselhado por vários autores como uma forma 

para que ambas as partes consigam resultados satisfatórios com o acordo (Bazerman & Neale, 1993; 

Fischer & Ury, 1982; Fisher et alii, 1994; Lax e Sebenius,1986; Raiffa, 1982).   

• A criação de valor na negociação integrativa baseada nos interesses  

Nas negociações baseadas nas posições, o “valor” do tema em negociação é considerado 

como “fixo”. Os objetivos da negociação consistem na obtenção do máximo de valor, mas as partes 

percebem que é impossível aumentá-lo. Portanto, trata-se de uma negociação na qual cada uma das 

partes tenta distribuir o valor “fixo” que já existe. Nesse tipo de negociação, geralmente cada parte 

faz uma proposta extrema, contestada por uma contraproposta da outra parte. A negociação clássica, 

baseada nas posições, caracteriza-se pelos seguintes fatores principais: cada uma das partes tenta 

manipular a informação de que dispõe; cada parte usa táticas de pressão sobre a outra, sob a forma de 

ameaças (Hopmann, 1990); a relação entre as partes é de alta desconfiança (Bazerman & Neale, 

1993; Fernández & Daie, 1993; Fisher & Ury, 1981; Lax & Sebenius, 1986).  

Na negociação baseada nos interesses, as partes não encaram o tema de negociação como 

sendo de “valor” fixo, mas sim percebem que podem “aumentar” o valor existente, criando mais 

valor. A criação de valor não se refere ao valor puramente monetário. Pode assumir diversas 

modalidades: aumento dos recursos de tempo, do conhecimento que cada parte possui a respeito de 

um determinado assunto (Lax & Sebenius, 1986). A negociação orientada para criar valor – também 

chamada de integrativa – caracteriza-se pelos seguintes fatores (Bazerman & Neale, 1993; Fisher & 

Ury, 1981;  Raiffa, 1982): 

a) nenhuma das partes tenta persuadir ou convencer a outra sobre o tema; 

b) as partes compartilham a informação de que dispõem para criar alternativas que sejam 

favoráveis a ambas;  

c) as partes não usam os recursos de poder para manipular, mas sim colocam os recursos que 

têm à disposição da outra;  

d) as partes tentam produzir e gerar alternativas de maior valor para as duas, como se se 

tratasse de um empreendimento ou projeto comum;  
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e) cada uma das partes procura conhecer os interesses reais da outra, a fim de criar opções e 

alternativas que sirvam a ambas (Lax & Sebenius, 1986);  

f) as partes se preocupam com a qualidade da relação existente entre elas, procurando torná-la 

duradoura e estável  (Fisher &Ury, 1981);  

g) as partes atuam, do ponto de vista da estratégia, como se se tratasse de uma resolução 

conjunta de um problema (Pruitt, 1991b).   

Nesta tese, será utilizado esse enfoque moderno da negociação, baseado nos interesses e não 

nas posições de barganha clássica (Fisher & Ury, 1981; Fisher et alii, 1994; Hopmann, 1990). Esse 

tipo de enfoque, que utiliza as categorias de análise mencionadas anteriormente, ainda não tem uma 

difusão muito grande como marco analítico de casos. Contudo, algumas negociações já foram 

analisadas sob esse enfoque, como é o caso da Convenção Internacional de Direito do Mar (Lax & 

Sebenius, 1986). Alguns trabalhos têm sido produzidos no Uruguai utilizando o enfoque “de 

negociação”, aplicados a negociações de políticas públicas “domésticas”. Nesse sentido, Luján 

(2002a) analisou o caso da reforma da previdência social, mostrando que os fatores que melhor 

permitem a compreensão dessa negociação são justamente os interesses e as alternativas das partes 

(Luján, 2002b). No Brasil, têm predominado análises de negociações como a realizada por Andrade 

(2001), que se concentrou no estudo das estratégias sócio-ambientais e nos processos de conflito e 

cooperação que se desenvolveram entre a Aracruz Celulose S. A. e os seus stakeholders, assim como 

nos  arranjos institucionais produzidos  (Andrade, 2001). 

 

2.3.4. Níveis de análise, definição de conceitos e categorias de análise da negociação 

 

A análise deste caso de negociação parte da premissa de que existem dois níveis de análise: o 

“doméstico”, intraestatal, que descreve e analisa os atores e interesses “dentro” de  cada  Estado; e o 

nível internacional, no qual se produzem as relações de negociação interestatais, entre os 

negociadores de cada um dos Estados (Brasil e Uruguai). Esses dois níveis interagem numa dupla 

direção (Putnam,1988).  

No caso em estudo, no entanto, por se tratar de uma negociação entre países em situação de 

assimetria, o foco da explicação basear-se-á na influência dos atores e interesses domésticos de 

ambos os Estados. Especial relevância será conferida à análise dos atores e interesses presentes no 
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Brasil, por se tratar do Estado com maior grau de recursos de poder acumulados (no sentido clássico 

da teoria do poder).    

Outros conceitos utilizados nesta tese – e particularmente aplicáveis à negociação – são os de 

“ator”, “processo”, “resultado” e “eficácia” da negociação, discriminados abaixo:  

• Ator.  Os atores principais na negociação analisada nesta tese são os Estados do Brasil e do 

Uruguai. Trata-se, porém, de uma negociação em dois níveis: interestatal e intraestatal (Hopmann, 

1990; Putnam, 1988).  

 Na teoria clássica das relações internacionais, o Estado é analisado como um ator racional 

unitário, defensor de um suposto “interesse nacional” único, que corresponde ao modelo de ator 

racional unificado nos modelos de análise de negociação utilizados por Allison (1971). No entanto, 

na realidade o Estado é um ator complexo, composto por distintos segmentos que participam das 

negociações. Existem algumas divisões básicas de papéis entre aqueles que dirigem a política do 

governo, que são os atores principais, e os diplomatas, agentes que representam os governantes. 

Outros autores se referem à divisão do Estado entre organizações e burocracias que possuem 

competências, racionalidades e objetivos distintos para tratar de um determinado tema. Estas 

burocracias desenvolvem disputas de poder, baseadas nos interesses específicos de cada grupo.  

Nas negociações internacionais, existe a divisão de funções entre os negociadores ou agentes 

e os governos que eles representam. O negociador internacional é um indivíduo que tem o poder de 

representação da parte. Nos casos de negociações internacionais de tipo político, esse agente é 

geralmente um diplomata, que representa os interesses do governo e do Estado. Os agentes em 

negociações internacionais são responsáveis pelo desempenho de algumas importantes funções, tais 

como desenvolver os contatos diretos com a outra parte (Estado), apresentar as propostas de 

negociação e assinar os acordos internacionais com instruções especiais dos representantes do Estado 

(presidente da República, ministro das Relações Exteriores, entre outros) (Babbit, 1999; Hopmann, 

1990; Patton, 1999; Raiffa, 1982; Rubin, 1991a).5  

Nesta tese, serão considerados, fundamentalmente, negociadores internacionais e agentes os 

presidentes, ministros das Relações Exteriores, diplomatas, políticos, funcionários técnicos de alto 

escalão de organismos públicos do meio ambiente, entre outros atores.    

                                                 
5 Uma discussão mais aprofundada e complexa sobre o papel dos agentes diplomáticos e a teoria da representação nas 
negociações internacionais encontra-se em Mnookin & Susskind (1999).  
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Em resumo, não existe, na realidade, um Estado “racional unificado”, que defenda um 

“interesse nacional” único (Allison, 1971; Putnam, 1988). Na melhor das hipóteses, o Estado opera 

com uma racionalidade “restringida” (Simon, 1957), que não é a ideal. As organizações e atores 

carecem de todas as informações necessárias para encontrar a solução ótima do problema e só 

conseguem produzir soluções “satisfatórias” “aos interesses das próprias organizações” (Simon, 

1957).  

Esta tese parte, pois, da premissa de que existe uma pluralidade de atores no interior do 

Estado, cada um deles com interesses diversos no momento da negociação. Uma vez que exercem 

influência direta sobre o processo da negociação, tais interesses devem ser analisados. Só assim é 

possível identificar quais são os interesses relativos aos atores que participam do processo político 

doméstico intraestatal e quais são os que dizem respeito aos atores do processo de negociação 

interestatal (Allison, 1971; Putnam, 1988).    

A partir da afirmação anterior, podem ser considerados “atores” na negociação uma 

pluralidade muito diversa de entidades. Nesta tese, serão considerados atores uma organização, uma 

instituição, um grupo social, uma ONG, um indivíduo – por exemplo, governante, diplomata, 

político, dirigente de uma ONG (Rubin,1991a). Esse conceito amplo de ator está baseado na 

premissa anterior, ou seja, na existência de atores que defendem “interesses” distintos e muito 

heterogêneos (Hopmann, 1990; Putnam, 1988).  

• Processo da negociação. Ambíguo e difícil de precisar, o conceito de “processo” de 

negociação tem sido usado em diversos contextos, com vários significados diferentes. A presente tese 

utilizará a idéia de processo como um conjunto de atividades e seqüências de atividades que os atores 

desenvolvem por meio de uma estratégia, a fim de atingir um resultado final (Dupont & Faure, 

1991). O processo da negociação será analisado com base nos interesses dos atores que participam 

tanto da pré-negociação quanto da negociação. Os interesses destes atores moldam a direção que o 

processo vai tomando.  

• A metáfora do processo como pesquisa conjunta de dados. Os processos de negociação 

são um instrumento para resolver problemas internos e internacionais, e têm sido analisados, muitas 

vezes, numa perspectiva histórica. No entanto, a análise histórica não permite responder a 

determinadas perguntas, tais como: qual é a essência da negociação, do ponto de vista estratégico? 

Trata-se de uma negociação de “barganha” extremamente conflitante? Ou é uma negociação mais 

cooperativa? Qual a relação entre a negociação e o contexto político e social?  
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O estudo desses processos, bem como a resposta a essas perguntas, representam uma das 

tarefas mais complexas da ciência política e da teoria da negociação. Esta resposta é extremamente 

complexa, e não fornece nenhuma solução efetiva a respeito (Sergeev, 1991). Sergeev (1991) tem 

defendido o uso das metáforas como método de compreensão analítica dos processos de negociação, 

propondo a metáfora da “barganha”, a metáfora da escolha conjunta, da construção conjunta do 

futuro e a metáfora da pesquisa conjunta.  

Para a interpretação de negociações internacionais ambientais – como é o caso das 

negociações entre Brasil e Uruguai analisadas nesta tese –, a última metáfora mostra-se a mais 

apropriada, pois em casos assim, os participantes, no intuito de conhecer melhor a situação, precisam 

ter acesso a dados complexos, de alto conteúdo técnico (Sergeev, 1991; Winham, 1977). Estas 

situações se apresentam inicialmente em um contexto no qual o conhecimento sobre o problema é 

incerto, o que leva às partes a ter que realizar pesquisas conjuntas.  “Os interesses reais das partes se 

transformam em dependentes das capacidades tecnológicas e o processo de negociação é 

influenciado por fatores como o avanço técnico que as partes vão atingindo” (Sergeev, 1991: 62).  

As negociações baseadas na metáfora da pesquisa conjunta de dados apresentam algumas 

características que as diferenciam de outras. As equipes de negociação dividem-se em dois grupos: o 

dos diplomatas, que cuida dos aspectos políticos da negociação; e o dos especialistas, responsável 

pelos aspectos tecnológicos e científicos (Sergeev, 1991). Do ponto de vista analítico e prático, a 

formação desses dois grupos tem criado problemas de responsabilidades da tomada de decisões, pois 

cada um dos grupos geralmente deseja que o outro assuma as responsabilidades das decisões, 

tornando o processo mais lento (Winham, 1977).  

O processo de negociação internacional analisado por esta tese tem início na segunda metade 

da década de 1980, momento da redemocratização tanto do Brasil quanto do Uruguai, e termina em 

2003.    

• Categorias de análise do processo de negociação  

As categorias que permitem descrever e explicar se uma negociação atingiu ou não um 

resultado positivo – a celebração de um acordo – foram sintetizados por Fisher (1991c), Fisher et alli 

(1994). São elas: 

a) os interesses das partes; 

b) as opções que as partes têm a seu dispor;   

c) a legitimidade da solução proposta;  
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d) a qualidade da relação anterior; 

e) a comunicação existente entre as partes; 

f) o compromisso das partes em querer chegar a um acordo; e 

g) as alternativas que as partes têm (BATNAs) a seu dispor.  

Essas categorias serão utilizadas para analisar o processo da negociação até a assinatura da 

Ata de Jaguarão, em 1990, e da celebração do Acordo de Cooperação Ambiental Bilateral Brasil-

Uruguai, em 1992.  

Nesta tese será mostrado que, no caso em análise, predominaram fatores mais cooperativos do 

que competitivos, que influenciaram os Estados a chegar a um acordo negociado ( Bazerman & 

Neale, 1993; Fernandez & Daie, 1993; Fisher & Ury, 1981; Raiffa, 1982).6  

•  As novas fontes de “poder”, segundo o enfoque moderno de negociação  

O poder é uma categoria “crítica” para a análise das negociações internacionais. No enfoque 

tradicional das relações internacionais, a escola “realista” tinha uma concepção do poder baseada nos 

recursos acumulados pelos Estados, principalmente os recursos de poder militar e industrial 

(Morgenthau, 1978). Essa teoria se ancorava na idéia de que existia uma distribuição desigual do 

poder entre os Estados no sistema internacional, e que tal desigualdade influenciava diretamente os 

resultados das negociações entre Estados em situações de assimetria de poder (Hopmann, 1990), 

oferecendo uma grande vantagem ao Estado com maior acumulação de recursos estruturais 

(Hopmann, 1990:52).  

A análise dos recursos e de sua influência sobre os resultados das negociações partia do 

pressuposto de que essas negociações internacionais aconteciam num esquema tradicional “ganhar-

perder”, num contexto distributivo de negociação. Em negociações distributivas, a influência dos 

recursos de poder sobre os resultados é muito alta, favorecendo o Estado mais poderoso em termos 

de recursos (Hopmann, 1990).  

 As mudanças ocorridas no cenário internacional, bem como o surgimento de outros 

paradigmas de análise das relações internacionais, mostraram que a importância e a “influência” 

desses fatores sobre os resultados das negociações interestatais era bem mais limitadas do que se 

pensava. Alguns autores provaram que o poder é uma categoria  multidimensional, e que o acúmulo 

de recursos pode ser relevante em determinadas áreas das relações internacionais – como em 
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segurança e guerra –, mas também pode ter importância relativa em outras – meio ambiente e 

comércio internacional, por exemplo  (Baldwin, 1979; Keohane & Nye, 1977).  

 Nesse contexto internacional, a partir dos anos 1980, autores como Fisher & Ury (1981) e 

Lax & Sebenius (1986) chamaram a atenção para o fato de que os mais fracos também poderiam 

alcançar resultados favoráveis para si próprios. A ênfase foi colocada no fato de que as negociações 

de conteúdo mais “integrativo”, de tipo “ganha-ganha”, diminuíam a influência dos recursos 

estruturais de poder e aumentavam as possibilidades de que o mais fraco pudesse influenciar o 

resultado final da negociação.  

Assim, Fisher & Ury (1981), com seu método de negociação baseado nos interesses, méritos 

ou princípios – e não nas posições, como era o método clássico –, mostraram que era possível para 

um Estado “fraco” influenciar a negociação e alcançar resultados positivos para ambas as partes. 

Fisher & Ury (1981) argumentaram que existiam outras fontes de poder que poderiam ser usadas 

pelo ator, o Estado mais fraco do ponto de vista estrutural do poder, no caso das negociações 

internacionais. Essa visão trouxe nova luz ao enfoque moderno da teoria da negociação e mudou a 

forma de perceber a influência do poder sobre os resultados das negociações (Hopmann, 1990).7   

Fisher (1991b) fez uma crítica direta à idéia do poder de negociação baseado exclusivamente 

no conceito da força física. Definiu o poder de negociação como a habilidade de influenciar outros 

(Fisher, 1991b:129) e argumentou que a capacidade de influenciar o comportamento de outros 

depende de diferentes fatores, a saber:  

a) O poder das destrezas e do conhecimento, que inclui o conhecimento dos dados da 

negociação e dos interesses da outra parte.  

b) O poder de um bom relacionamento entre as partes, baseado na confiança mútua e na 

comunicação. Esse fator de poder também funciona no campo das negociações internacionais 

(Fisher, 1991b:131). 

c) O poder de criar uma boa alternativa à negociação, ou de gerar BATNAs (MAANAs) 

(conceito explicado no subitem 2.3.4) (Fisher et alii, 1994: 117-126). A categoria de BATNA 

(MAANA) foi uma das mais relevantes para a análise da influência das alternativas sobre os 

resultados da negociação (Fisher et alii, 1994: 117-126). Tal enfoque do poder está baseado em 

                                                                                                                                                                     
6 Em termos teóricos, não existe nenhuma negociação “pura”, i.e., ou totalmente cooperativa ou totalmente competitiva. 
A negociação localiza-se na região intermediária, entre o conflito puro e a cooperação pura (Fernández & Daie, 1993). 
7 Esse novo conceito de “poder de negociação”, defendido por Fisher, foi criticado por McCarthy (1991). 
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outros textos, como os de Bacharach & Lawler (1980), Blau (1964), Emerson (1962) e Pen (1952). 

De acordo com Fisher & Ury (1981),  

 
Em qualquer negociação existem realidades que não podem ser mudadas 

facilmente. O máximo que pode fazer um método de negociação frente a uma 
situação de desigualdade de poder é cumprir com dois objetivos: primeiro, se 
proteger contra a possibilidade de um acordo que não deveria ser aceitado, e 
segundo, ajudar a maximizar o uso efetivo dos recursos disponíveis, para que 
qualquer acordo satisfaça seus interesses (do mais fraco) da melhor forma possível 
(Fisher & Ury, 1981: 101).   

 

d) O poder de propor uma solução “elegante” e satisfatória, capaz de reconciliar os interesses 

comuns de ambas as partes.   

e) O poder da legitimidade está baseado no fato de que o interesse da parte se ampara na 

justiça, em precedentes legais, em opiniões “científicas” e “técnicas” que dão credibilidade e 

honestidade aos interesses das partes (Fisher, 1991: 133).    

f) O poder do compromisso. Os compromissos que as partes vão assumindo ao longo de um 

processo de negociação são uma fonte de poder, na medida em que influenciam o comportamento da 

outra parte. Os compromissos positivos são feitos por meio de comunicações verbais públicas ou 

“cara a cara”, que vão gerando efeitos positivos sobre a negociação. Para isso, é necessário que a 

outra parte tenha confiança nos compromissos que vão surgindo, que são fatores de influência sobre 

o processo de negociação (Fisher & Ury, 1991). 

O enfoque desta tese para explicar o processo e os resultados da negociação não está baseado 

no poder estrutural dos atores. Existem trabalhos de autores de prestígio que analisam os processos 

de negociação tomando como fator explicativo o poder das partes (Zartman, 1985). Uma explicação 

desse tipo não parece capaz de explicar resultados positivos para o fraco, quando a relação de poder 

se mostra acentuadamente assimétrica em termos de recursos. A teoria baseada nos recursos de poder 

das partes tem como premissa que o Estado mais poderoso necessariamente vai sair ganhando com a 

negociação, explorando o Estado de menor poder relativo. Nesse sentido, o resultado da negociação 

já está pré-determinado pelos recursos estruturais de poder – capabilities – que cada Estado possui: 

população, capacidade militar, industrial, econômica (Aron, 1962; Morgenthau, 1978; Waltz, 1979).  

Esse “realismo” estrutural não parece adequado para explicar que o fraco possa obter ganhos 

num processo entre dois Estados em situação de assimetria de poder. O enfoque desse tipo de teoria 

tende a ver a negociação como um processo distributivo, no qual necessariamente haverá um 
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ganhador – o poderoso –, e um perdedor – o fraco. Alguns trabalhos baseados na idéia do poder 

como fator explicativo têm procurado diminuir a influência dos fatores de poder agregado estrutural 

sobre os resultados, mostrando a relevância da influência das táticas sobre os resultados.  

Esses estudos têm tentado quebrar a idéia anterior, de determinismo sobre os resultados, 

revelando o peso dos fatores do contexto e do processo sobre os resultados da negociação (Habeeb, 

1988). Nesse sentido, Habeeb é um exemplo de autor que tem se dedicado à análise de negociações 

bilaterais entre um Estado poderoso e outro fraco, como o caso de negociação de soberania territorial 

sobre a posse do canal de Panamá entre Estados Unidos e Panamá. O argumento e as conclusões dos 

trabalhos de Habeeb (1988) foram de que os Estados fracos podem influenciar os processos e 

“ganhar” em negociações, quando fazem uso de táticas como a de legitimidade do reclamo ou de 

diferenças na "assimetria de atenção" em relação ao tema.  

A assimetria de poder estrutural não é um impedimento para que surjam a cooperação e a 

resolução conjunta de um problema na área ambiental, quando interessa às duas partes chegar a um 

acordo. Casos assim só podem ser bem-sucedidos se houver interesse, por parte do forte, em negociar 

com o fraco. No caso das negociações entre Brasil e Uruguai por contaminação transfronteiriça, a 

assimetria de recursos de poder estruturais (Zartman, 1985) não explica os resultados que foram 

alcançados. 

Os novos conceitos de poder usados pelo enfoque moderno de negociação são os mais 

adequados para explicar por que razão um Estado como o Uruguai, que se encontrava numa situação 

de recursos de poder estrutural tão assimétrica em relação ao Brasil, obteve resultados positivos na 

negociação. Na realidade, a negociação e a implementação de uma pesquisa conjunta de dados 

permitiram que ambos os Estados conseguissem aumentar o conhecimento que tinham sobre o 

problema. A negociação foi de tipo cooperativa, e os dois Estados obtiveram sucesso com o acordo.  

As diferenças entre o enfoque clássico de negociação e o enfoque moderno são apresentadas 

na tabela 2.2. O enfoque moderno será aplicado à análise da negociação entre Brasil e Uruguai por 

poluição transfronteiriça  
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Tabela 2.2.: Os fatores de poder e sua relevância nos enfoques clássico e moderno  
de negociação  internacional 

Elementos 

Analíticos 

Enfoque clássico de 

negociação 

Enfoque moderno 

de negociação 

Paradigma teórico de 

relações internacionais 

Escola realista de poder Escola da interdependência 

complexa 

 

 

 

Recursos e fontes de poder 

que influenciam o resultado 

 

 

 

• Estruturais: 

militares, econômicos, uso da 

força 

• conhecimento 

• bom 

relacionamento 

• alternativas 

• solução elegante 

• legitimidade 

• compromissos 

 

Tipo de negociação 

em que são influentes 

Resultado: 

ganha-perde (vencedor) 

Resultado: 

ganhos mútuos 

(ganha-ganha) 

Agenda de temas 

de negociação 

Militares e 

questões de segurança 

Meio ambiente, 

comércio internacional 

Fonte: elaboração própria.  

 

 

A questão do “poder” é um tema altamente complexo, que tem chamado a atenção de 

diversos autores contemporâneos, dentre os quais Galbraith (1999).8 

                                                 
8 De acordo com a classificação das fontes, dos meios e da dinâmica do poder desenvolvida por Galbraith (1999), as 
fontes do poder são a personalidade, a propriedade e a organização (Galbraith, 1999:39-76). Em relação aos meios, o 
poder pode ser exercido sob a forma de poder condigno (punição), sob a forma de poder compensatório ou sob a forma 
de poder condicionado (persuasão). O autor mostra também que a dinâmica do poder tem variado historicamente pela 
ação das mudanças produzidas em relação às formas e à combinação de fontes e de instrumentos. Embora a análise de 
Galbraith (1999) seja muito interessante, o autor da presente tese não tem conhecimento de pesquisas sobre negociação 
internacional nas quais essa construção analítica tenha sido aplicada.       



 46

 

2.3.5. Eficácia: sucesso e bons resultados das negociações  

 

Os autores têm usado diferentes termos para se referir aos resultados, no que concerne à 

efetividade das negociações. Alguns dedicam-se a desenvolver mais a fundo o conceito de 

efetividade, referindo-se a ele como “sucesso” ou “bom resultado” (Bazerman & Neale, 1993; 

Fishcer & Ury, 1981; Susskind & Cruikshank, 1987; Susskind et alii, 1999; Underdal, 1991). Muitas 

vezes, os autores utilizam os termos “sucesso”, “bom resultado” e “eficiência” como se estivessem 

tratando de conceitos similares. Nesse sentido, a análise mostra-se mais complexa, devido à 

ambigüidade dos termos utilizados (Underdal, 1991).  

   Os distintos autores têm conferido distintos significados aos conceitos. Nesta tese será 

usado o conceito de “eficácia”, como um termo que engloba as idéias de “bom resultado” e de 

“sucesso” das negociações.  Assim, para esta tese: eficácia = sucesso = bons resultados. 

Tanto “sucesso” quanto “bom resultado” fazem referência a conceitos que constituem 

variáveis num contínuo cujo valor inicial é zero. Não são conceitos dicotômicos e não podem ser 

avaliados do ponto de vista quantitativo. É impossível dizer, em termos absolutos, se uma negociação 

foi bem-sucedida. (Underdal, 1991).9  

Com intuito de poder avaliar com maior precisão e consistência a eficácia da negociação, 

nesta tese serão usados diferentes critérios de efetividade das negociações, descritos a seguir.      

a) Existência de acordo entre as partes. É o indicador básico de efetividade e de resultado 

positivo. Assim, o resultado da negociação tem o sentido prático de avaliar se as partes, os Estados 

(no caso, Brasil e Uruguai), chegaram ou não a um acordo (Underdal, 1991).  Underdal (1991) 

definiu dois tipos de acordos: os formais, escritos, convenções ou tratados, nos quais os negociadores 

fazem intercâmbios de promessas – como foi o caso da negociação entre Brasil e Uruguai –, e os que 

supõem simplesmente o “encontro de idéias” sobre a resolução de um problema (Underdal, 1991). 

No caso estudado, obteve-se um resultado concreto: a assinatura de dois acordos formais escritos, a 

Ata de Jaguarão, em 1990, e o Acordo de Cooperação Ambiental Bilateral Brasil-Uruguai, em 1992. 

                                                 
9 Uma exceção é o conceito de “eficiência” dos acordos. A idéia de eficiência das negociações tem sido usada por alguns 
autores no sentido de avaliar em que ponto se encontram os acordos obtidos numa negociação, tomando como base da 
medição o fato de que os acordos se encontrem dentro da chamada “fronteira de Pareto”. Fora dela, os acordos seriam 
ineficientes. Tal método de avaliação baseia-se no conceito da “racionalidade” da tomada de decisões dos atores, em 
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Essa forma de avaliar os resultados é importante, mas, de certa forma é primária, já que não 

permite a análise de um outro fator, também fundamental, para se determinar o grau de sucesso da 

implementação: a qualidade do acordo (Hopmann, 1990; Susskind, 1987; Underdal, 1991).  

b) A satisfação dos interesses das partes com o acordo obtido (Bazerman & Neale, 1993; 

Fisher et alii, 1994). De acordo com a definição de Fisher et alii (1994), uma negociação pode ser 

julgada imparcialmente por  

três critérios: deve produzir um acordo sensato, se houver possibilidade de 
acordo; deve ser eficiente; e deve aprimorar ou, pelo menos, não prejudicar o 
relacionamento entre as partes. Um acordo sensato pode ser definido como aquele 
que atende aos interesses legítimos de cada uma das partes na medida do possível, 
resolve imparcialmente os interesses conflitantes, é duradouro e leva em conta os 
interesses da comunidade (Fisher et alii, 1994:23) .  

 

c) Estabilidade dos acordos. Não se trata de um critério de avaliação dicotômico da 

estabilidade, para determinar se um acordo é estável ou instável. Underdal (1991:110) identificou 

quatro tipos de acordos:   

• estáveis, que não prevêem incentivos para que as partes ampliem a cooperação nem para 

que as partes deixem de cumprir o acordo;   

• estáveis e dinâmicos, que prevêem incentivos para ampliar a cooperação, mas não oferecem 

incentivos para que as partes saiam do acordo; 

• instáveis, que não prevêem incentivos para ampliar a cooperação, mas oferecem incentivos 

para que as partes saiam do acordo;  

• vazios, que prevêem incentivos tanto para ampliar a cooperação quanto para que as partes 

saiam do acordo (Underdal, 1991:110) 

Essa tipologia será usada nesta tese para avaliar que tipos de acordos foram celebrados entre 

Brasil e Uruguai para resolver o problema da suposta poluição transfronteiriça. 

d) Distribuição de valor da negociação entre as partes 

 Com esse conceito é possível avaliar que tipo de valor a negociação forneceu a cada uma das 

partes: recursos financeiros, tecnologia, aumento do conhecimento científico e técnico sobre o 

problema. Assim, o critério de avaliação adotado busca averiguar em que medida as partes da 

                                                                                                                                                                     
termos do resultado da relação “custo/benefício” (Hopmann, 1990; Lax e Sebenius, 1986; Raiffa, 1981). Esse conceito de 
eficiência não será utilizado nesta tese. A análise de resultados adotada ampara-se em critérios qualitativos.  
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negociação conseguiram atingir “ganhos mútuos” na distribuição de valor da negociação (Susskind et 

alii, 1999; Underdal, 1991).      

e) Melhora da qualidade de tomada de decisões políticas com base técnica. Outro critério 

de avaliação dos resultados da negociação refere-se à melhora da qualidade da tomada de decisões. 

Esse critério é especialmente aplicável a casos em que uma ou ambas as partes não dispunham, no 

início da negociação, de informação técnica ou científica suficiente sobre o tema, por exemplo. As 

decisões e as negociações, principalmente na área das políticas ambientais, devem se basear num 

certo equilíbrio entre os interesses políticos e o conhecimento técnico (capaz de dar sustento e maior 

eficiência às decisões políticas). É preciso considerar que geralmente tais temas exigem um 

conhecimento técnico e científico, como é o caso da poluição transfronteiriça analisada nesta tese 

(Susskind, 1987; Susskind, 1994; Susskind et alii, 1999).  

f) Melhora da qualidade da relação entre as partes. Fisher et alii (1994) destacam também 

o fato de que uma boa negociação pode ser avaliada pelo fato de ter contribuído para aprimorar o tipo 

de relacionamento entre as partes ou pelo menos para não prejudicar este relacionamento (Fisher et 

alii,1994:22). Estes autores criticam as negociações baseadas em posições, e não nos “interesses”, 

que prejudicam e desgastam as relações entre as partes10.  

 

Pré-requisitos da eficácia. Por último, Susskind & Cruikshank (1987) destacam que existem 

três pré-condições para que a negociação “não assistida”11 atinja o sucesso nos resultados: 

a) que os temas em disputa e as partes que participam da negociação sejam poucos e 

claramente identificáveis;  

b)  que as partes estabeleçam bons canais de comunicação, para poder resolver o problema de 

forma conjunta; 

c)   que os custos ocasionados pela incerteza de cada uma das partes agir sozinha sejam  

relativamente altos para as partes envolvidas na negociação (Susskind & Cruikshank, 1987: 

133).    

                                                 
10 O critério de avaliação de resultados da negociação, chamado “distância das posições iniciais”, não é aplicável neste 
caso, pois se baseia na idéia da negociação distributiva ou posicional, bem como nas concessões que as partes fizeram 
durante o processo  (Underdal, 1991). 
11 A negociação “não assistida” caracteriza-se pelo fato de que o processo é administrado apenas pelas partes, sem a 
intervenção de uma terceira figura (árbitro, facilitador) (Susskind & Cruikshank, 1987).   
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Em resumo, nesta tese o conceito de “efetividade” será utilizado para avaliar os resultados das 

negociações. Abaixo, na tabela 2.3., são apresentados os critérios de avaliação de efetividade das 

negociações.  

 

Tabela 2.3.: Critérios e formas de avaliação da eficácia das negociações entre Brasil e  
                          Uruguai por contaminação transfronteiriça   

Critérios de Eficácia   Forma de Avaliação 

1.Existência de acordo Sim - Não  

2.Satisfação das partes Percepções positivas/negativas dos negociadores  

3.Estabilidade dos acordos Tipologia:  

• estáveis 

• estáveis e dinâmicos 

• instáveis 

• vazios  

4. Distribuição de valor Aumento - diminuição de valor 

para cada uma das    partes 

5. Qualidade da tomada de decisões Aumento - diminuição da base científica/técnica 

das decisões 

6. Qualidade da relação entre as partes Melhora ou prejuízo da qualidade da relação   

Fonte: elaboração própria, com base em Bazerman & Neale (1993); Fisher & Ury (1981);  
Susskind (1987); Susskind (1994); Susskind et alii (1999).   
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2.4. Teoria da implementação de acordos internacionais: enfoques e categorias de  

análise       

 

No caso analisado nesta tese, a implementação do monitoramento conjunto conseguiu ser 

efetiva, atingindo resultados específicos e concretos (Grindle, 1980). Najam (1995) tem defendido o 

uso da literatura analítica de implementação de acordos e políticas públicas domésticas na área de 

acordos internacionais. Por esse motivo, serão mostrados a seguir os enfoques, conceitos e categorias 

de análise usados nesta tese.  

 

• Conceito de implementação: processo e eficácia  

O conceito de implementação não é de simples definição. Numa primeira acepção, o nome 

implementação significa a consecução dos objetivos da política. Num segundo sentido, como ação, é 

um processo que compreende “tudo o que acontece tratando de alcançar os objetivos da política” 

(Pressmann & Wildawsky, 1973: 75). Essa diferenciação levanta uma questão relevante: ainda que os 

objetivos da política que está sendo implementada não sejam alcançados, isso não significa que não 

aconteça “nada” em termos de implementação. Ou seja, desde o momento em que uma política é 

decidida, algumas coisas já acontecem, como, por exemplo, esforços, medidas e ações. Isso já é 

considerado implementação.  

No primeiro sentido – consecução dos objetivos da política –, a implementação refere-se à 

“eficácia”. No segundo sentido – definido como ação –, a implementação está relacionada ao 

“processo”. Porém, tanto num sentido como no outro, ambos os conceitos de implementação estão 

interrelacionados. Não é possível avaliar a eficiência sem que se compreenda o processo. De fato, na 

maioria das situações reais ocorrem variantes de todos os tipos. Isso significa que alguns passos são 

perseguidos, e certos objetivos atingidos. Em outros casos, outros objetivos são transformados ao 

longo do processo de sua consecução. O objetivo da pesquisa em implementação é explicar por que 

as coisas acontecem, ou seja, por que razão certos objetivos são atingidos e outros não. Nesse 

sentido, a implementação passa a ser um processo do que “acontece depois que uma política é 

definida”, com independência dos resultados atingidos (Najam, 1995:7; Pressmann & Wildawsky, 

1973).  
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Encarar a implementação como um processo exige a análise de todo um conjunto de ações e 

decisões que vão sendo tomadas, procurando atingir certos objetivos, ao longo de um período de 

tempo que se inicia com a definição de uma política. Tais ações fazem parte do processo de 

implementação, mesmo que não sejam atingidos os resultados pensados e formulados no momento 

em que a política foi definida.   

Em resumo, o processo de implementação pode ser definido como um “processo de 

negociação dinâmico entre diversos atores que operam e interagem a diversos níveis, local, federal, 

central etc. dentro e entre diversas organizações” (Najam, 1995: 34). Essa definição parte da 

premissa de que o processo de implementação é um processo de dinâmica complexa, do qual 

participam diversos atores (Allison, 1971; Bardach, 1977; Elmore, 1978; Najam, 1995; Wittrock & 

De Leon, 1986).  

A presente tese analisará tanto o processo de implementação dos acordos internacionais 

quanto a eficácia, ou seja, os resultados que a implementação logrou atingir.  

 O conceito de implementação de acordos internacionais diz respeito às "medidas e ações que 

os Estados tomam para executar os tratados internacionais no nível doméstico” (Najam, 1995: 24). 

Os conceitos de implementação são orientados para analisar o processo de execução de um acordo 

depois de “internalizado” por um Estado (Najam, 1995).12 

• Enfoques para a análise de implementação de acordos internacionais 

 De forma sintética, é importante destacar que os estudos sobre implementação passaram por 

três fases distintas. A primeira geração de estudos deu ênfase especial às complexidades do processo 

de implementação, mas produziu trabalhos com pouco desenvolvimento teórico. Esses estudos 

apresentavam uma visão predominantemente “pessimista” em relação à implementação; pretendiam 

mostrar que, na realidade das políticas públicas, “nada funciona” no momento da implementação 

(Goggin et alii, 1990; Najam, 1995; Villanueva, 1993b). 

Já a segunda geração de estudos de implementação de políticas dispensou uma atenção muito 

maior à construção de teorias e ao desenvolvimento de modelos de análise. Esses trabalhos 

destacaram-se por desenvolver conceitos e teorias com o objetivo de fornecer arcabouços analíticos 

que permitissem compreender, com maior rigor científico, os processos de implementação. A 

preocupação desses autores era de estabelecer uma dimensão teórica capaz de possibilitar a 

                                                 
12 Foi  nesse sentido que se utilizou o conceito no Capítulo 1 - Introdução.  
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realização de estudos de casos de implementação com uma metodologia mais rigorosa. Os trabalhos 

desses autores tinham a intenção de que os estudos de implementação se firmassem como um campo 

de especialização, dentro do conjunto dos estudos das políticas públicas. Nesse sentido, diversos 

autores merecem destaque, especialmente Mazmanian & Sabatier (1983) e Van Meter & Van Horn 

(1975).  

Por último, a terceira geração de estudos tentou combinar a base teórica com os estudos de 

casos, buscando explicar por que a implementação funciona em alguns casos e em outros não. Esses 

trabalhos tratam também de casos de implementação de políticas, inclusive nos países em 

desenvolvimento, e introduziram uma mudança no tipo de escolha de casos. Em vez de analisar casos 

para mostrar que “nada funciona”, passaram a escolher casos, mesmo em países em 

desenvolvimento, para provar que a implementação pode atingir resultados positivos, ou seja, casos 

de práticas efetivas. Essa literatura refere-se a práticas “bem-sucedidas”, dedica-se ao estudo de casos 

de implementação em que foram produzidos resultados concretos e específicos. As políticas 

formuladas “saíram do papel” e foram executadas, alcançando resultados efetivos (Grindle, 1990; 

Puppim de Oliveira, 2002; Tendler, 1997; Thomas & Grindle, 1990).  

Assim como em outras disciplinas ou áreas do conhecimento em ciências sociais, não existe 

consenso entre os autores sobre a “universalidade” de aplicação dos seus modelos. De um lado, os 

“universalistas” têm defendido a validade e aplicabilidade de sua teoria em qualquer contexto, seja 

do mundo desenvolvido ou em desenvolvimento (Van Meter & Van Horn, 1975). Os autores 

“relativistas”, por sua vez, têm defendido o argumento de que a aplicação dos modelos é diferente 

nos países em desenvolvimento, baseados na premissa de que nesses países existem obstáculos 

maiores, de caráter financeiro, tecnológico e político (Grindle, 1980; Najam, 1995).13    

 

 

 

 

                                                 
13 Nesta tese não será tomada posição a respeito desse assunto, por se entender que, na realidade, a oposição entre 
universalistas e relativistas é desnecessária, fazendo parte do grupo de premissas “apriorísticas”. O ponto de vista 
desenvolvido aqui é o de que, dependendo do caso e da política em análise, um modelo analítico prévio pode ser validado 
ou não. O debate inclui ainda uma discussão de caráter epistemológico e metodológico sobre qual é a melhor estratégia 
de acumulação do conhecimento: do geral (teoria) ao particular (estudo de caso), ou do particular (caso) à construção de 
teoria (geral). A corrente relativista baseia-se na premissa de que existem diferenças estruturais entre os países 
desenvolvidos e os países em desenvolvimento, por exemplo, nas relações entre Estado e sociedade.  
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2.4.1. Fatores que influem na explicação do processo da implementação de acordos 

internacionais  

 

O objetivo da análise do caso em estudo – entre Brasil e Uruguai – é mostrar quais os fatores 

que exerceram influência para a implementação dos acordos. Nesse sentido, tanto os autores da 

primeira quanto os da segunda geração concordam em relação à idéia de que o processo de 

implementação pode ser sintetizado como um jogo de atores que se explica pela influência de cinco 

variáveis ou fatores críticos (Bardach, 1977; Najam, 1995; O' Toole, 1986), abaixo discriminados:  

• Conteúdo da política. Compreende a análise da influência dos objetivos, meios e metas das 

políticas. Segundo a classificação de Thomas Lowi, as políticas podem ser regulatórias, distributivas 

ou redistributivas (Lowi, 1964). No presente caso, trata-se de uma política de regulação, já que 

envolve o comportamento de uma empresa brasileira, a CEEE, proprietária da usina de Candiota II, 

que poderia estar poluindo território uruguaio. O problema refere-se à política de regulação do 

comportamento ambiental da empresa.  

• Contexto. O contexto no qual um acordo é implementado exerce influência direta sobre a 

efetividade da implementação. Abrange diversas dimensões, tais como a jurídica, a política, a 

institucional e a administrativa, bem como leva em conta as características dos Estados nos quais o 

acordo é implementado – brasileiro (federal) e uruguaio (unitário e centralizado) –, a forma como o 

tema da poluição transfronteiriça foi comunicado nos meios de comunicação de massa, a quantidade 

de organizações que participam da implementação, as relações entre essas organizações, o tipo de 

regime político (democrático, autoritário), o sistema político-partidário etc.    

A influência de todos esses fatores sobre o processo de implementação do acordo e sobre a 

efetividade obtida no avanço do processo relaciona-se diretamente a esses contextos.    

• Compromisso. Refere-se ao interesse, aos desejos e à vontade dos atores envolvidos na 

implementação dos acordos políticos, tanto nos níveis decisórios mais altos do Estado quanto nos 

escalões intermediários e mais baixos da burocracia, os street-level burocrats (Berman, 1978; 

Grindle, 1980). Outros autores, tratando da implementação de regimes e acordos ambientais 

internacionais, têm destacado a importância do “compromisso” (Keohane et alii, 1996).   

• Capacidade. A capacidade de implementação relaciona-se ao problema do poder que as 

instituições ou organizações têm para poder executar uma política ou um acordo. É necessário ter 
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capacidade suficiente para que o acordo possa ser implementado de forma efetiva (Mazmanian & 

Sabatier, 1983; Van Meter & Van Horn, 1975;).  

Essa dimensão inclui uma série de variáveis e elementos referentes aos recursos das 

organizações e agências que participam da implementação, tais como questões logísticas, capacidade 

administrativa, recursos humanos, fatores financeiros, tamanho e poder das organizações 

participantes, acúmulo de competências técnicas, conhecimento técnico e tecnologia de que dispõem 

as organizações que vão implementar o acordo, experiência (expertise) acumulada sobre o assunto 

que terão que implementar, redes de relacionamento interorganizacional, organizações que trabalham 

conjuntamente na implementação ( Grindle, 1980).   

• Stakeholders. Os processos de implementação de acordos internacionais incluem diversos 

tipos de interesses de atores e stakeholders. No caso da negociação em estudo, entre Brasil e 

Uruguai, tal lista é ampla e heterogênea, englobando lideranças políticas, gerentes e diretores de 

organizações públicas, empresas, ONGs, agências de governo, comunidades de populações locais e 

grupos de interesse, meios de comunicação de massa, acadêmicos, organizações internacionais etc. 

Atuando tanto de forma “visível” – por meio de declarações públicas - quanto “invisível” (Mitchells, 

1997), esses stakeholders exercem influência relevante nos processos de implementação, facilitando 

ou dificultando o êxito do empreendimento. Muitas vezes formam-se coalizões de stakeholders, pró 

ou anti-implementação (Jenkins & Sabatier:1994; Mazmanian & Sabatier, 1983).   

Overseas Development Administration (1995) desenvolveu um método de análise dos 

stakeholders que participam de um processo de negiociação ou implementação de políticas. Buckles 

estudou um caso de negociação ambiental motivada por um conflito relativo à exploração do cultivo 

de arroz no Uruguai, mostrando a intervenção de diversos stakeholders no processo (Buckles, 1999).  

Os cinco fatores acima descritos para a análise do caso tratado nesta tese foram resumidos por 

Najam, que construiu um modelo de análise com esses fatores, ao qual deu o nome de “Modelo 5 

Cs”: content, context, capacity, commitment, clients and coalitions (Najam, 1995: 35). 
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2.4.2. Superação de obstáculos para a eficácia da implementação de acordos ambientais 

internacionais  

 

Esta tese pretende analisar de que modo foram superados obstáculos de diversas naturezas, 

tanto no Brasil quanto no Uruguai, para que o processo de implementação fosse efetivo. O conceito 

de efetividade da implementação, no presente trabalho, é considerado igual ao conceito de resultados 

e impactos.14 

A presença dos fatores mencionados no item anterior, entre outros, pode tanto exercer uma 

influência favorável ao sucesso do empreendimento, quanto constituir um obstáculo para a evolução 

do processo e dos resultados da implementação dos acordos.  

Alguns autores, ao se referirem aos problemas e obstáculos para a implementação de políticas 

na área ambiental nos países em desenvolvimento, têm destacado a falta de crescimento econômico 

como causa de agravamento de problemas ambientais (a desertificação, por exemplo) (Desai, 1992). 

Outros têm buscado fornecer explicações a respeito do modo com que certos obstáculos são 

superados por meio da ação conjunta e do trabalho compartilhado de várias organizações em países 

em desenvolvimento (Brinkerhoff, 1996).  

Há ainda autores dedicados a mostrar os tipos de obstáculos existentes em países do Leste 

europeu para a implementação de políticas ambientais (Hardi, 1992). Hardi, por exemplo, destaca a 

falta de suporte político, institucional, legal, financeiro e técnico como um fator que dificulta a 

implementação de políticas públicas na área ambiental (Hardi, 1992).  

Puppim de Oliveira (2002) baseou-se na existência de obstáculos de tipo político, financeiro e 

institucional para elaborar um arcabouço analítico capaz de explicar o processo de implementação 

das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) na Bahia, Brasil. Seu argumento central foi que o processo 

de descentralização do estado criou uma sinergia institucional que deu suporte político, financeiro e 

institucional para a implementação das APAs, tanto no nível estadual quanto no local (Puppim de 

Oliveira, 2002).    

A idéia principal da presente tese é de que a efetividade da implementação dos acordos 

bilaterais entre Brasil e Uruguai foi influenciada pelos seguintes fatores:  

                                                 
14 Vale lembrar que esse conceito foi definido, para a análise de negociação, no item anterior. 
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• Influência positiva do contexto da relação entre ambos os Estados. Existia um clima de 

confiança mútua entre Brasil e Uruguai, originado pela estratégia cooperativa desenvolvida na 

negociação, que criou um clima adequado para a implementação dos acordos assinados.  

• Influência da cooperação bilateral para a superação de obstáculos. Em ambos os 

Estados, surgiram alguns obstáculos de tipo financeiro, institucional e tecnológico, que dificultaram a 

implementação, mas que foram superados devido à estratégia de cooperação bilateral desenvolvida 

entre os dois países.  

• Influência do compromisso de atores e stakeholders relevantes. Atores políticos e 

institucionais poderosos, de ambos os Estados, assumiram o compromisso - comittment - de que os 

acordos fossem efetivamente implementados.  

• A falta de capacidade institucional. No início do processo de implementação dos acordos, 

havia uma falta de capacidade institucional, principalmente de tipo tecnológico, nos governos de 

ambos os Estados. Esse fator explica o interesse de Brasil e Uruguai em implantar o monitoramento 

conjunto: a implementação dos acordos aumentou a capacidade institucional das agências 

reguladoras do meio ambiente nos dois países.  

• A influência do contexto político e institucional no Brasil. Outro fator que favoreceu a 

negociação e a implementação dos acordos refere-se ao fato de que, no Brasil, os órgãos ambientais 

estaduais, municipais e federais tinham interesse em resolver um problema local.  

• A influência do contexto político e institucional no Uruguai. No Uruguai, o ator 

regulador DINAMA tinha interesse em negociar com Brasil e em realizar um monitoramento 

conjunto para poder atender a uma demanda da sociedade, pois a questão da suposta poluição 

tranfronteiriça havia ingressado como problema na agenda pública e institucional do país. 

• A falta de conhecimento técnico como fator mobilizador da implementação dos 

acordos.  Os atores envolvidos na implementação, principalmente a FEPAM e a DINAMA, 

desenvolveram uma estratégia cooperativa de trabalho conjunto interorganizacional, mobilizadas 

pelo interesse em aumentar o conhecimento “científico” sobre o problema da chuva ácida na região 

de Candiota.     
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2.4.3. Dinâmica, adaptação às mudanças de contexto da implementação e renegociação 

de acordos internacionais  

 

Diversos autores têm chamado a atenção para a necessidade de analisar a dinâmica dos 

processos de implementação de políticas e acordos internacionais. Essa dinâmica tem sido analisada 

a partir do conceito de “adaptação” da implementação (Berman, 1980). Outros autores chamam esse 

fenômeno de “evolução” (Pressman & Wildawsky, 1978) do processo, no sentido de que a 

implementação pode mudar os objetivos da política. Nas palavras de Majone & Wildawsky, 

“implementação implica não somente entender o que alguém espera alcançar, mas também o que se 

pretende apreender de novo, desde que se mude a forma de entender a política. A implementação é 

um processo de aprendizado que incorpora o novo” (Majone & Wildawsky, 1978:109). No mesmo 

sentido, Rein & Rabinovitz (1978) destacam o fato de que  

 
as políticas são continuamente transformadas na implementação de ações 

que simultaneamente alteram recursos e objetivos (...) As políticas são desenhadas e 
redesenhadas (...) mobilizando novos atores e novos recursos para atingir elas. A 
implementação é evolução continua. No momento que se age para implementar uma 
política, a política é mudada” (Rein & Rabinovitz, 1978: 322).    

 

A adaptação não só integra o próprio processo de implementação, como também permite que 

o processo continue avançando, na medida em que faz com que a implementação das políticas e 

acordos influencie a realidade, e que a realidade, por sua vez, seja influenciada pelo processo, 

superando problemas e dando aos implementadores novos inputs para a tomada de decisões 

(Wildawsky, 1979).   

Durante a implementação de um acordo, muitas vezes acaba ocorrendo um processo de 

renegociação. Este processo às vezes está previsto no acordo e outras vezes não. A renegociação de 

acordos se dá quando uma das partes – Estados, no caso da negociação entre Brasil e Uruguai–, após 

assinar o acordo, não fica satisfeita com os resultados. Nesse momento, as partes voltam a negociar. 

O assunto em discussão tanto pode ser exatamente o mesmo que tinha sido acordado e 

implementado, quanto podem acontecer algumas modificações na pauta e nos interesses das partes 

(Salacuse, 1991).  
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No caso em estudo, é necessário incorporar esse conceito de renegociação, uma vez que, com 

a diminuição do interesse público (principalmente no Uruguai, mas também no Brasil) a respeito do 

tema da poluição transfronteiriça, houve uma mudança de contexto. Tal fato criou um impasse 

técnico em relação à continuidade do monitoramento conjunto (Susskind & Cruikshank, 1987).  

 

2.4.4. Eficácia dos acordos implementados  

 

Diversos autores especialistas em formulação de acordos internacionais, entre os quais Weiss 

& Jacobson (1999), fazem certas distinções entre “implementação”,  “cumprimento” e “eficiência” 

dos acordos internacionais. Nos últimos tempos, como conseqüência do aumento da produção de 

acordos e tratados internacionais ambientais, surgiu uma maior preocupação em explicar os avanços 

e retrocessos dos processos de "cumprimento”, “eficiência” e “implementação” dessas negociações.  

O conceito de “cumprimento” (compliance), trabalhado por alguns autores, inclui aspectos 

que vão além do processo de implementação; ocupa-se, por exemplo, em explicar as razões pelas 

quais os Estados não cumprem os acordos assinados (Weiss & Jacobson, 1999). Tais pesquisadores 

analisam por que os Estados cumprem de fato com as obrigações assumidas nos acordos. Alguns 

desses aspectos dizem respeito aos procedimentos dos acordos. Referem-se, por exemplo, a como 

deveria ser realizado o monitoramento dos acordos, a como deveriam ser produzidos os relatórios 

técnicos nacionais. Outros aspectos analisados por Weiss & Jacobson (1999) são de tipo substantivo 

– ou seja, relativas aos temas ou assuntos que estão sendo cumpridos -, como a redução da poluição 

ambiental (Weiss & Jacobson, 1999). Os autores que tratam do conceito de eficiência partem da 

premissa de que as normas internacionais geram obrigações - que os Estados se comprometem a 

executar - e prescrevem condutas e ações - que o Estados se comprometem a tentar cumprir.  

No entanto, esse processo é influenciado por diferentes fatores, internacionais ou domésticos, 

que fazem o Estado cumprir ou não com o que tinha sido acordado (Chayes & Chayes, 1993). Esses 

pesquisadores também se apóiam no pressuposto de que os Estados não são atores “racionais 

unificados”, de modo que as decisões são o resultado de disputas políticas, burocráticas e 

organizacionais (Allison, 1971). Weiss & Jacobson (1999) desenvolveram um modelo de tipo 

prescritivo que ordena as dimensões e variáveis críticas, a fim de avaliar se um acordo prevê ou não 

um sistema de implementação que ofereça certas garantias de seu cumprimento. O modelo leva em 

consideração a influência das seguintes variáveis: (1) o tipo de atividade regulada no tratado, o que 
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inclui a localização física da atividade que deve ser cumprida; (2) as características do acordo, o que 

diz respeito à precisão das obrigações definidas no tratado, à forma de realização de relatórios 

ambientais e aos incentivos/sanções previstos para o caso de cumprimento/não cumprimento; (3) o 

ambiente internacional, como a influência da pressão de algum organismo internacional de 

cooperação e da opinião pública internacional (Weiss & Jacobson, 1999). 

Embora evidencie uma preocupação com o sistema de implementação, esse modelo carece de 

um marco de análise capaz de incorporar todos os fatores e dimensões internas existentes em cada 

Estado e que influenciam a efetividade da implementação.    

Já o conceito de “eficácia”15 está relacionado ao cumprimento de um acordo. Um Estado pode 

cumprir o acordo, mas não ser efetivo. A falta de efetividade ocorre quando o acordo é cumprido, 

mas os objetivos não são alcançados (Weiss, & Jacobson, 1999). No caso analisado nesta tese, o 

objetivo final do acordo foi a regulação do comportamento de um determinado ator – a usina de 

Candiota II – mediante a implementação de um conjunto de medidas (Young, 1999).  

Os acordos tiveram a pretensão de implementar um monitoramento para regulamentar o 

comportamento da Usina Termelétrica Presidente Médici, caso a existência de poluição ambiental 

transfronteiriça fosse provada. Nesse sentido, os acordos assinados só teriam sido efetivos se 

tivessem conseguido atingir a modificação desse comportamento (Young, 1999).  

A eficácia dos acordos é difícil de mensurar.   

O foco analítico adotado nesta tese é o da teoria da implementação. O enfoque do 

“cumprimento” dos acordos não é o instrumental analítico mais adequado para a análise da 

implementação. A literatura a respeito do tema é muito incipiente, carecendo ainda de uma estrutura 

explicativa mais complexa que ajude a desenvolver uma análise de um processo que envolve um 

amplo leque de variáveis. Por exemplo, não existem conceitos analíticos para explicar de que forma 

são superados os obstáculos que surgem durante a implementação.  

Já o enfoque de implementação de políticas públicas e acordos internacionais dispõe de 

instrumental conceitual mais adequado para analisar processos complexos, que incluem mudanças de 

contexto, adaptações do processo, e também fatores que explicam a superação dos obstáculos 

existentes para implementar acordos de forma efetiva. Todos esses aspectos já foram analisados nos 

itens anteriores.   

                                                 
15 O termo “eficácia” é o mais apropriado, embora alguns textos utilizem a palavra “efetividade” para se referir a esse 
conceito.     
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De acordo com essas teorias, os processos de implementação dos acordos têm como objetivo 

atingir as metas e resultados propostos pelas partes (Grindle, 1990). A eficácia dos tratados é medida 

em função dos resultados que os acordos alcançam e dos impactos surgidos: 

Eficácia = resultados + impactos (não previstos) 

Os resultados previsíveis relacionam-se ao cumprimento dos objetivos da política definida na 

norma ou acordo (Rein & Rabinovitz, 1978; Sabatier & Mazmanian, 1981). Além dos resultados - 

que são conseqüência direta do processo, previstos nos próprios acordos -, os processos de 

implementação de acordos geram impactos indiretos ou “imprevisíveis”. Grande parte dos resultados 

transforma-se em impactos, os quais dizem respeito aos efeitos do processo da implementação sobre 

atores públicos, populações, ONGs e outras instituições atingidas pela implementação do tratado. 

Muitos dos impactos produzidos não são previsíveis, nem estavam entre os objetivos definidos no 

momento da assinatura do acordo. Às vezes, estes impactos incidem sobre os próprios atores 

implementadores dos acordos. Estes atores passam por processos de transformação e mudança depois 

de implementadas as políticas e os acordos (Grindle, 1990; Sabatier& Mazmanian, 1981; Van Meter 

& Van Horn, 1975).  

Esses impactos também serão analisados nesta tese. 

No caso da implementação dos acordos bilaterais Brasil-Uruguai, tais impactos e mudanças 

aconteceram com os órgãos reguladores e implementadores – FEPAM, no Brasil, e DINAMA, no 

Uruguai. Além dos impactos reais, alguns autores destacam também os impactos “percebidos”, que 

não são “objetivos”, mas sim baseados nas percepções dos atores (Sabatier & Mazmanian, 1981).  

No caso analisado, a eficácia dos acordos - resultados conseguidos - é uma decorrência de 

todo o processo de negociação e implementação. Negociação, assinatura dos acordos, processo de 

implementação e efetividade da implementação são etapas que fazem parte de um conjunto de partes 

interligadas. Nenhuma dessas partes pode ser entendida satisfatoriamente sem que se tenham 

analisado e compreendido as demais. Ao longo de seus 12 anos de duração (1990-2002), o processo 

de implementação passou por distintas etapas.16   

 

                                                 
16 Essa contagem de tempo leva em consideração o momento de encerramento da redação desta tese, que foi em 2002. 
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2.5. O modelo analítico das etapas do processo de negociação internacional e de 

implementação dos acordos entre Brasil e Uruguai   

 

Cada um dos diversos autores que têm se dedicado ao estudo das etapas das negociações 

propõe tarefas distintas a serem realizadas em cada uma delas.  Assim, Fisher & Ury (1981) 

distinguiram três etapas no processo de negociação: 

- Análise dos dados: momento em que se faz um diagnóstico da situação, em que a 

informação é coletada e organizada.   

- Planejamento: etapa na qual cada uma das partes volta a analisar a informação, definindo 

os interesses e os objetivos mais relevantes para a negociação. 

- Discussão: fase em que as partes estão se comunicando diretamente, buscando um acordo, 

reconhecendo os interesses, produzindo opções de acordos que possibilitem satisfação mútua para as 

partes (Fisher & Ury, 1981:16).  

Zartman & Berman (1982) propuseram um modelo de três etapas para a realização prática das 

negociações:  

-  Diagnóstico: processo pelo qual as partes avaliam o problema que pretendem discutir, a fim 

de determinar se já estão preparadas para dar início à negociação formal. Na fase do diagnóstico, as 

partes se comprometem a procurar uma solução negociada para o problema. 

- Construção de fórmula de acordos (ou seja, negociação de uma fórmula ou definição do 

conflito em termos que permitam a construção de uma solução): nessa fase será analisado o que cada 

parte está disposta a perder e a conceder na negociação.  

- Acordo sobre os detalhes: nessa última etapa, as partes negociam os detalhes para 

implementar a fórmula geral sobre os pontos específicos do conflito, que foram definidos na fase 

anterior (Zartman & Berman, 1982).    

Susskind et alii (1999) definiram uma fórmula de quatro etapas para as negociações dirigidas 

a gerar ganhos mútuos para ambas as partes:  

-Preparação: fase na qual cada parte deve realizar determinadas tarefas, tais como definir a 

sua equipe e a sua MAANA (Melhor Alternativa À Negociação de um Acordo); aperfeiçoar a 

MAANA; e elaborar alternativas de ganhos mútuos. O conceito de MAANA foi criado por Fisher & 

Ury (Fisher & Ury, 1981; Fisher et alii, 1998).  
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- Criação de valor: nessa etapa, as partes deverão explorar os interesses, suspender as 

críticas e criar opções para aumentar o valor disputado. 

- Distribuição de valor: momento em que as partes devem discutir e definir padrões para 

distribuir o valor, podendo designar “neutros” que ajudem nesta tarefa, bem como elaborar acordos 

que interessem a ambos os lados.  

- Continuação: fase em que as partes definem os detalhes relativos ao monitoramento das 

decisões tomadas, aperfeiçoam o relacionamento, facilitam a sustentação dos acordos e, 

eventualmente, estabelecem a participação de um elemento “neutro” para a resolução das disputas 

que venham a acontecer na implementação.  

A presente tese utilizará um esquema analítico diferente dos expostos nos parágrafos 

anteriores. Baseado na proposta de três etapas de negociação de construção de consensos, elaborada 

por Susskind & Cruikshank (1987), o esquema adotado direciona-se às negociações “não assistidas”, 

ou seja, negociações diretas entre as partes, nas quais não há participação de uma terceira parte para 

facilitar os acordos (Susskind & Cruikshank, 1987). Esse é o caso da negociação entre Brasil e 

Uruguai para resolver o problema de contaminação transfronteiriça.  O esquema de Susskind & 

Cruikshank (1987) compreende as seguintes etapas:  

- Pré-negociação. Nessa etapa, cada uma das partes realiza as seguintes tarefas: tenta 

organizar a agenda de negociação, definindo os horários e locais das reuniões (também pode ser 

necessário decidir se a imprensa será convidada ou não para os encontros); procura obter 

informações relevantes sobre o problema; define quais e quem são os representantes  que irão 

participar diretamente da negociação. Por último, pode ser realizado um joint fact finding, quando se 

tratar de temas que demandem um parecer técnico para confirmar as opiniões das partes a respeito do 

tema.  

- Negociação. Essa etapa compreende a realização das seguintes tarefas: invenção de opções 

de ganhos mútuos; organização de pacotes de acordos; produção de um acordo escrito; e ratificação, 

pelas partes, do acordo assinado.  

- Implementação ou pós-negociação. Nessa etapa, as partes realizam esforços para que os 

acordos assinados na etapa da negociação sejam cumpridos e implementados, tomando as 

providências adequadas para atingir tal fim. Se o acordo é “fraco”, que seja cumprido e formalizado 

nos processos de tomada de decisão dos governos. As partes criam uma forma de monitorar a 
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implementação, a fim de que as mudanças de contexto não sejam um impedimento para a 

implementação dos acordos.  

Os motivos pelos quais o modelo de etapas de negociação de Susskind & Cruikshank (1987) 

é o mais adequado para a análise do caso tratado nesta tese são os seguintes:  

a) O modelo inclui no processo a etapa de pré-negociação, com uma preocupação especial em 

relação à pesquisa conjunta de dados - joint fact finding -, que foi o objeto principal da negociação 

entre Brasil e Uruguai.   

b) O modelo permite analisar e explorar essa fase de pré-negociação, extremamente relevante 

nas negociações internacionais, particularmente no caso entre Brasil e Uruguai, uma vez que na pré-

negociação o governo brasileiro cooperou com o uruguaio para implementar uma pesquisa conjunta 

sobre o tema. Zartman & Berman (1982) já tinham destacado a importância dessa fase, chamada por 

eles de “diagnóstico do problema”.  

Com base nesses autores, Saunders (1984; 1991) aprofundou a questão e chamou a atenção 

para a importância de desenvolver um referencial analítico que contemple essa fase. Ele faz as 

seguintes perguntas: o que acontece antes do início das negociações entre as partes? Que fatores 

influenciam para que as partes comecem a negociar? Saunders (1984) criou um arcabouço analítico 

para a fase da pré-negociação, no qual incorporou o que chama de “fase de definição do problema” 

(Saunders, 1984:54).  

Essa etapa do processo refere-se à forma como o assunto que vai ser negociado 

posteriormente ingressa na agenda pública e institucional nacional de cada um dos Estados que irão 

participar da negociação. Trata-se de uma fase de tipo político e institucional de debate sobre o tema. 

No caso das negociações de paz entre Egito e Israel, na década de 1970, o tema foi definido, no 

Egito, como uma questão de soberania nacional, ao passo que em Israel foi definido como uma 

questão de segurança. Isso facilitou o início das negociações (Saunders, 1984: 52). Em seu modelo de 

análise de pré-negociação, Saunders incluiu ainda outras três fases: o “compromisso” para negociar, 

a fase dos acordos sobre como negociar e, por último, a própria negociação (Saunders, 1984).   

Esta tese pretende mostrar a relevância da pré-negociação, analisando de que modo o 

problema da poluição ambiental originada pela empresa que explora Candiota ingressou nas agendas 

políticas e institucionais do Brasil e do Uruguai. Ao mesmo tempo, o presente trabalho deseja 

mostrar que a forma como o problema foi definido (Saunders, 1984:51) no período da pré-negociação 
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(1985-1989) exerceu uma influência positiva para que ocorresse uma negociação entre os dois 

Estados.     

c) O modelo de análise de Susskind & Cruikshank (1987) inclui a etapa de implementação 

dos acordos. Trata-se de um fato importante, pois mostra a relevância da etapa da implementação e a 

interação entre todas as etapas da negociação. As categorias de análise da implementação utilizadas 

nesta tese são apresentadas no item 2.4. Outros autores têm chamado a atenção para a relevância de 

analisar a fase da implementação ou a chamada “pós-negociação” (Bazerman et alii, 1991; Raiffa, 

1991; Roth, 1991). Nesse sentido, Susskind & Cruikshank (1987) avançaram ainda mais, incluindo a 

fase da implementação nas etapas da negociação. Por outro lado, cabe salientar que a inclusão dessa 

etapa permite uma perspectiva completa da complexidade do processo.    

 

2.5.1. A relevância do “contexto”  

 

Por último, é necessário acrescentar que as variáveis do “contexto” serão incluídas no modelo 

de análise das etapas utilizado nesta tese. O contexto é um fator de extrema relevância, uma vez que 

as mudanças nele ocorridas têm influência sobre as interações de todos os demais fatores (interesses, 

alternativas, legitimidade etc.).  

De uma forma geral, a literatura sobre teoria de negociação não tem colocado muita ênfase na 

influência das variáveis de contexto. No entanto, alguns trabalhos como os de Bazerman (1991), 

McKersie (1991), Kriesberg (1991) e Schelling (1991) chamaram a atenção para a influência do 

contexto sobre as negociações. Já a literatura de implementação de acordos e políticas tem atribuído 

uma importância muito maior ao fator do contexto como variável crítica (Najam, 1995; O’Toole, 

1986).  

No presente trabalho, diversas variáveis de “contexto” serão consideradas, basicamente, as 

mesmas usadas na teoria de implementação de políticas e acordos, dentre as quais se destacam as 

seguintes:  

- mudança de regime político (democrático, autoritário, redemocratização etc.); 

- tipo de Estado (centralizado, federal); 

- imprensa (a forma como a mídia trata um assunto influi sobre os interesses das partes, sobre 

o processo da negociação ou da implementação, sobre os resultados etc.).  
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Concluindo este capítulo, o modelo utilizado por esta tese para a análise do caso Brasil-

Uruguai incluirá as etapas da pré-negociação, negociação, assinatura de acordos, implementação de 

acordos e renegociação. Os acordos são incluídos na etapa da negociação, e a renegociação é inserida 

na fase da implementação. O modelo baseia-se no trabalho de Susskind & Cruikshank (1987) e é 

apresentado na tabela 2.4., a seguir: 

 
Tabela 2.4.: Marco de análise das etapas do processo de pré-negociação,  
negociação e implementação dos acordos Brasil-Uruguai por poluição transfronteiriça 

 

Pré-negociação Negociação Implementação 

Influência dos fatores 

do contexto 

Influência dos fatores 

do contexto 

Influência dos fatores 

do contexto 

 

Análise de como e por que o 

tema ingressou na agenda 

política de cada Estado 

Análise dos interesses, 

legitimidade, opções, 

alternativas, comunicação e 

compromisso dos atores em 

cada Estado 

 

Fatores que favorecem a 

implementação: interesses e 

compromissos de atores 

 

 

Definição do problema 

Produção e assinatura de um 

acordo escrito 

Efeitos não previstos da 

implementação: aumento da 

capacidade institucional 

Análise do tipo de 

relacionamento e de 

comunicação entre os 

Estados: cooperação ou 

competência 

 

 

Ratificação dos acordos 

 

Eficácia da implementação 

dos acordos: 

resultados e impactos 

Realização dos primeiros 

contatos entre as partes 

Criação e distribuição do 

valor entre as partes 

Renegociação 

Compromisso dos 

atores para negociar 

Eficácia da negociação  

Impasse técnico 

Fonte: elaboração própria. 
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CAPÍTULO 3  A ETAPA DA PRÉ-NEGOCIAÇÃO NO BRASIL: DEFINIÇÃO DO 

PROBLEMA DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL PRODUZIDAPELA UTPM NO RIO 

GRANDE DO SUL (1985-1989) 

 

Neste capítulo, será mostrado que o tema da contaminação ambiental produzida pela UTPM 

já tinha ingressado na agenda doméstica brasileira na década de 1980, na etapa de pré-negociação 

com o Uruguai. A ênfase recairá na ação dos órgãos de controle ambiental, principalmente do estado 

do Rio Grande do Sul, interessados em aumentar o controle sobre a usina. Além disso, será 

apresentado o fato de que as denúncias de existência de poluição realizadas pelos diversos atores e 

stakeholders políticos e sociais foram legitimadas pelos trabalhos acadêmicos produzidos a respeito 

do tema. 

A questão de poluição ambiental na região próxima à usina de Candiota II ingressou na 

agenda pública brasileira como um problema local, devido aos interesses de órgãos ambientais 

brasileiros em controlar o comportamento ambiental da CEEE.  

No item 3.1. será mostrada a importância de dois fatores do contexto para que o tema da 

poluição ambiental provocada pela UTPM ingressasse na agenda política no Brasil: a 

redemocratização e o aumento de interesse pelos temas ambientais; e o interesse da imprensa pelo 

tema.  O item 3.2. analisará o ingresso do tema da poluição de Candiota na agenda política estadual e 

local do Rio Grande do Sul no período da pré-negociação. No item 3.3 será discutido como o tema 

ganhou legitimidade “técnica” por meio de diversos estudos e relatórios “científicos”. 

O item 3.4. enfocará o interesse de órgãos e instituições federais e estaduais na melhoria do 

desempenho e na regulamentação do comportamento ambiental da usina. No item 3.5. serão 

apresentados os diferentes órgãos do governo brasileiro que desenvolveram uma estratégia de 

resolução conjunta do problema da poluição ambiental da UTPM e cooperaram com as autoridades 

uruguaias na pré-negociação. No item 3.6. será discutida a estratégia da UTPM em relação ao 

problema da contaminação ambiental. Finalmente, no item 3.7. serão apresentadas as conclusões do 

capítulo.  
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3. 1. Influência do contexto para o ingresso do tema da poluição local da UTPM no 

período da pré-negociação 

 

Dois fatores do contexto nacional e local, analisados a seguir, influenciaram para que o tema 

da poluição produzida pela UTPM ingressasse na agenda política e institucional no Brasil:  

a) a mudança de regime político e a redemocratização, que aumentou o interesse pelos temas 

ambientais no Brasil; e  

b) o interesse da imprensa pelo assunto.   

 

A) A redemocratização política e o aumento do interesse público em relação aos temas 

ambientais 

Os processos de transição política e redemocratização em curso nos países do Cone Sul – 

Argentina, Brasil e Uruguai – na segunda metade dos anos 1980 trouxeram uma série de mudanças 

nas demandas sociais e no campo institucional (Mainwaring, 1989; Viola & Mainwaring, 1984).  

  

  No Brasil, em particular, tais mudanças refletiram-se no surgimento de novas demandas 

sociais, relacionadas aos direitos humanos e à temática ambiental, e influenciaram o processo de 

formulação e implementação das políticas públicas. Mas ainda durante o regime militar, algumas 

iniciativas importantes foram tomadas. Em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA), vinculada ao Ministério do Interior, responsável pela preservação do meio ambiente e pela 

criação de normas e padrões ambientais.17 Em alguns estados mais industrializados e com problemas 

críticos de degradação ambiental, foram fundadas instituições para controlar a poluição ambiental, 

como a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB), em São Paulo, e a Fundação 

                                                 
17 Após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em junho de 1972, verificou-se no 
Brasil uma crescente conscientização em relação aos problemas ambientais, bem como uma visão mais ampla e integrada 
sobre o meio ambiente. Um dos delegados brasileiros presentes na Conferência de Estocolmo foi Henrique Brandão 
Cavalcanti, então secretário-geral do Ministério do Interior. Por sua influência direta, criou-se, no âmbito daquele 
ministério, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) (Decreto n° 73.030, de 30 de outubro de 1973). A 
competência da SEMA, definida no Artigo 49, previa o acompanhamento das transformações do ambiente, mediante a 
identificação e a correção das ocorrências adversas, assim como o estabelecimento de normas e padrões relativos à 
preservação ambiental. Para exercer a função de secretário especial do Meio Ambiente, nomeou-se Paulo Nogueira Neto, 
que viria a desempenhar um papel fundamental na criação da Política e do Sistema Nacionais do Meio Ambiente. 
Juntamente com a SEMA, foi criado o Conselho Consultivo do Meio Ambiente (CCMA), formado por nove membros de 
notória competência nos assuntos relacionados com a utilização racional dos recursos naturais e com a preservação do 
meio ambiente. Os membros do CCMA eram nomeados pelo Presidente da República, por indicação do ministro do 
Interior (Lemos,  2003). 
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Estadual de Engenharia e do Meio Ambiente (FEEMA), no Rio de Janeiro (Loureiro & Pacheco, 

1995).  

No início dos anos 1980, foi estabelecida a Política Nacional do Meio Ambiente, pela Lei n° 

1.638, de 6 de agosto de 1981. Em 1985, foi criado o Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente, que exerceu papel importante na consolidação de estratégias e arranjos institucionais 

novos para a área ambiental. Fundou-se também o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), órgão diretamente vinculado à Presidência da República e encarregado da formulação 

de políticas ambientais. Foram institucionalizados os conselhos ambientais estaduais e o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), abrangendo o conjunto de instituições do governo ligadas 

à proteção ambiental nos níveis federal, estadual e municipal.  

Por fim, a Constituição Federal de 1988 – bem como as constituições estaduais que foram 

sendo promulgadas nos diversos estados da Federação – trouxe capítulos específicos sobre meio 

ambiente. Dessa forma, o tema foi definitivamente incorporado à ação reguladora do Estado. Do 

ponto de vista político-legislativo, a inserção na Constituição de um capítulo sobre meio ambiente 

trouxe novos atores à arena dos conflitos ambientais. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei n° 7.347, 

de 24 de julho de 1985, instituiu a ação civil pública, instrumento jurídico que ampliou o papel do 

Ministério Público como defensor dos interesses gerais da sociedade.  

O mecanismo da ação civil pública estabeleceu a possibilidade de propor ações judiciais 

contra infrações à legislação ambiental. Algumas ações judiciais de atuação conjunta entre o 

Ministério Público e entidades da sociedade civil foram promovidas: em 1985, por exemplo, a 

entidade ambientalista Oikos e o Ministério Público juntaram-se numa ação com o objetivo de 

responsabilizar 24 indústrias do pólo petroquímico de Cubatão, em São Paulo, pela degradação 

ambiental do município. Nos anos 1980, também mudou o perfil das campanhas ambientalistas, que 

se tornaram mais definidas, com alvos mais específicos. A questão ambiental foi igualmente 

introduzida no espaço acadêmico, e com isso diversas instituições de ensino e pesquisa começaram 

simultaneamente a desenvolver estudos sobre os temas ambientais (Loureiro & Pacheco, 1995).   

Outro fato relevante, no campo das políticas públicas ambientais, no período da transição 

democrática no Brasil, relaciona-se à implementação de políticas de controle da poluição ambiental. 

Nesse sentido, um bom exemplo é o já citado caso de Cubatão, que foi bem-sucedido devido à 

organização de uma aliança temporária entre setores tecnocráticos do governo do estado de São 
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Paulo e movimentos populares, que pressionaram as empresas poluentes da região para que a 

legislação ambiental fosse cumprida (Lemos, 1998). 

Importante ressaltar que todas essas conquistas institucionais consolidaram-se em meio a um 

contexto de cortes nos gastos públicos, fenômeno que afetou não apenas o Brasil, mas a América 

Latina em geral, e que agiu como um obstáculo para que ocorressem ganhos mais significativos na 

área das políticas ambientais (Gligo,1997).    

 

B) O interesse da imprensa pelo tema da poluição ambiental da UTPM     

Nem todas as demandas da sociedade civil conseguem ingressar na agenda pública. Aquelas 

que entram na agenda dos meios de comunicação de massa têm maiores chances de se transformar 

num tema de interesse para a comunidade política e de passar a integrar a agenda institucional (Cobb 

& Elder, 1984; Villanueva, 1993a).  

Os meios de comunicação de massa exercem uma forte influência sobre o público e a 

comunidade política, colaborando com a formação da agenda pública e chamando a atenção da 

população para os assuntos aos quais conferem maior relevância (Shaw,1979; Wolf, 1994). Assim, o 

tipo de cobertura dada pelos meios de comunicação pode ser determinante para que o tema consiga 

ingressar na agenda pública (Cobb & Elder, 1984; Shaw, 1979).  

Desde os anos 1980 até 2002, a questão da poluição ambiental produzida pela termelétrica de 

Candiota foi mencionada por diversos meios de comunicação de massa no Brasil18, principalmente 

pela imprensa do Rio Grande do Sul. Ao longo do período analisado (1988-2002), cerca de 93% das 

notícias foram divulgadas no âmbito estadual, e apenas 7% pela imprensa nacional. A metodologia 

de coleta de dados da imprensa é explicada no Anexo 5.    

Nesse período, a questão de Candiota, com ênfase na poluição ambiental produzida pela 

UTPM, recebeu espaço na imprensa brasileira, principalmente no Rio Grande do Sul. O jornal 

gaúcho Zero Hora e o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, mencionaram o dano ambiental produzido 

pela usina sobre a população local e as atividades econômicas, principalmente agropecuária. O Zero 

Hora, por exemplo, fez referência ao cogumelo ácido e aos “efeitos da poluição causada pela usina 

de Candiota, que está assustando os moradores de Bagé, destruindo campos, contaminando frutas e 

adoecendo animais”. Mais adiante, a matéria adicionava, numa alusão à produção de chuva ácida 

                                                 
18 A análise do tratamento dado ao tema pelos meios de comunicação será feita nos Capítulos 5 e 6.  
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pela usina e à construção de Candiota III: “a chuva destruiu hoje e será pior no futuro” (Zero Hora, 

04/08/1988).  

Outro artigo do mesmo jornal afirmava que “a chuva ácida de Candiota pode atingir o 

Uruguai”, e fazia referência à “produção de doenças respiratórias na população de Bagé”, afirmando 

que os “efeitos da chuva ácida já estão atingindo também os animais (...) muitos deles nascem com 

deformações ósseas (...) aumentando o prejuízo dos pequenos proprietários das redondezas”. Um 

deputado estadual do Rio Grande do Sul declarava que “os efeitos da chuva ácida no ano 2000, 

quando Candiota III for ativada, serão catastróficos, atingindo até mesmo o Uruguai e o oceano 

Atlântico, levados pelos ventos” (Zero Hora, 27/09/1988). Já uma matéria do jornal Correio 

Braziliense informava que o “Uruguai culpa o Brasil por poluir rios”, e que os “uruguaios 

pressionavam o governo do Brasil para que tomasse medidas para proteger o meio ambiente (...) a 

Usina está causando danos à agricultura e à pecuária da região da fronteira do Uruguai” (Correio 

Braziliense, 27/03/1988).  

Dessa forma, a imprensa contribuiu para que o tema da poluição produzida pela UTPM 

entrasse na agenda pública, dando visibilidade ao problema. Ao mesmo tempo, o assunto passou a 

fazer parte da agenda da imprensa, evidenciando as disputas entre diversos stakeholders e atores. De 

um lado, os atores da sociedade – os stakeholders prejudicados na saúde e na economia pela 

contaminação – e, do outro, os atores públicos municipais, estaduais e federais, interessados em 

regular o comportamento da UTPM. A própria usina também foi caracterizada como agente poluente.  

O fato de os meios de comunicação terem dispensado atenção a esses aspectos de disputa 

pública favoreceu a inclusão do tema na agenda pública. A natureza controversa de determinado 

assunto é capaz de transformar um tema em issue da agenda: uma questão polêmica entre diferentes 

atores da sociedade (Cobb & Elder, 1984).  

Assim, por exemplo, um engenheiro da UTPM afirmava que “queimar carvão é uma atividade 

poluente... assim como andar de carro”, e que “a geração de energia sempre implica algum custo para 

o meio ambiente”, mostrando com clareza a posição da CEEE (Jornal do Brasil, 02/04/1989). No 

entanto, o mesmo artigo apresentava as visões contraditórias de técnicos e acadêmicos a respeito do 

tema. Sob o título “Candiota leva chuva ácida ao Uruguai”, a matéria mencionava as declarações e os 

estudos de um acadêmico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), de acordo com o qual “a 

análise de pastagens mostravam poluição suficiente para prejudicar a dentição e estrutura óssea dos 

animais”. O relatório citado no jornal também fazia referência à “ineficiência do sistema de controle 
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das emissões da usina que não funcionava adequadamente”. O artigo dizia ainda que um estudo 

produzido pelo Laboratório de Veterinária da Universidade Federal de Pelotas “constatou a 

existência de diversas lesões dentárias nos animais da propriedade do fazendeiro Paulo Ferreira, 

próxima da Usina”. Segundo o jornal, a “poluição ataca sobretudo o gado” (Jornal do Brasil, 

02/04/1989).   

Tais exemplos mostram como a imprensa brasileira contribuiu para a entrada do tema na 

agenda institucional.  

 

3.2. A definição do problema da poluição da UTPM na agenda pública local na etapa da 

pré-negociação   

 

O problema da contaminação ambiental produzida pela UTPM no Brasil começou a se tornar 

um tema significativo da agenda pública na segunda metade dos anos 1980, no contexto da 

redemocratização política. Nos casos de negociações internacionais, durante o período da pré-

negociação os problemas são definidos nas agendas públicas de cada um dos Estados-partes. A forma 

como os problemas são definidos exercerá posteriormente uma influência relevante, favorecendo ou 

impedindo que a questão seja resolvida com o outro Estado de forma conjunta, mediante negociação 

(Saunders, 1984).   

No Brasil, a contaminação ambiental produzida pela UTPM foi definida desde o início como 

um problema que precisava ser regulado e resolvido pelos órgãos públicos ambientais.  

A agenda pública – também chamada de “constitucional” ou sistêmica (Colb & Elder, 1984) – 

é formada por todos os temas e questões que os membros de uma comunidade política consideram 

merecedores da atenção dos órgãos públicos e do governo. No entanto, nem todos os temas que 

interessam a uma comunidade conseguem se transformar em temas de agenda pública. Para que 

determinado assunto chegue a ser parte dessa agenda, precisa obter uma certa visibilidade e atenção 

de diversos atores de uma comunidade política. Geralmente, os temas ingressam primeiro na agenda 

pública, e só depois passam a fazer parte da agenda do governo19. Inclusive, muitas vezes os temas 

                                                 
19 A distinção entre agenda pública e agenda do governo – ou, respectivamente, “sistêmica” e “institucional” – é de Cobb 
& Elder (1984). A agenda pública inclui apenas os assuntos que passam a ser motivo de preocupação e interesse, sendo 
aceitos explicitamente pelas instâncias decisórias de órgãos de governo estaduais, municipais ou federais. Já a agenda 
institucional é mais restrita em termos de conteúdo e indica que as autoridades assumiram que o tema será tratado e 
resolvido de alguma forma. Na agenda pública, os temas geralmente têm uma definição muito mais vaga e ampla: 
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não conseguem nem mesmo integrar a agenda pública. Esse “filtro” é produzido pelos vários 

mecanismos que formam uma comunidade política, tais como a sua cultura, ideologias, correntes de 

opinião, interesse da imprensa e história (Cobb & Elder, 1984; Villanueva, 1993a).   

A partir de 1985, teve início uma série de denúncias, fatos e eventos, produzidos por um 

conjunto heterogêneo de atores que possuíam opiniões semelhantes em relação ao dano ambiental 

supostamente causado pela UTPM sobre a fauna, a flora, a agricultura e, conseqüentemente, a saúde 

humana, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto, além da fronteira, no Uruguai.  

A população local de Bagé era um stakeholder diretamente afetado pela contaminação 

ambiental, pois a UTPM aí esteve localizada até 1992, quando foi criado o município de Candiota. 

Em primeiro lugar, a sociedade de Bagé em geral é um stakeholder “primário”, por ser afetado pela 

contaminação, e “difuso”, em razão de sua própria natureza (Freeman & Reed, 1983; Mitchell et alli,  

1997; Overseas Development Administration, 1995). As demandas da população de Bagé foram 

apresentadas em alguns jornais da imprensa estadual. Os moradores queixavam-se da qualidade das 

águas da região e alegavam sofrer de problemas respiratórios, causados, supostamente, pela 

exposição aos gases emitidos pela usina (Zero Hora, 08/04/1988). 

O principal stakeholder primário e influente (Overseas Development Administration, 1995), 

afetado diretamente, foram os produtores rurais da região de Candiota, grande parte formada por 

moradores de Bagé. Os danos causados a esses atores foram reconhecidos por diferentes instituições 

públicas. De acordo com relatórios técnicos de universidades e com a opinião da imprensa local, 

esses atores estavam sendo extremamente prejudicados pela contaminação produzida pela UTPM. Os 

produtores rurais queixavam-se às autoridades sobre o fato de que os rebanhos ovino e bovino 

enfrentavam problemas de dentição, e que as pastagens estavam amareladas. Na época, a FEPAM 

recebia constantes reclamações sobre danos aos animais, causados, na visão dos agricultores, pela 

UTPM (Zero Hora, 08/4/1988; El País, 22/10/1988; La República, 12/07/1990; El País, 13/07/1990).   

Outras organizações influentes na comunidade, como a Associação dos Médicos de Bagé, 

também contribuíram de forma efetiva para o ingresso do tema na agenda pública, denunciando o 

problema na imprensa local. Na condição de representantes de uma categoria profissional, os 

médicos desempenharam um papel de extrema importância para que as denúncias realizadas por 

                                                                                                                                                                     
“contaminação, pobreza”. Já na agenda institucional ou "de governo" , os temas vão se tornando mais específicos, à 
medida que os órgãos de governo passam a se ocupar diretamente do assunto, definindo o problema e formulando 
estratégias para resolvê-lo (Cobb & Elder, 1984). 
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moradores de Bagé fossem legitimadas, do ponto de vista técnico. A população acreditava que a 

usina estava produzindo danos à saúde humana (El País, 22/10/1988). 

O tema da poluição foi ganhando visibilidade e intensidade, em virtude da atenção que os 

diferentes atores foram emprestando ao assunto, pressionando para que o problema fosse resolvido 

pela autoridades públicas competentes. No entanto, as denúncias, ainda incipientes, precisavam 

atingir uma certa legitimidade “técnica”, capaz de fundamentá-las.  

 

3.3. A legitimidade do conhecimento “científico” e “técnico” do problema 

 

Diversos estudos e pesquisas foram produzidos no meio acadêmico para dar sustento e 

legitimidade “técnica” às percepções de risco ambiental surgidas na sociedade civil. Um dos 

objetivos da produção de conhecimento técnico no setor da política ambiental é o de diminuir a 

incerteza e gerar consenso sobre um determinado assunto. A objetividade desse conhecimento é 

relativa, dada a incidência de uma série de fatores, tais como o contexto político e as escolhas dos 

cientistas em relação à metodologia, ao tipo de coleta de dados e à interpretação dos dados (Ezrahi, 

1980; Fiorino, 1995; Gudynas, 2000; Lee, 1993; Ravetz, 1987). 

Os estudos mais relevantes – e que contaram com um maior grau de difusão no Rio Grande 

do Sul –, foram produzidos em respeitados centros de pesquisa, como a Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM). Em muitos casos, os resultados dos estudos foram acompanhados por 

declarações a órgãos da imprensa local e do Uruguai. Tais pesquisas não só forneceram legitimidade 

técnica às demandas dos atores locais brasileiros, como também confirmaram as percepções de risco 

de dano transfronteiriço no Uruguai, que foram crescendo entre 1985 e 1990. O fim desse período é 

marcado pela assinatura dos acordos para implementar um monitoramento conjunto – Ata de 

Jaguarão –, visando a  identificar a existência de poluição ambiental.     

Os estudos técnicos produzidos até 1990, com o objetivo de identificar os efeitos do uso do 

carvão sobre o meio ambiente no Rio Grande do Sul, analisaram os impactos sobre os recursos 

hídricos, a atmosfera e os solos (Sánchez & Formoso, 1990). Alguns dos trabalhos mais relevantes 

sistematizados por esses pesquisadores mostraram uma série de impactos, expostos abaixo.  

Oliveira et al. (1982) provaram a existência de um dano econômico considerável: o desgaste 

dentário dos animais, que teria ocorrido na região próxima à UTPM devido à diminuição da 
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resistência do esmalte dos bovinos, como conseqüência da ingestão de flúor e pelo efeito do silício 

encontrado nos efluentes da combustão do carvão produzidos  pela mina.  

Andrade (1985) argumentou que a crescente utilização do carvão de Candiota na geração de 

termeletricidade pela UTPM causou uma alta produção de cinzas volantes, liberadas no meio 

ambiente não só pela chaminé, mas também como rejeito sólido, abatido pelo precipitador 

eletrostático e depositado nas frentes exploradas da mina. O autor concluiu que as cinzas volantes da 

mina de Candiota apresentavam um pH ácido (< 4,0), o que proporcionava a solubilização dos 

elementos metálicos. Também encontrou concentrações anômalas de elementos solúveis em águas 

subterrâneas e superficiais da região, mesmo após a instalação do novo precipitador eletrostático pela 

UTPM (Andrade, 1985:126).  

 Fiedler (1987) concluiu que a qualidade das águas próximas à mina de Candiota apresentava 

níveis de acidez elevados e concentrações de metais precipitados em sedimentos e dissolvidos acima 

dos padrões de qualidade ambiental determinados pelo CONAMA. De acordo com essa autora, 

substâncias como ferro, manganês, zinco, cobalto e chumbo – elementos considerados de risco 

ambiental – encontraram-se associadas às cinzas da mina em variadas proporções, “evidenciando um 

alto risco de poluição ambiental” (Fiedler, 1987:30). O trabalho recomenda a substituição dos 

precipitadores eletrostáticos utilizados por filtros, de modo a permitir melhorias na captação do 

material particulado e reduzir os teores de dióxido de enxofre, diminuindo o risco de chuvas ácidas. 

Fiedler aconselha ainda a realização de estudos visando o  

conhecimento das possibilidades de ocorrência de poluição em nível 
internacional, junto ao Uruguai, causada pela ação dos ventos. O risco deste tipo de 
poluição será significativamente agravado quando da implantação de Candiota III 
(Fiedler,1987:130-131).    

   

Segundo o estudo de Martins & Zanella (1988), era evidente a elevada emissão de gases 

ácidos e de elementos-traço do carvão produzidos pela UTPM, bem como a influência da mineração 

sobre as águas da região, causando intensa acidificação e mobilização de metais tóxicos. As amostras 

de água coletadas perto da região da mina de Candiota revelaram um alto grau de acidificação – 

causado pela presença de metais como bário, ferro e dióxido de enxofre –, ultrapassando os níveis 

máximos permitidos tanto pelo Ministério de Saúde quanto pelo Ministério do Interior (ao qual a 

SEMA estava ligada na época). O monitoramento das águas mostrou ainda que, no que se refere à 
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presença de outros metais, também eram desrespeitados os índices máximos de concentração 

permitidos pelos parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS) (Martins & Zanella, 1988).  

Os mesmos autores provaram, em pesquisa posterior, a influência das atividades de 

mineração intensiva sobre o meio ambiente da região, confirmando o alto teor de ferro emitido e 

justificando a preocupação manifestada pela população local, principalmente em relação ao risco de 

dano ambiental sobre a produção agropecuária e as pastagens. Tal fato explicava também o rápido 

desgaste dentário dos animais nos arredores da UTPM. Martins & Zanella chamaram atenção ainda 

para a existência de dano ambiental produzido pela acidificação das águas próximas à mina, com a 

conseqüente produção de chuva ácida, devido à alta emissão de SO2 e NOx.  Aconselharam a adoção 

de medidas capazes de reduzir a erosão produzida pelos rejeitos da mineração, tais como a reposição 

do solo fértil e a recuperação da paisagem natural (Martins & Zanella, 1990).   

 Alguns desses técnicos fizeram declarações à imprensa – tanto brasileira quanto uruguaia –, 

influindo de forma direta na coberura dada pelos meios de comunicação de massa ao caso da 

contaminação causada pela UTPM. Esses técnicos incluíram na agenda pública uma série de 

problemas ambientais originados pela usina que tinham impacto na região sul do Brasil e que 

representavam risco para o Uruguai. Os temas identificados incluíam, dentre outras, a questão da 

acidez nas águas próximas da região de Candiota (pH 2,0 nos arredores da mina), os danos causados 

aos solos, rebanhos bovinos (problemas nos dentes e na estrutura óssea dos animais da região), 

pastagens, plantações e cultivos de mel, batatas e hortaliças, bem como os efeitos tóxicos sobre a 

saúde da população local.  

Também foram feitas referências às causas dos impactos ambientais, responsabilizando a 

CEEE pela ineficiência do sistema de precipitados eletrostáticos e pela falta de um sistema de filtros 

capaz de evitar a emanação de gases ácidos e metais, liberados pela chaminé e que poderiam ser 

levados pelos ventos até o Uruguai (El País, 22//10/1988; Jornal do Brasil, 2/04/1989; El País, 

3/05/1989; La República, 12/07/1990, El País, 13/07/1990).   

Essas declarações exerceram uma influência direta sobre a agenda que a imprensa brasileira 

foi construindo a respeito do tema.  

A tabela 3.1. identifica os atores locais no Brasil, responsáveis pelo ingresso de tema da 

poluição ambiental produzida pela UTPM na agenda pública e a forma como tais atores definiram o 

problema.  
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Tabela 3.1.: Etapa da pré-negociação: ingresso do tema da poluição ambiental  
produzida pela UTPM na agenda pública local do Rio Grande do Sul (Brasil) 
 

Fatores de contexto Stakeholders 
interessados na resolução      

Do problema 

Definição e natureza 
do problema 

Impacto da 
Redemocratização: aumento 

das demandas ambientais 

 População local de Bagé 
(próxima à usina de 
Candiota) 

Legitimidade do 
conhecimento científico e 
técnico 

 
 

    Visibilidade do tema: 
Interesse da imprensa local 
     e nacional 

 
 
Produtores rurais da região 

Temas da agenda local: 
- Poluição hídrica 
- Impactos sobre solos, 

produção agropecuária, 
saúde humana 

 
 Associação de Médicos  

De Bagé 

Agenda internacional: 
- Risco de poluição 

transfronteiriça sobre 
      Uruguai 

  Resolução do          
problema  
a) Local: Órgãos reguladores 
brasileiros 
b) Internacional: 
Resolução conjunta Brasil-
Uruguai 

Fonte: elaboração própria 

 

3.4. Ingresso e definição do problema na agenda institucional (de governo) 

 

A agenda de governo, também chamada “institucional” ou “formal”, inclui o conjunto de 

assuntos explicitamente aceitos como problemas que devem ser resolvidos de forma ativa pelas 

instituições estatais responsáveis pela formulação e implementação das políticas no governo de um 

país, seja em âmbito local, estadual ou federal. A diferença entre a agenda pública e a institucional 

foi esclarecida no item 3.2. No entanto, é bom destacar que a agenda de governo é mais restrita no 

seu conteúdo, e trata de temas que as autoridades decidiram que devem ser tratados e resolvidos de 

alguma forma. Uma determinada questão só ingressa na agenda de governo quando deixa de ser uma 
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preocupação genérica de atores da sociedade, ou mesmo de atores políticos, e passa a ser considerada 

efetivamente um “tema” por um órgão institucional do governo.  

O caso de Candiota, apesar de ter sido denunciado pelos moradores e produtores rurais de 

Bagé e da região próxima à usina, e de ter recebido razoável cobertura da imprensa, poderia 

perfeitamente ter permanecido nesse nível mais genérico e nunca ter passado ao status de “problema 

a ser resolvido pelos órgãos públicos”. Vale salientar que a passagem de uma agenda a outra nem 

sempre acontece. Muitas vezes, inclusive, as agendas têm conteúdos contraditórios (Cobb & Elder, 

Villanueva, 1993a). A diferenciação entre os dois tipos de agenda é relevante porque ajuda a 

entender o processo de “nascimento” dos assuntos públicos, e como alguns são assumidos para serem 

resolvidos pelo governo e outros não.  

A etapa da pré-negociação é relevante porque constitui o momento em que os órgãos públicos 

responsáveis definem o problema. É neste momento que são geradas as indicações sobre a 

possibilidade – ou não – de negociar com a outra parte a resolução da questão (Saunders, 1984).   

A seguir, será mostrado de que forma, desde o governo Sarney (1985-1990), o caso da 

contaminação ambiental originada pela UTPM tornou-se um problema que os órgãos ambientais 

consideraram importante resolver, i.e., passou a ser tratado como um problema de governo. Com 

efeito, diversas instituições do Estado brasileiro, em nível federal, estadual (Rio Grande do Sul) e 

municipal, tinham interesse em regular o comportamento ambiental da usina.   

 

3.4.1. Instituições de governo e os interesses federais na regulação da UTPM    

  

Diversas instituições e atores do governo federal contribuíram para que o tema ingressasse na 

agenda de governo, notadamente o Itamaraty, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) e o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (Cobb & 

Elder, 1984; Villanueva, 1993). No governo federal, predominaram os interesses dos órgãos 

ambientais – o SEMA e o IBAMA –, que tinham a competência institucional e o objetivo de 

controlar a poluição ambiental gerada pela termelétrica.  

  O Itamaraty, encarregado das relações exteriores do país, também mostrou interesse  pelo 

problema. Para a chancelaria brasileira, era importante cooperar com Uruguai, mantendo o 

tradicional bom relacionamento diplomático entre ambos os Estados e procurando uma solução 
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negociada para o caso em questão. Outras instituições, como a Polícia Federal, tiveram interesse no 

problema, mas sua posição foi periférica no processo de tomada de decisões.  

 

• O setor da política pública ambiental: definição do problema no SEMA e no IBAMA  

No primeiro ano de governo do presidente Sarney, o problema do risco ambiental local e 

regional causado pela UTPM fez com que a SEMA se preocupasse com o assunto. Como a CEEE, 

desrespeitando determinação da Secretaria de junho de 1985, não instalou o sistema de filtros para 

evitar a saída de gases e poluentes, a usina foi ameaçada de fechamento até que a orientação fosse 

seguida. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1990e).  

Em outubro de 1988, a SEMA voltou a agir em relação ao caso de Candiota, comunicando à 

direção da CEEE que deviam ser tomadas medidas adequadas para a melhoria do processo de 

combustão do carvão usado na usina. O órgão do governo insistiu na idéia de que não havia um 

adequado sistema de controle de saída de gases pela chaminé, e que os precipitadores eletrostáticos 

colocados pela empresa não eram suficientes para evitar a poluição ambiental (El País, 22/10/1988).  

   Em abril de 1989, um estudo realizado pela Universidade Federal de Santa Maria foi 

enviado à SEMA (Martins & Zanella, 1988). Esse trabalho concluía que a UTPM gerava um nível de 

dano ambiental local considerado grave, e alertava para o risco de poluição transfronteiriça, com 

eventual impacto sobre o Uruguai. As causas avaliadas no estudo coincidiam com o diagnóstico 

anterior da SEMA: a empresa continuava sem resolver o problema da falta de um sistema de filtros 

eficiente para evitar que o processo de combustão do carvão da usina liberasse gases e metais 

pesados. Por essa razão, não só a usina continuava a causar danos ambientais locais no Brasil, como 

também havia o risco de que os ventos predominantes na região produzissem um fenômeno de chuva 

ácida no Uruguai. O autor do estudo, integrante do Departamento de Química da UFSM, embora 

considerasse que os uruguaios pareciam estar exagerando o problema, afirmava, por outro lado, que 

“no lugar deles também ficaria alarmado e trataria de fazer pressão junto ao governo brasileiro”. A 

mesma pesquisa acabou sendo enviada ao Ministério de Saúde Pública do Uruguai (Jornal do Brasil, 

02/04/1989).   

 A partir de 1989, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) tornou-se o órgão encarregado de desenvolver as políticas de controle da 
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poluição ambiental em todo o país, incorporando as atribuições antes desempenhadas pela SEMA20. 

A entidade tinha jurisdição especial sobre as áreas de fronteira, chegando até os 150 quilômetros da 

linha limite com Uruguai. Assim, como está localizada a 40 quilômetros da fronteira, a UTPM ficou 

sob jurisdição do IBAMA. O interesse prioritário do Instituto era aumentar o seu próprio poder de 

controle e de enforcement sobre a empresa regulada.  

 Em março de 1989, um representante do IBAMA informou que o problema da poluição 

ambiental de Candiota precisava ser resolvido. Na opinião dos respeitados técnicos do Instituto, a 

usina era responsável por causar dano ambiental, com impactos tanto sobre a produção agropecuária 

quanto sobre a saúde da população da região (Correio Braziliense, 27/03/1989). O órgão também 

admitiu que o dano ambiental poderia chegar até o Uruguai, país no qual o impacto seria sobre a 

atividade agrícola e pecuária. Os técnicos responsabilizaram o governo do Rio Grande do Sul pela 

falta de ação e por ter demonstrado maior interesse na geração da energia elétri ca do que na 

preservação do meio ambiente. Tal percepção fundamentava-se no fato de que o ex-governador do 

estado, Jair Soares, tinha declarado que a energia era essencial para o desenvolvimento estadual. 

Portanto, a opinião dos técnicos do IBAMA coincidia com a do SEMA. A poluição ambiental gerada 

pela termelétrica tinha como causas a má qualidade do carvão e, principalmente, a falta de instalação 

de um sistema de filtros adequado (Jornal do Brasil, 30/03/1989).  

O IBAMA sugeriu que uma possível solução para o problema seria a implementação do 

Pronar21, visto como um instrumento de controle da UTPM. De acordo com esse programa, as 

indústrias deveriam se comprometer a usar um sistema de filtros especiais, caso emitissem um índice 

de poluentes acima de um limite estabelecido. Dessa forma, a Secretaria de Meio Ambiente gaúcha 

podia exigir que a usina de Candiota adotasse “a tecnologia antipoluição necessária” e “caso esta não 

obedeça, poderá até ser fechada” (Jornal do Brasil, 30/03/1989).  

 

 

                                                 
20 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) foi criado pela Lei nº 7.735, 
de 22 de fevereiro de 1989, a partir da fusão de quatro entidades que atuavam na área ambiental: a SEMA, a 
Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), a Superintendência da Pesca (SUDEPE) e o Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF). 
21 O Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar (Pronar) foi criado por meio da resolução do Conama nº 05, em 
15 de junho de 1989, com o intuito de promover a orientação e o controle da poluição atmosférica no país. O Pronar 
envolvia estratégias de cunho normativo, como o estabelecimento de padrões nacionais de qualidade do ar e de emissão 
na fonte, a implementação de uma política de prevenção de deterioração da qualidade do ar, a implementação da rede 
nacional de monitoramento do ar e o desenvolvimento de inventários de fontes e poluentes atmosféricos prioritários. 
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• A Polícia Federal e a preservação da imagem do Brasil no exterior 

   A forma com que a imagem do Brasil estava sendo veiculada pela imprensa uruguaia, nas 

matérias relativas às denúncias do dano ambiental causado pela UTPM, despertou interesse e 

preocupação na Polícia Federal. Embora ocupassem uma posição periférica, do ponto de vista da 

tomada de decisões, funcionários da Polícia Federal solicitaram ao cônsul uruguaio em Porto Alegre 

informação específica sobre os conteúdos da imprensa uruguaia. Os funcionários esclareceram que se 

tratava de uma tarefa de rotina da organização, dirigida a preservar a imagem do país no exterior 

(Ministerio  de  Relaciones  Exteriores de Uruguay, 1988a). 

 

3.4.2. Interesses dos atores institucionais estaduais e definição do problema da poluição 

ambiental produzida pela UTPM  

  

No estado do Rio Grande do Sul, o tema da contaminação ambiental foi tratado como um 

problema desde o início de 1985. Havia uma certa divergência de interesses entre dois grupos de 

atores: o do segmento vinculado à política energética do estado; e aquele interessado em desenvolver 

uma política de controle da poluição ambiental, em relação ao dano produzido pela UTPM e ao risco 

deste dano vir a aumentar.   

O primeiro grupo, embora tivesse conhecimento do problema ambiental, priorizou o fato de 

que a UTPM significava uma maior geração de energia elétrica para o estado. Uma das organizações 

mais representativas nesse conjunto de atores foi a Secretaria de Minas e Energia . Já o setor da 

política ambiental estadual foi representado pela Secretaria de Saúde e Meio Ambiente (SSMA) e 

pela Secretaria de Agropecuária.  

Os governadores do Rio Grande do Sul também tinham interesse em resolver o tema de 

Candiota. As posições dos políticos que ocuparam o cargo ao longo do período 1985-1989 – Jair 

Soares, que governou o estado entre 1983 e 1987, e Pedro Simon, entre 1987 e 1990 – variaram 

desde um alinhamento ao problema do controle ambiental até uma postura mais próxima à geração de 

energia elétrica. Contudo, em essência, esses dois grupos de interesse não tinham objetivos opostos. 

As diferenças relacionavam-se mais à ênfase dada à questão ambiental. No setor de política 

energética, o interesse prioritário era a produção de energia da UTPM e a construção da usina de 

Candiota III. No setor ambiental, a maior preocupação era com o aumento do controle sobre a 
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termelétrica, a fim de diminuir o dano ambiental e o risco de poluição transfronteiriça em direção ao 

Uruguai (Zero Hora, 08/04/1988).   

 

• A coalizão regulatória da UTPM: Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, políticos e 

ambientalistas  

A Secretaria de Saúde e Meio Ambiente era a instituição responsável por supervisionar e 

controlar as políticas ambientais no estado. Por meio do seu Departamento do Meio Ambiente 

(DMA), desde o início de 1985 a SSMA identificara o dano ambiental gerado pela UTPM. Num 

relatório produzido pelos técnicos da organização, em outubro daquele ano, o DMA diagnosticou que 

a origem do problema relacionava-se à altura em que as chaminés eram colocadas na usina e ao 

sistema dos precipitadores eletrostáticos, duramente criticado pela sua ineficiência.  

O documento apresentava um quadro prospectivo no qual se enfatizava o risco de aumento de 

impacto ambiental, no futuro, com a construção de Candiota III. A solução proposta pelos técnicos 

consistia na implantação, na usina, de uma tecnologia de controle da poluição adequada. Sugeriram a 

colocação de um sistema de absorção a seco: os custos de implementação eram baixos, e a tecnologia 

era de fácil acesso, podendo ser comprada numa empresa sediada em São Paulo. Tal sistema 

reduziria a emissão de SO2 e de material particulado, que eram os dois gases produzidos pela 

combustão da usina capazes de causar contaminação ambiental.  O relatório indicou uma altura 

máxima de 100 metros para as chaminés, manifestando-se claramente contrário à idéia de colocá-las 

a 230 metros, conforme havia sido proposto pela CEEE (o DMA previu a possibilidade de 

contaminação ambiental transfronteiriça, caso fosse adotada essa última solução). O estudo ressaltou 

também que os ventos em direção ao Uruguai criavam um alto risco de poluição para esse país, ainda 

maior do que a existente no Rio Grande do Sul (Departamento do Meio 

Ambiente/DMA/SSMA/RGS, 1985b).  

Diante da omissão da CEEE em adotar as medidas e soluções propostas, e da resposta dada 

pela UTPM – mediante um laudo técnico produzido pela Fundação de Amparo à Tecnologia 

(FUNDATEC) –, o DMA decidiu produzir outro relatório, no qual voltou a alertar para a gravidade 

do problema e para o alto risco de dano ambiental. Nesse relatório, o DMA também insistiu no fato 

de que existia uma forte possibilidade de a poluição ambiental se alastrar para o Uruguai. Acusou 

ainda a CEEE de estar agindo de forma irresponsável, por não ter levado em consideração o possível 

problema diplomático que poderia surgir com o país vizinho. Como os técnicos do DMA tinham um 
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grande interesse em melhorar os controles sobre a atividade da termelétrica, sua avaliação da resposta 

da CEEE ao primeiro relatório foi altamente negativa. O relatório da CEEE foi avaliado como “mal 

intencionado”, “irresponsável”, “absurdo” e “superficial”. O DMA declarou novamente que a 

solução da elevação das chaminés proposta pela CEEE não só não reduzia a emissão do SO2, como 

também gerava um alto risco de poluição transfronteiriça com o Uruguai (DMA/SSMA/RGS, 

1985a). Por fim, a CEEE não levou em consideração as recomendações do DMA e acabou instalando 

na usina chaminés de150 metros de altura.22 

A opinião do DMA em relação ao problema da contaminação gerada pela UTPM foi 

confirmada por algumas teses produzidas no setor acadêmico estadual, dentre as quais se destacam os 

trabalhos de Fiedler (1987), que era funcionária técnica do DMA, e Martins & Zanella (1988). 

Ambos os estudos propunham a realização de um monitoramento conjunto com o Uruguai para obter 

um diagnóstico completo do problema (El País, 22/10/1988). O estudo de Martins & Zanella (1988) 

foi enviado ao Ministério de Saúde Pública do Uruguai (Jornal do Brasil, 2/04/1989).   

O DMA conferiu legitimidade técnica às denúncias de poluição ambiental publicadas nos 

jornais, as quais se referiam aos impactos sobre a saúde da população e sobre a atividade 

agropecuária (Zero Hora, 29/09/1988). Assim, instituições preocupadas com a regulação das 

atividades da usina conseguiram o apoio de políticos estaduais. Alguns deputados mostraram 

interesse em controlar o dano ambiental originado pela UTPM na região de Bagé, bem como o risco 

de poluição transfronteirica. Na visão deles, a termelétrica já era responsável por diversos danos, 

como a chuva ácida sobre a flora, a fauna e a produção agropecuária. E ainda havia o risco de que, 

com a construção de Candiota III, o problema se agravasse. Esses políticos denunciaram tais fatos na 

imprensa e acusaram o governo estadual de não estar agindo de forma eficiente para controlar a 

poluição ambiental produzida pela UTPM (Zero Hora, 29/09/1988).  

 

• A UTPM no contexto da política energética: atores e interesses institucionais e 

estaduais    

A Secretaria de Minas e Energia tinha a missão de desenhar e implementar a política 

energética estadual. Assim, o seu interesse no crescimento da produção energética influenciou o 

                                                 
22 Essa informação foi obtida em entrevistas realizadas com funcionários da FEPAM e da CEEE. Na opinião dos 
funcionários da CEEE, a colocação dos filtros não se justificava, ao menos que efetivamente se comprovasse a existência 
de contaminação ambiental transfronteriça. 



 83

modo com que o problema da contaminação ambiental produzida por Candiota foi tratado. Como 

priorizou a expansão da produção energética, em detrimento das questões ambientais, a Secretaria 

acabou caracterizando as atividades da UTPM como de risco ambiental, mas diminuindo a relevância 

dada ao problema por outros atores, tanto brasileiros quanto uruguaios.   

Em algumas ocasiões, o secretário da pasta, Alcides Saldanha, fez declarações à imprensa 

destinadas a desacreditar as denúncias dos grupos de defesa do meio ambiente e das populações de 

Bagé e do Uruguai. Alegou que haveria uma estratégia conjunta de cooperação entre aqueles grupos 

e o governo uruguaio, com o objetivo de pressionar o governo brasileiro para que Candiota III não 

fosse construída. Portanto, a Secretaria assumiu uma posição pouco cooperativa em relação à busca 

de uma solução para o problema ambiental (Fisher & Ury, 1981). Saldanha declarou que  

 

existem relatórios técnicos produzidos por pessoas que não desejam a 
construção de Candiota III. Estes documentos estão sendo remetidos às autoridades 
uruguaias com o objetivo de pressionar ao governo brasileiro. Mas essas ações não 
vão ter impactos. Estamos preocupados com a crise de abastecimento energético no 
Rio Grande do Sul, que deverá acontecer se não tomarmos as providências 
adequadas (Zero Hora, 12/03/89).  

 

 

3.5. Comunicação cooperativa de órgãos do governo do Brasil com o governo do 

Uruguai no período da pré-negociação  

 

Na etapa da pré-negociação (Susskind & Cruikshank, 1987), houve atores institucionais 

brasileiros que cooperaram com o governo do Uruguai, desenvolvendo um estilo de comunicação 

cooperativa com o país vizinho: o Itamaraty, no âmbito federal, e alguns órgãos da Prefeitura 

Municipal de Bagé (Saunders, 1984).  

Antes de iniciar negociações formais com o Uruguai, alguns funcionários do Itamaraty 

começaram a perceber que o problema da poluição ambiental de Candiota deveria ser resolvido por 

meio de negociação, buscando-se uma solução conjunta com o governo uruguaio. As sucessivas 

notícias sobre o tema na imprensa uruguaia despertaram o interesse das autoridades diplomáticas por 

dois motivos: as eventuais repercussões diplomáticas, no tocante à relação bilateral com Uruguai, e o 

fato de que a política exterior brasileira na área ambiental ainda era muito “defensiva”. O Brasil 

vinha sendo alvo de fortes críticas, provenientes principalmente de países do Primeiro Mundo, pela 
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sua política ambiental na Amazônia, caracterizada pela falta de controle sobre o desmatamento 

praticado na região. Em relação a esse tema, ainda predominava uma percepção de “soberania 

nacional”, que via nas críticas uma tentativa de intervenção nos assuntos internos do Brasil (Galvão, 

1996).   

Nesse sentido, o Itamaraty implementou ações dirigidas a aumentar o controle sobre os 

problemas ambientais gerados por Candiota e sobre o risco de impacto ambiental para o vizinho 

Uruguai. Em 1989, por exemplo, o governo brasileiro realizou em Brasília uma Reunião dos 

Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe, com o intuito de ganhar espaços de 

negociação e apoio, na região, para a sua política ambiental na área internacional. Outra medida, de 

caráter doméstico, foi a denúncia pública sobre a falta de controle ambiental em relação à UTPM. O 

Itamaraty havia solicitado à Eletrosul – responsável, em última instância, pelo funcionamento da 

usina de Candiota  – a elaboração de um relatório especial sobre o problema de Candiota, mas o 

pedido não foi respondido no tempo indicado (Correio Braziliense, 27/03/1989). Alguns diplomatas 

brasileiros percebiam que o risco de Candiota provocar danos ambientais no Uruguai era real e 

poderia acabar contaminando tanto a atmosfera quanto os rios comuns aos dois países. Um diplomata 

chegou a afirmar publicamente que a solução diplomática seria uma reunião de chanceleres de ambos 

os Estados, no contexto da integração fronteiriça, e que a celebração de um acordo com o Uruguai 

representaria um marco para o Tratado da Bacia do Prata (Correio Braziliense, 27/03/1989).     

No município de Bagé, alguns atores locais, interessados em resolver a questão da poluição 

de Candiota, adotaram uma atitude cooperativa com o governo do Uruguai no período da pré-

negociação, legitimando a futura reclamação oficial dos uruguaios. Tal fator teve relevância no 

conjunto do processo, uma vez que criou um clima de confiança no governo uruguaio, facilitando a 

implementação de uma estratégia de solução conjunta do problema entre os dois países (Pruitt, 

1991a; Saunders, 1991; Susskind & Cruikshank, 1987).23    

 Participaram desse processo a própria população de Bagé, a UTPM, a Secretaria de 

Saúde de Bagé, o prefeito de Bagé, Luiz A. Correia Vargas, e o Ministério Público. A população da 

cidade, stakeholder primário (Overseas Development Administration, 1995), estava muito vulnerável 

aos efeitos de contaminação ambiental produzidos pela usina, e por isso acabou exercendo um papel 

importante. A Associação de Médicos de Bagé, por exemplo, realizou alguns estudos, denunciando a 

                                                 
23 A relevância da etapa da pré-negociação – analisada no Capítulo 2– não tem sido muito explorada nos estudos de 
casos sobre negociações ambientais internacionais. 



 85

existência de contaminação sobre a saúde da população e exigindo o estabelecimento de 

monitoramentos para avaliar tecnicamente os impactos causados pela UTPM (El País, 22/10/1988). 

Tais ações foram fundamentais para que o tema ingressasse na agenda pública no Uruguai, já que 

consistiram nas primeiras denúncias recolhidas pela imprensa daquele país. A própria chancelaria 

uruguaia, influenciada por essas notícias, começou a se mostrar mais interessada em negociar e 

resolver o problema de forma satisfatória com o Brasil (Ministério de Relações Exteriores do  

Uruguai, 1988c).  

Em segundo lugar, do ponto de vista institucional, a UTPM ficou sob a jurisdição do 

município de Bagé até o ano de 1992, quando foi criado o município de Candiota. No período da 

transição – momento em que o problema foi agendado em nível institucional no Brasil –, diversos 

atores municipais se posicionaram em relação à questão dos impactos ambientais produzidos pela 

usina, tanto no âmbito local (sobre a população de Bagé) quanto para a região do Uruguai próxima da 

fronteira. As ações e os interesses desses atores são analisados a seguir.  

O Secretário de Saúde de Bagé, por exemplo, reconheceu extra-oficialmente não apenas que a 

UTPM era um fator altamente poluente, mas também que os efeitos da emissão de gases poderiam 

estar chegando até a região de Tacuarembó, no interior do Uruguai (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Uruguay, 1988c). Esse órgão municipal apresentou um particular interesse pela 

resolução do problema ambiental, e aumentou a legitimidade técnico-institucional das denúncias, por 

meio de relatórios e estudos acadêmicos sobre a poluição em Candiota  (El País, 22/10/1988).  

O Ministério Público gaúcho também fez uma solicitação de informações à Secretaria de 

Saúde e Meio Ambiente de Bagé, ameaçando entrar com uma ação civil pública contra o próprio 

município pela responsabilidade sobre o assunto (Zero Hora, 14/10/1988).   Outra organização 

de Bagé com percepção clara do dano ambiental local e do risco de poluição para o Uruguai foi a 

Secretaria Municipal de Agropecuária. Com base em estudos técnicos da UFSM, as autoridades 

desse órgão reconheceram a legitimidade da denúncia de poluição ambiental sobre os dois países. A 

contaminação ambiental, segundo esses estudos, refletia-se em diferentes formas: na água (o pH 

chegava a 2,0 em algumas áreas, de acordo com laudos técnicos), na saúde humana, e na economia 

da região (os efeitos da poluição atingiam os animais bovinos, os solos e os alimentos: vinhos, frutas 

e leite) (El País, 22/10/1988).  

Finalmente, o próprio prefeito de Bagé, respondendo às demandas de atores como o 

Ministério Público, reconheceu publicamente a existência do dano ambiental e do risco de dano 
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tranfronteiriço para o Uruguai, o que legitimou as denúncias das autoridades do governo uruguaio 

sobre o problema. Posições como essa auxiliaram o Uruguai no preparo da negociação, legitimando a 

reclamação futura do país. Ao mesmo tempo, mostraram um alto interesse das autoridades brasileiras 

para que o tema fosse resolvido de forma adequada. O interesse principal dessas autoridades era o 

controle das atividades da termelétrica (El País, 22/10/1988). A tabela a seguir sintetiza a posição 

dos diferentes atores envolvidos na questão. 
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Tabela 3.2.: Etapa de pré-negociação: o problema da contaminação ambiental produzida  
pela UTPM na percepção de atores institucionais no Brasil 
Nível de decisão  Nome do orgão Diagnóstico do problema Forma de resolucão 

do problema 
 

FEDERAL 
Itamaraty Risco de contaminação 

transfronteiriça 
- Cooperação com o 
Uruguai 
- Negociação  
- Resolução conjunta 

 Secretaria Especial do 
Meio Ambiente 
(SEMA) 

-Dano ambiental local
-Risco de poluição 
transfronteiriça (legitimidade 
dos interesses do Uruguai em 
negociar) 

- Melhoria da 
tecnologia antipoluição 
da UTPM 
- Cooperação com o 
Uruguai  

 IBAMA -Dano ambiental local 
-Risco de poluição 
transfronteiriça (legitimidade 
dos interesses do Uruguai em 
negociar)  

-Melhoria de tecnologia 
antipoluição 
-Cooperação com o 
Uruguai  

 
ESTADUAL 
(RIO GRANDE 
DO SUL) 

Governadores  Dano ambiental local 
 

-Melhoria da tecnologia 
antipoluição da UTPM 

 Secretaria de Saúde e 
Meio Ambiente  

- Dano ambiental local 
-Risco de poluição 
transfronteiriça (legitimidade 
dos interesses do Uruguai em 
negociar) 

- Regulação ambiental:  
melhoria da tecnologia 
anti-poluição 
- Cooperação com o 
Uruguai  

   
 

MUNICIPAL 
(BAGÉ) 

Secretaria de Saúde  Dano ambiental local -Regulação da UTPM: 
melhoria da tecnologia 
anti-poluição 

 Secretaria Municipal 
Agropecuária  

- Dano ambiental local 
-Risco de poluição 
transfronteiriça 

-Regulação da UTPM: 
melhoria da tecnologia 
anti-poluição 

 Ministério Público -Dano ambiental local -Ameaça de ação civil 
pública contra a UTPM 

 Prefeitura de Bagé - Dano ambiental local 
-Risco de poluição 
transfronteiriça (legitimidade 
dos interesses do Uruguai em 
negociar) 

- Controle ambiental 
- Cooperação com o 
Uruguai 

Fonte: elaboração própria. 
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3.6. Posição e estratégia da CEEE em relação ao problema da contaminação ambiental  

    

Durante o governo Sarney, entre os anos de 1986 e 1989, a UTPM empreendeu uma série de 

ações para responder às acusações de poluição ambiental. A CEEE precisou se posicionar diante das 

denúncias públicas que vinha sofrendo, a fim de melhorar sua imagem junto ao público, aos atores 

institucionais e aos stakeholders (Mitroff & Pearson, 1995; Pearson & Clair, 1998; Susskind & Field, 

1996).   

Na condição de companhia proprietária da usina, a CEEE desenvolveu uma estratégia de 

negação dos efeitos de contaminação produzidos pela UTPM, lançando mão de argumentos de 

caráter técnico, com o objetivo de legitimar a sua própria posição. Afinal, a empresa havia sido 

atingida por várias ameaças: de ação popular, por parte do Ministério Público, e de possível 

fechamento, por descumprir as normas legais ambientais e pelo fato de não dispor da tecnologia 

adequada para o controle da poluição. Também fora alvo de críticas e denúncias públicas feitas por 

stakeholders locais e por líderes políticos e autoridades do Uruguai. 

A estratégia da UTPM consistiu em tentar minimizar a dimensão dos danos e riscos de 

poluição ambientais pelos quais estava sendo acusada. Para tal, baseou sua defesa em diversos 

argumentos, às vezes de tipo técnico, e em outros momentos reconhecendo alguma responsabilidade. 

A seguir, são apresentadas declarações de representantes da CEEE sobre o sistema de controle das 

emissões e sobre a gravidade da existência de chuva ácida gerada pela UTPM. 

 Alguns diretores e funcionários admitiram à imprensa que “houve falhas no sistema de 

precipitadores eletrostáticos durante mais de dez anos” e que “os filtros não foram colocados porque 

foram adquiridos ao grupo italiano GIE e não corresponderam ao esperado”. Assim, essas 

declarações, embora reconhecessem a existência da contaminação, diminuíam a gravidade do 

problema.  

 Em outra oportunidade, o vice-gerente geral da usina e o chefe de setor aceitaram 

publicamente o fato de que havia algum tipo de poluição, mas negaram a validade de estudos 

técnicos como o de Martins & Zanella (1988), da UFSM. Em relação às constantes críticas dos 

cientistas e dos ecologistas, foram contundentes: “A UFSM é impotente nesse terreno e o papel dos 

ecologistas deve passar a ser mais técnico do que emocional”. Reconheceram a emissão de gases, 

mas disseram “que isto ocorre em todo o mundo e que controlamos estas emissões o máximo 
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possível”, e “que não há provas de contaminação regional que realmente afete” (El País, 

03/05/1989).  

A empresa também optou por diminuir os supostos danos ambientais que estaria produzindo 

quando encomendou um relatório técnico à Fundação de Amparo à Tecnologia em 1985. Tal estudo 

concluiu que não era aconselhável colocar um sistema de filtros de controle da poluição, pois o custo 

de instalação era muito elevado (Gabinete do Governador do Rio Grande do Sul, 1985). Por outro 

lado, desenvolveu uma estratégia de "transparência" e abertura em relação a diversos atores 

denunciantes das ações contaminantes, tanto do Brasil quanto do Uruguai.  

Como parte dessa linha de ação, passou a permitir visitas de delegações técnicas e de 

políticos e lideranças ambientais. Em 3 de abril de 1989, por exemplo, a CEEE recebeu um grupo de 

jornalistas uruguaios, aos quais foram dadas explicações sobre o funcionamento da usina (El País, 

3/05/1989). Em setembro do mesmo ano, a termelétrica foi visitada por uma comitiva oficial enviada 

pelo governo uruguaio. Na ocasião, o diretor do Instituto Nacional de Proteção do Meio Ambiente de 

Uruguai destacou a importância do estabelecimento “neste momento de um canal de intercâmbio de 

informação com as autoridades de Candiota e da CEEE”.   

De um modo geral, as respostas públicas da empresa apresentaram algumas contradições. Se, 

em determinadas ocasiões admitiu ser responsável pela produção de poluição ambiental, outras vezes 

contestou a gravidade da poluição e em outras considerou o fato como uma decorrência “natural” do 

uso do carvão como meio de geração de energia elétrica.   

Na opinião de alguns autores, a estratégia ideal de organizações em situação de crise de 

imagem é assumir e admitir os fatos, e não a de tentar diminuir a gravidade dos impactos 

denunciados (Baruch et alii, 1992; González Herrero, 1998; Mitroff & Pearson, 1995; Susskind & 

Field, 1996). No caso da CEEE, em algumas oportunidades a empresa optou por essa última 

estratégia.24  

 

 

 

                                                 
24 Outro fato relacionado ao tema foi a negociação, ocorrida em maio de 1988, para a venda da UTPM. Um consórcio 
integrado por empresas argentinas, russas e brasileiras mostrou-se interessado em comprar a termelétrica, mas a transação 
acabou não se concretizando. A venda teria significado a possibilidade de melhora da tecnologia utilizada no processo da 
queima do carvão da usina, e, conseqüentemente, o aperfeiçoamento de sua política ambiental (Zero Hora, 19/10/88 e 
26/11/88).  
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3.7.Conclusões  

 

Antes mesmo do início das negociações com o Uruguai, estudos no Brasil apontaram a 

existência de um problema de contaminação ambiental produzido pela usina de Candiota. Tal fator se 

revelou de grande importância, pois permitiu que o assunto chegasse até a imprensa uruguaia – que 

deu ao tema uma importância nacional – e conferiu legitimidade às futuras demandas desse país. 

Inicialmente, as demandas brasileiras ocorreram no âmbito local, mas logo se espalharam, 

passando a interessar a órgãos públicos federais de controle ambiental (como a SEMA e, depois, o 

IBAMA) e estaduais (FEPAM). As denúncias locais também tiveram um forte impacto sobre a etapa 

de negociação direta que viria a ser implementada posteriormente entre os governos do Brasil e do 

Uruguai, pois legitimaram a intenção do governo uruguaio de resolver o problema de forma conjunta 

com o brasileiro.  

O tema conseguiu ser inserido na agenda pública. Num primeiro momento, de forma 

genérica; posteriormente, passou a fazer parte da agenda das instituições do Estado, o que mostra a 

importância que o problema adquiriu. O aumento da importância conferida à questão pode ser 

explicado pela confluência de quatro fatores: um, de tipo político – a mobilização de stakeholders 

poderosos, como os fazendeiros da região; outros dois, de caráter contextual – o destaque dado pela 

imprensa brasileira local e nacional ao assunto, e a conjuntura de redemocratização política, que 

incentivou o surgimento de demandas de tipo ambiental (Colb & Elder: 1984); e o quarto e último, de 

tipo técnico – a legitimação, assegurada por uma série de estudos de universidades da região, das 

denúncias de contaminação realizadas pelos atores sociais e políticos (a fundamentação técnica nos 

temas ambientais tem sido considerada de grande importância, em razão da complexidade que 

geralmente tais questões envolvem, especialmente quando se trata de chuva ácida) (Fiorino, 1995; 

McKormick, 1997; Smith, 1995). 

No caso da negociação ambiental internacional em estudo, a etapa da pré-negociação teve um 

forte impacto sobre o conjunto do processo. O caso mostrou uma característica bastante peculiar no 

âmbito dos estudos de negociações internacionais, que é o fato de ter havido, por parte de atores 

públicos, estaduais, municipais e outros stakeholders brasileiros, um alto grau de cooperação com o 

governo do Uruguai. Na época, tais ações fortaleceram a posição de Montevidéu, que não dispunha 

de informações técnicas suficientes para negociar. Do ponto de vista da teoria da negociação, o 

acesso à informação tem um valor muito alto, principalmente no período da pré-negociação (Pruitt, 
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1991b; Saunders, 1984). O caso em estudo mostra que o fornecimento de informações à outra parte 

potencializou a criação de um clima de confiança mútua, o qual facilitou a resolução do problema de 

forma conjunta (Pruitt, 1991b).  

O ingresso do tema na discussão pública e nas instituições ambientais brasileiras contribuiu 

não apenas para criar um canal de comunicação entre os governos dos dois Estados, mas também 

para pressionar indiretamente a empresa a participar da discussão do tema.  

 A influência do contexto político e da imprensa foram fatores que ajudaram o tema a 

ingressar na agenda pública e institucional. A percepção de diversos atores institucionais brasileiros 

federais, estaduais e municipais, identificados na tabela 3.2., sobre o risco de poluição ambiental 

transfronteiriça legitimou as demandas do Uruguai. E mais. Serviu de base para a definição do 

problema, exercendo um papel importante para que, posteriormente, ocorresse uma negociação entre 

ambos os Estados (Saunders, 1984).  
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CAPÍTULO 4  A ETAPA DA PRÉ-NEGOCIAÇÃO NO URUGUAI: O PROBLEMA DA 

CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL PRODUZIDA PELA UTPM NA AGENDA PÚBLICA DO 

PAÍS (1985-1989) 

 

Neste capítulo será analisado o processo de ingresso do tema da contaminação ambiental 

produzida pela usina termelétrica de Candiota na agenda política doméstica do Uruguai durante a 

pré-negociação. Também será examinada a forma como o problema foi definido pelos órgãos 

institucionais uruguaios com competência para resolvê-lo.  

Na etapa da pré-negociação, ocorreram as primeiras reclamações do Uruguai ao governo 

brasileiro em relação ao tema, bem como os primeiros contatos entre ambos os governos. No caso em 

estudo, essa fase se caracterizou pela existência de canais de comunicação cooperativos entre as 

partes. Nota-se que tal estilo de pré-negociação gerou impactos significativos, contribuindo para a 

superação do obstáculo da falta de informação sobre Candiota, por parte do governo uruguaio, e 

favorecendo um clima de confiança entre as partes, o que permitiu posteriormente o desenvolvimento 

de uma estratégia cooperativa na negociação (Saunders, 1984).   

Do ponto de vista do Uruguai, embora nem todos os temas dessa natureza conseguem obter 

espaço na agenda pública, a questão da poluição de Candiota ingressou não só na agenda pública, 

como também na agenda institucional da chancelaria e do Instituto Nacional de Preservação do Meio 

Ambiente (INPMA), órgão responsável, na época, pela proteção do meio ambiente. O processo de 

ingresso do tema ocorreu devido à interação a fatores de contexto e à mobilização de atores 

interessados na resolução do problema pela via da negociação com o Brasil. 

O presente capítulo será organizado da seguinte forma.  

No item 4.1. serão analisados os três fatores de contexto que influenciaram para que o 

problema da poluição ambiental da UTPM ingressasse na agenda pública. No subitem 4.1.1., será 

examinada a influência do contexto político da redemocratização na inclusão dos temas e demandas 

ambientais na agenda pública, ao passo que o subitem 4.1.2. abordará a influência da imprensa.  

No item 4.2. será apresentada a importância da mobilização de atores e stakeholders para o 

ingresso do tema na agenda pública do Uruguai. Já no item 4.3.será mostrado de que forma as 

características centralizadoras do Estado uruguaio contribuíram para que o problema evoluísse de 
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assunto local para questão nacional. A influência da mobilização de atores e stakeholders 

interessados em que o tema ingressasse na agenda institucional do governo também será analisada. 

Além disso, será enfatizado o fato de que esses atores institucionais uruguaios receberam diversas 

informações e contribuições por parte de órgãos do governo brasileiro interessados em resolver o 

problema. Por último, serão abordados os primeiros contatos internacionais entre os dois governos, 

nos quais já se colocava o problema do risco de poluição transfronteiriça causada pela UTPM.     

O item 4.4. enfocará como a falta de tecnologia para avaliar a qualidade do ar no Uruguai foi 

outro fator importante para que o governo uruguaio tentasse resolver o problema do risco de poluição 

transfronteiriça de Candiota de forma conjunta com o governo brasileiro.  

No item 4.5. serão apresentadas as conclusões gerais do capítulo.   

 

4.1. A influência do “contexto” doméstico para o ingresso do problema da poluição 

transfronteiriça da UTPM na agenda pública 

 

Os fatores de contexto não têm sido levados em consideração na teoria da negociação 

(Susskind & Cruikshank, 1987), embora sejam vistos como um fator influente pela teoria da 

implementação de acordos (Najam, 1995; Susskind, 1994). No caso em exame, os três fatores de 

contexto que tiveram um papel importante para o ingresso do tema de Candiota na agenda pública 

uruguaia foram os seguintes: 

 a) o impulso dado pela redemocratização política à resolução dos temas e 

demandasambientais; 

b)  a atuação da imprensa; e   

c) as características centralizadoras do Estado uruguaio, fato fundamental para que o 

problema saísse do âmbito local e passasse a ser encarado como uma questão nacional.  

Os dois primeiros fatores serão analisados a seguir. O fator (c) será analisado no tópico 4.3.1. 
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4.1.1. O contexto da redemocratização política e o surgimento de problemas ambientais 

 

A mudança de regime político no Uruguai – de uma ditadura para uma democracia –, ocorrida 

em 1985, contribuiu para o surgimento de um contexto mais favorável à entrada de novos temas 

ambientais na agenda pública. No novo contexto político ocorreram algumas mudanças na área 

ambiental, como o aumento dos conflitos por motivos ambientais e o  crescimento quantitativo de 

ONGs ambientalistas  (Santandreu & Gudynas, 1998; Instituto de Comunicación y Desarrollo, 1993).  

Durante o governo do presidente Julio María Sanguinetti (1985-1989), eleito pelo Partido 

Colorado, houve um aumento considerável das demandas da população por temas ambientais. De 

forma similar ao que aconteceu em outros países do Cone Sul e da América Latina em geral, o 

processo de abertura política trouxe como conseqüência o aumento da mobilização social e política, o 

que gerou uma série de conflitos ambientais entre atores da sociedade civil, empresas e  autoridades 

do governo (Sabatini, 1997).  

Alguns desses conflitos tiveram início em fins dos anos 1980. De 1987 a 1993, por exemplo, 

a questão da contaminação do ar causada por uma fábrica de cimento em Montevidéu fez com que as 

comunidades vizinhas à área poluída se mobilizassem contra a empresa (Santandreu & 

Gudynas,1998). Mas foi ao longo da década de 1990 que houve efetivamente um aumento 

considerável no número de conflitos ambientais no Uruguai. Os temas mais freqüentes foram os de 

contaminação (58,4%), seguidos por questões de preservação da fauna e da flora (15%) e de defesa 

da qualidade de vida e saúde (13,2%), segundo uma pesquisa que analisou os conflitos que ocorreram 

até 1998 (Santandreu & Gudynas, 1998).      

Do ponto de vista do movimento ambientalista, o surgimento de ONGs começou na década de 

1960, antes mesmo da instauração do regime militar, e floresceu nos anos 1980, na época da 

redemocratização. O aumento do número de ONGs ambientalistas nesse período pode ser  explicado 

por três motivos: a maior participação política da população para reconquistar a democracia, a 

mobilização da sociedade para atender às demandas que o Estado não atendia e o interesse pela 

inclusão de novos temas “transversais” – como meio ambiente e a questão de gênero – na agenda 

pública (Instituto de Comunicación y Desarrollo, 1993).  Em 1991, no Uruguai, havia 109 ONGs 
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ambientalistas, 48 fundadas antes de 1985, e 61 entre 1985 1990 (Instituto de Comunicación y 

Desarrollo, 1991).25  

Tais fatores foram importantes para que alguns assuntos e conflitos ambientais passassem a 

fazer parte da agenda pública (Cobb & Elder, 1984; Villanueva, 1993). O problema da poluição 

transfronteiriça de Candiota foi um dos casos que se transformou em tema da agenda pública. Para 

tal, houve a contribuição importante de uma ONG, organizada em Cerro Largo.    

 

4.1.2. A influência da imprensa como fator de “contexto” na agenda pública do 

problema de contaminação transfronteiriça da UTPM  

 

Embora o tema da poluição ambiental da UTPM tenha sido agendado na imprensa uruguaia, é 

importante ressaltar que nem todas as demandas da sociedade civil conseguem ingressar na agenda 

pública. As demandas da sociedade que entram na agenda dos meios de comunicação de massa têm 

maiores chances de se transformar num tema de interesse para a comunidade política (Cobb & Elder, 

1984; Villanueva, 1993). Os meios de informação exercem forte influência sobre o público e a 

comunidade política, conferindo relevância aos assuntos aos quais dão cobertura e, 

conseqüentemente, colaborando na formação da agenda pública (Shaw, 1979; Wolf, 1994).  

Entre 1988 e 2002 – período em que a imprensa uruguaia deu destaque ao tema da usina 

termelétrica de Candiota (Ver Anexo 5) – foi analisado um total de 94 artigos publicados. Em 1988, 

o El País, jornal de circulação nacional, publicou quatro matérias relacionadas ao assunto. No ano 

seguinte, foram publicados quatro artigos: um no El País, um no semanário La Democracia, um no 

La Manãna, jornal de circulação nacional, e outro no jornal La República.  

                                                 
25 Originalmente as ONGs ambientalistas expressavam a iniciativa da cidadania de grupos de militantes sociais, políticos 
e da Igreja Católica, que se articularam com profissionais e técnicos de diferentes áreas  com o objetivo de dar respostas a 
problemas e demandas pontuais e de tipo local, que não tinham sido satisfeitas pelo Estado autoritário nem pelas 
instituições tradicionais, como a universidade, os partidos políticos, os sindicatos e os movimentos sociais do período 
pré-ditadura (Villarreal & Santandreu, 1999).    
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Publicadas pelo jornal El País nos dias 22 e 23 de outubro de 1988, as primeiras matérias a 

respeito do tema destacaram a contaminação ambiental produzida pela UTPM. 

Sua maior preocupação era mostrar os danos produzidos pela contaminação sobre solos, 

produtos agropecuários e águas superficiais na região próxima da usina, tanto no lado brasileiro 

quanto em território uruguaio. Também foram citados os estudos produzidos por Ayrton Figueiredo 

Martins, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sobre os efeitos poluentes da UTPM (El 

País, 22/10/1988).  

Tais artigos produziram um impacto considerável sobre Dr. Félix Pittier, chefe da Divisão de 

Assuntos Limítrofes, Marítimos e Fronteiriços (DALMAF). No dia seguinte à publicação das 

matérias, ele iniciou um processo de pesquisa sobre o assunto (Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Uruguay, 1988b).  

No mesmo período – e também no El País –, um artigo de opinião, de autoria de Juan Oribe 

Stemmler, especialista em temas ambientais, chamou atenção para a necessidade de que o tema da 

contaminação transfronteiriça da UTPM sobre o Uruguai ingressasse na agenda das autoridades 

públicas uruguaias, a fim de negociar com as autoridades brasileiras uma solução para o problema (El 

País, 30/10/1988).  

A seguir, são citados alguns trechos do discurso da imprensa na época:  

. “A chuva ácida já chegou ao Uruguai, afirmam os cientistas. A Usina de Candiota lança 88 

toneladas de tóxicos a apenas 40 quilômetros da fronteira” (El País, 22/10/1988).  

. “Os filtros da Usina não funcionam”, declaração do prefeito de Bagé, Luís A. Correia 

Vargas (El País, 23/10/1988).  

. “Cai chuva ácida como suco de limão a 40 quilômetros do país” (El País, 23/10/1988).  

. “Existem discrepâncias sobre os efeitos contaminadores de Candiota” (La Democracia, 

06/10/1989). 

Pode-se dizer que a imprensa foi um fator de contexto de extrema importância para o ingresso 

do problema da poluição ambiental produzida pela usina de Candiota na agenda pública e 

institucional no Uruguai. Grande parte dos primeiros relatórios técnicos produzidos no Uruguai 

tomou como material de base essas publicações da imprensa uruguaia (Cobb & Elder, 1984).  
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4.2. A mobilização de stakeholders e atores e o ingresso do problema da poluição de 

Candiota na agenda pública  

 

O tema da poluição ambiental produzida pela UTPM ingressou na agenda pública do Uruguai 

devido à mobilização e influência de diversos stakeholders  políticos locais, de comunidades 

próximas à usina, na fronteira com o Brasil, e de atores políticos nacionais, aos quais interessava que 

o tema se tornasse público.       

É necessário destacar que o ingresso do tema na agenda pública uruguaia foi inicialmente 

motivado pela ação de stakeholders locais, que se sentiram afetados pela possível poluição 

transfronteiriça da UTPM. Mais tarde, o tema mobilizou também os interesses de políticos locais, o 

que foi extremamente relevante como fator de pressão política, porque a mobilização dos políticos 

adquiriu uma dimensão nacional. Talvez o caso de Candiota tenha sido o tema ambiental que obteve 

maior grau de mobilização de políticos locais de diversas regiões do país. Houve até políticos no 

Parlamento nacional que se  interessaram pelo assunto.   

Em resumo, a questão passou de mero problema local a tema da agenda pública do país. Isso 

ocorreu fundamentalmente em razão da mobilização de atores políticos e stakeholders, que será 

mostrada a seguir.   

 

A) Stakeholders  

• População local. O principal stakeholder primário foi a população de Melo, capital do  

departamento de Cerro Largo, cidade situada a apenas 40 quilômetros de Bagé. Grande parte da 

população de Melo sentiu-se afetada pelos prováveis efeitos da contaminação ambiental. Alguns 

moradores reclamaram à imprensa, dizendo-se vítimas de problemas respiratórios causados pela 

poluição ácida na cidade (Overseas Developmente Administration, 1995).26  

 

                                                 
26 Todas essas queixas e declarações também foram manifestadas a políticos locais e nacionais e a lideranças locais, 
como médicos da cidade de Cerro Largo e dirigentes de  uma ONG muito atuante em relação ao tema. Tais informações 
foram extraídas das declarações feitas pelo ex-presidente Lacalle – que, à época, era senador – a dirigentes da ONG de 
Melo e a um deputado local, numa entrevista (2002). Esses dirigentes destacaram que a questão de Candiota mobilizou a 
tal ponto a sociedade daqueles departamentos que alguns professores do ensino médio em escolas locais mandavam os 
alunos produzir trabalhos sobre o tema. O autor da presente tese conhece casos particulares de antigos estudantes que 
fizeram esse tipo de trabalho.   
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• Produtores rurais de Cerro Largo. Em declarações à imprensa, os agricultores revelaram que 

se sentiam ameaçados pela contaminação ambiental, destacando que as pastagens estavam sendo 

poluídas e que os solos também estavam sendo contaminados pela ação da acidificação. Para eles, 

isso 

representava um dano grave, já que a principal atividade econômica da região é a produção 

gropecuária. Diversos artigos na imprensa uruguaia registraram queixas em relação ao problema (El 

País, 23/10/1988). O assunto se espalhou rapidamente para outros departamentos que também fazem 

fronteira com o Brasil, como Treinta y Tres e Rivera, chegando inclusive ao departamento de Rocha 

(El País, 06/10/1989; La Mañana, 17/12/1989).  

Esses stakeholders diziam-se expostos a uma situação de risco ou de dano ambiental (Fiorino, 

1989; Susskind & Field, 1996), causada pelas atividades contaminantes da UTPM. Entre 1988 e 

1989, tal percepção foi revelada a políticos locais e a dirigentes da ONG Pró-Condições de Vida.27  

• ONG Grupo Pró-Condições de Vida  

A ONG Grupo Cerro Largo Pró-Condições de Vida foi fundada em 1985, com o objetivo de 

defender os direitos humanos e o meio ambiente. Sediada em Melo, capital do departamento de Cerro 

Largo, teve desde o início uma ação extremamente ativa em relação ao tema da contaminação 

ambiental produzida pela UTPM (Gudynas & Santandreu, 1998), exercendo uma influência relevante 

sobre as instâncias decisórias de governo e sobre a população local. A partir de setembro de 1991, o 

grupo passou ser membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), organismo de tipo 

consultivo criado em 1990 (Santandreu & Gudynas, 1998).  

Na área ambiental, a ONG integrou a Associação de Grupos Uruguaios de Defesa do Meio 

Ambiente (AGUAS) e o Plenário Nacional de ONGs ambientalistas, até encerrar suas atividades, em 

dezembro de 1991. Como justificativa, os dirigentes da ONG argumentaram que o financiamento da 

Agência de Cooperação Canadense (IDRC) acabara naquele ano. Além disso, consideravam que já 

haviam cumprido o papel de difundir, na sociedade uruguaia, o tema da contaminação ambiental 

produzida por Candiota. 

Participaram como integrantes dessa ONG pessoas de diferentes instituições públicas e 

privadas. O Ministério de Saúde Pública, por exemplo, estava representado por médicos do Hospital 

de Melo e pelo Centro de Saúde de Melo. Também integraram a organização professores do ensino 

                                                 
27 Essas informações foram extraídas das entrevistas mencionadas e dos artigos de imprensa já citados.   
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primário de três escolas das cidades de Melo, Arbolito e Noblía (estas últimas localizadas na região 

rural do departamento) e representantes do Centro de Veterinários de Cerro Largo. A ONG contou 

ainda com a ajuda de professores das faculdades de Química, Medicina e Ciências da Universidade 

da República do Uruguai. Na área do ensino médio, participaram professores da cidade de Noblía 

(Grupo Cerro Largo Pro Condiciones de Vida, 1991).28  

  O sucesso dessa ONG como mobilizadora da opinião pública pode ser explicado por alguns 

fatores: era muito bem organizada; agregava atores de todos os tipos, desde veterinários e médicos 

até professores universitários de Montevidéu; dispunha de recursos financeiros para realizar eventos; 

contava, em seus quadros dirigentes, com um meteorologista e um jornalista da rádio “A Voz de 

Melo” – com cobertura em todo o departamento –, o que ajudava na difusão dos eventos por ela 

organizados.  

 Na época, os dirigentes do grupo manifestaram uma forte convicção em relação à existência 

de contaminação ácida no Uruguai, acreditando que a poluição tinha origem em Candiota. No nível 

local, a ONG realizou atividades de conscientização da população sobre o problema da contaminação 

ambiental. No âmbito nacional, sua ação mais importante foi a realização de um Encontro 

Internacional do Meio Ambiente, em julho de 1990, na cidade de Melo, no momento em que os 

governos de Brasil e Uruguai estavam negociando os acordos. Compareceram ao evento autoridades 

do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente do Uruguai, incluindo alguns 

funcionários que no momento estavam negociando o acordo com o governo do Brasil, professores 

universitários e técnicos do Ministério de Saúde.  

 O evento gerou um grande impacto local. Na ocasião, a ONG apresentou os primeiros 

resultados de um monitoramento que estava realizando, os quais mostravam a existência de 

contaminação ácida no Uruguai (ONG Grupo Cerro Largo Pro-Condiciones de Vida, 1990). Esse 

estudo foi o primeiro e único que mostrou a existência de chuva ácida em Cerro Largo, relacionada à 

atividade da UTPM.29 Este estudo deu à ONG uma presença relevante na mídia dos dois países, e 

muitas das conclusões destes estudos foram citadas por políticos uruguaios e também por brasileiros 

(Grupo Cerro Largo Pro-Condiciones de Vida, 1991; Santandreu & Gudynas, 1998). Um artigo 

                                                 
28 Muitas destas informações foram extraídas da documentação da ONG e de entrevistas realizadas com seus dirigentes 
em 2002 e 2003.  
29 Apesar de os resultados não possibilitarem uma posição conclusiva em relação ao assunto, o fato de Melo estar 
localizada muito próxima da usina aumentou a pressão sobre o governo uruguaio para que negociasse com o Brasil. Os 
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publicado num jornal do interior do Uruguai destacou o papel desempenhado pela ONG, ao fornecer 

informações que, teoricamente, deveriam ser apresentadas pelo Estado (Cambio, 24/01/1990)).    

No entanto, diversos técnicos da DINAMA (Uruguai), da CEEE e ex-funcionários do 

Ministério do Meio Ambiente do Brasil criticaram a metodologia utilizada no estudo, pela falta de 

rigor técnico e científico. Tais especialistas questionaram o fato de as amostras utilizadas nos estudos 

terem sido coletadas com a colaboração de professoras do ensino médio.5    

• Ações de técnicos locais e a legitimidade do problema  

Algumas ações locais também foram implementadas por técnicos do setor público. O Dr. 

García Rocha, diretor do Centro Departamental de Saúde Pública do Hospital de Melo– subordinado 

ao Ministério de Saúde Pública no nível local de Cerro Largo –,  posicionou-se publicamente em 

relação ao problema do risco de contaminação ambiental supostamente gerada pela UTPM, 

destacando a gravidade do fato para a saúde pública e o dano ambiental que poderia ocorrer. Segundo 

ele, “a percepção de técnicos uruguaios que estiveram na Usina é de que existe o risco de 

contaminação atmosférica e também das águas superficiais” (La Mañana, 17/12/1989; El País, 

17/12/1989; El  País, 28/3/1990).  

As declarações feitas à imprensa uruguaia por esse funcionário do Ministério de Saúde 

Pública foram registradas em publicações informativas do Ministério das Relações Exteriores 

uruguaio. Num relatório do Ministério das Relações Exteriores, informou-se que o diretor do 

Hospital de Melo iria instalar um medidor de chuva ácida na cidade para avaliar  o nível de 

contaminação do ar e da água (Ministério das Relações Exteriores, 1989d).  

 

   B) As ações de atores políticos: as Juntas Departamentais locais 

   Na história política uruguaia, os partidos políticos têm sido um ator muito influente  na 

formulação e implementação das políticas públicas, pela sua forte relação com o Estado uruguaio 

(Caetano et alli, 1988; Pérez, 1998). No entanto, na área das políticas ambientais, os partidos 

políticos, tanto os de direita quanto os de esquerda, têm manifestado um interesse relativamente 

baixo, minimizando ou simplesmente ignorando a temática ambiental (Gudynas, 1996a). 

                                                                                                                                                                     
resultados das medições foram publicados nos principais jornais uruguaios de alcance nacional (El País, 01/08/1990, 
02/08/1990).  
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  No caso de Candiota, contudo, houve uma série de atores políticos locais interessados no 

ingresso do tema na agenda pública. Para atingir tal objetivo, eles desenvolveram diversas 

estratégias: declarações à imprensa, comunicados institucionais e relatórios no Parlamento nacional, 

entre outras. Localmente, as Juntas Departamentais desempenharam um papel muito relevante nesse 

processo, conseguindo conferir ao tema uma dimensão pública nacional (Cobb & Elder, 1984; 

Villanueva, 1993). O processo e a forma como obtiveram esse resultado serão explicados a seguir.  

Integradas por 31 membros, eleitos diretamente pelo voto popular, as Juntas Departamentais 

são os órgãos locais de caráter legislativo. O partido que vence as eleições municipais 

automaticamente passa a dispor da maioria absoluta -16 membros - das Juntas. 

O primeiro pronunciamento realizado pela Junta Departamental de Cerro Largo em relação ao 

tema ocorreu a partir de um relatório apresentado por dois vereadores em 1985. Baseado num 

informe do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, o documento afirmava que existia poluição 

transfronteiriça no Uruguai, originada pela UTPM, e que o governo nacional precisava providenciar 

medidas políticas para evitar os danos (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1990a).30   

Outras juntas departamentais, como a de Rio Negro, realizaram pronunciamentos similares, 

mostrando-se solidárias com a Junta de Cerro Largo. No caso de Rio Negro, também houve 

denúncias de que a UTPM estaria causando impactos de chuva ácida sobre a região fronteiriça de 

Cerro Largo. As denúncias realizadas por alguns políticos locais acabaram originando, em 5 de maio 

de 1986, um pedido de informações à Chancelaria, visando obter informações em relação ao tipo de 

medidas que a diplomacia uruguaia estava tomando para resolver o problema (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Uruguay, 1986).   O pedido foi encaminhado, muito embora o departamento 

de Rio Negro se localizar na região leste do Uruguai (fronteira com a Argentina), muito longe de 

Cerro Largo.  

Em 8 de abril de 1987, seguindo o mesmo exemplo, a Junta Departamental de Canelones – 

situada no limite com Montevidéu, longe, portanto, da região eventualmente poluída – resolveu 

manifestar oficialmente seu apoio às reclamações e denúncias realizadas pela Junta de Cerro Largo. 

A percepção era também da existência de um alto risco de poluição ambiental originada pela queima 

de carvão da UTPM (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1986). Finalmente, a mesma 

atitude foi tomada pela Junta Departamental de Colônia – localizada na fronteira com a Argentina, a 

                                                 
30 Essa informação foi citada num relatório da chancelaria e confirmada em entrevistas realizadas com políticos locais.  
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30 quilômetros de Buenos Aires –, que, no dia 8 de julho de 1988, também se pronunciou a favor da 

Junta de Cerro Largo (Ministerio de Relaciones Exteiores de Uruguay, 1986) .   

Dessa forma, as Juntas Departamentais mencionadas conferiram importância nacional a um 

problema originalmente de caráter local, contribuindo para que o tema ingressasse na agenda do 

sistema político (Cobb & Elder, 1984).  

 

4.2.1. Interesses de atores políticos nacionais e o ingresso do problema no Parlamento 

Nacional   

 

O tema também foi agendado no Parlamento Nacional, tanto na Câmara dos Senadores 

quanto na Câmara dos Deputados.  

O primeiro senador a fazer uma intervenção pública no Senado a respeito do assunto foi Luis 

Alberto Lacalle Herrera, líder do Partido Nacional, do setor "herrerista"31, e que em 1989 acabaria 

sendo eleito presidente da República. Em seu discurso, ele destacou o problema causado pela Usina 

de Candiota II no Uruguai e o risco de dano ambiental e econômico representado pela queima do 

carvão, principalmente para as plantações de arroz e para a produção de gado na região da fronteira 

do Uruguai com o Brasil, em Cerro Largo e Treinta y Tres. O senador salientou que a construção da 

Usina de Candiota III significaria um risco ainda maior, em razão do aumento de queima de carvão, e 

comparou o caso com outros similares ocorridos no âmbito internacional, como o das negociações 

entre Estados Unidos e Canadá. Lacalle alertou a sociedade para o grave risco de desastre ecológico 

que, segundo ele, o problema poderia significar para o Uruguai, se o Poder Executivo não tomasse 

medidas imediatas. Na ocasião, o senador afirmou  

 
encontramo-nos diante de um panorama pelo qual devemos levantar nossa voz de 

alerta. Julgamos que se esta ameaça latente se concretizar, poderão se produzir efeitos 
realmente danosos para a vida vegetal, que  implicaria que todos os montes do Rio Negro, a 
zona de Cerro Largo e de Treinta y Tres, assim como a zona rizícola fossem afetadas (...) 
Nosso dever é prevenir para que hajam vozes de alerta e possamos encontrar, de comum 
acordo, remédios para esta circunstância (Cámara de  Senadores, 1986).  

  

O discurso do senador Lacalle no Parlamento tinha o objetivo de agendar o tema e de 

controlar as ações do Poder Executivo em relação ao assunto. Como conseqüência, foi encaminhada 
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uma solicitação de informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre a questão de Candiota, 

que foi aprovado por unanimidade. Assim, a atuação de Lacalle acabou exercendo influência direta 

sobre a agenda do tema. A Câmara de Senadores enviou um pedido à Presidência da República e ao 

Ministério das Relações Exteriores do Uruguai para que o tema fosse efetivamente agendado na 

viagem que o presidente Sanguinetti faria a Brasília para a assinatura dos acordos de integração 

regional (Cámara de Senadores, 1986; Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1988a).   

A Câmara dos Deputados também encaminhou um pedido de informações, feita pelo 

deputado Héctor Barón Arena, do setor herrerista, representante do Departamento de Cerro Largo. 

Em declarações à imprensa, o deputado mencionou o problema da contaminação ambiental e do 

prejuízo econômico causados ao país pela poluição supostamente gerada pela UTPM. Arena solicitou 

ao Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca divulgar as informações de que o Executivo dispunha 

a respeito dos possíveis prejuízos causados pela contaminação de Candiota sobre produtos agrícolas e 

solos. Também pediu que o Ministério da Saúde Pública informasse sobre os dados que possuía 

relativos à saúde pública na cidade de Melo, para avaliar os possíveis danos à saúde que estariam 

sendo gerados pela UTPM. 

No entanto, nenhum dos dois ministérios respondeu às solicitações do deputado (Cámara de 

Representantes, 1988 ; El País, 28/10/1988). Na tabela 4.1. são apresentados os fatores de contexto e 

os atores que impulsionaram o ingresso do tema da poluição transfronteiriça produzida pela UTPM 

na agenda pública do Uruguai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     

31 O setor “herrerista” é uma facção do Partido Nacional, uma das duas agremiações políticas mais tradicionais  do 
Uruguai (a outra, o Partido Colorado, encontrava-se, naquele momento, no governo).   
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Tabela 4.1.: O problema da poluição de Candiota na agenda pública do Uruguai: 
                     fatores de contexto e atores 

  
 Contexto  Atores locais Atores nacionais 

Redemocratização   População de Cerro Largo e 
Treinta y Tres 

Políticos (senadores)  

Imprensa Produtores rurais locais Políticos (deputados)  
 ONG (Cerro Largo)  
 Técnicos locais  

 Juntas Departamentais: 
Cerro Largo, Treinta y 
Tres, Canelones, Rio 
Negro, Colonia  

 

 
Fonte: elaboração própria.  
 

4.3. O ingresso do problema na agenda institucional do Estado uruguaio   

 

A transformação do problema do risco de contaminação transfronteiriça gerada pela UTPM 

em um tema da agenda institucional do Uruguai foi influenciada por um outro fator de grande 

importância: o caráter centralizador do Estado uruguaio.  

 

4.3.1. A influência do caráter centralizador do Estado como fator de contexto 

         

Neste item será mostrada como um fator de contexto institucional – a centralização adminis- 

trativa do Estado uruguaio – contribuiu para que um problema local, ocorrido nos 

departamentos de Cerro Largo e Treinta y Tres, passasse à agenda institucional uruguaia, 

transformando-se rapidamente em uma questão de dimensão nacional. Tal fato se deu em razão da 

alta concentração de competências institucionais nos órgãos do poder central uruguaio e da falta de 

autonomia dos departamentos (organizações administrativas de tipo local) para resolver esses 

problemas, inclusive na área das políticas públicas ambientais. 

De acordo com a Constituição de 1967 – ainda em vigor, com algumas modificações 

introduzidas em 1996 –, o Estado uruguaio está organizado da seguinte forma:  
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a) O Estado está dividido em três poderes, com competências nacionais: Executivo, 

Legislativo e Judiciário (Damiani, 1993; Mantero, 1995).    

b) O Poder Executivo é composto pelo presidente, eleito pelo voto popular a cada cinco anos, 

 e por 13 ministérios, cujos titulares são escolhidos diretamente pelo presidente. Nos anos 

1980, os ministérios eram os seguintes: Defesa Nacional; Economia e Finanças; Educação e Cultura; 

Pecuária,Agricultura e Pesca; Indústria, Minas e Energia; Interior; Relações Exteriores; Saúde 

Pública; Trabalho e Previdência Social; Transporte e Obras Públicas; Turismo; Esportes; Habitação, 

Ordenamento Territorial e Meio Ambiente (criado pela Lei n°. 16.112, em 16 de maio de 1990) 

(Damiani,1993; Mantero,1995).      

c) O Poder Legislativo era formado por duas câmaras: uma, composta por 31 senadores, e 

outra, por 99 deputados, todos eleitos pelo voto popular no primeiro turno das eleições presidenciais. 

A reforma constitucional de 1996 introduziu a seguinte alteração: os senadores têm representação 

nacional e os deputados representação departamental (equivalente a uma estrutura jurídica 

intermediária entre o estado e o município no Brasil).   

d) A organização político-administrativa, do ponto de vista territorial, é a seguinte: o país está 

dividido em 19 governos departamentais, cada qual dispondo de um Poder Executivo – o intendente 

municipal – e de um órgão legislativo – a Junta Departamental –, cujos membros originalmente eram 

eleitos no mesmo ato da eleição do presidente, via voto popular direto. Após a reforma de 1996, tais 

membros passaram a ser escolhidos seis meses depois do pleito presidencial (Biasco, 1999; Cousillas 

& Castaño, 1996).  

A estrutura do Estado uruguaio é de tipo unitário, em oposição ao modelo federalista, e 

apresenta um alto grau de centralização administrativa. Devido ao fato de disporem de uma 

capacidade institucional financeira muito limitada, os governos dos departamentos possuem pouca 

autonomia no processo de tomada de decisões. As fontes de arrecadação financeira dos 

departamentos dependem de um número reduzido de impostos, o que limita o seu poder de barganha 

em relação ao governo central nacional. A reforma constitucional de 1996 introduziu um processo 

programático de descentralização administrativa, com o objetivo de aumentar o poder político e 

financeiro dos departamentos (Biasco, 1999; Cousillas & Castaño, 1996; Damiani, 1993; Mantero, 

1995).      

Da mesma forma que em outros países da América Latina, o tema ambiental esteve presente 

no Uruguai desde o período da colonização. Mas foi só após a Segunda Guerra Mundial que a 
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questão começou a ser tratada publicamente de forma mais sistemática, vinculada aos temas do 

desenvolvimento. Um dos fatores responsáveis por despertar essa preocupação de setores políticos e 

instituições de governo com o meio ambiente foi a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, 

realizada em Estocolmo, em 1972. Esse evento colocou o tema ambiental com mais intensidade na 

agenda pública e obrigou os governos, inclusive o uruguaio, a preparar a sua participação nela 

(Gligo, 1997).  

Assim, desde os anos 1970 – e estendendo-se até a década de 1990 –, o tratamento dado pelo 

Estado uruguaio à gestão das políticas públicas ambientais teve como principais características a 

setorialização e a fragmentação. Vale dizer que diferentes instituições estatais tinham jurisdição 

sobre diversos aspectos dos temas ambientais, ficando patente a ausência de uma agência pública que 

centralizasse as diretrizes para a tomada de decisões Largamente adotada na América Latina, essa 

modalidade caracterizava-se pela existência de um amplo conjunto de órgãos com competências na 

área ambiental, como o Ministério de Pecuária, Agricultura e Pesca, o Ministério de Transportes e 

Obras Públicas e o Ministério da Educação. Tal multiplicidade de órgãos, por sua vez, garantia um 

enfoque setorial dos temas ambientais, no sentido de que cada instituição cuidava de uma parte a ser 

preservada na área ambiental. Para o Ministério de Agricultura e Pesca, por exemplo, a preservação 

do meio ambiente significava proteger a fauna e a flora; já para o Ministério de Transportes e Obras 

Públicas, consistia em proteger os rios e lagoas dos impactos da poluição ambiental. Contudo, esses 

enfoques setorizados não possibilitam uma visão integral e conjunta de todos os problemas, e 

tampouco a compreensão das interligações porventura existentes (Gligo, 1997; Mantero, 1995).   

Portanto, diversas organizações públicas setoriais passaram a ter maior importância e a 

compartilhar competências na área da gestão ambiental. No Executivo, houve também algumas 

mudanças significativas. A mais importante delas foi a criação, em dezembro de 1971, pela Lei n°. 

14.053, do Instituto Nacional da Preservação do Meio Ambiente (INPMA), órgão de natureza 

consultiva e de caráter técnico, subordinado ao Ministério de Educação e Cultura. O INPMA era 

formado por um Conselho Diretor – de caráter inter-institucional, integrado por delegados do setor 

público e do setor privado, e cujo presidente era um delegado do Ministério de Educação e Cultura – 

e pelas Comissões Assessoras (Biasco, 1999; Cousillas & Castaño, 1996; Damiani, 1993; Mantero, 

1995). O papel da Direção de Solos, ligada ao Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca, também 

foi fortalecido.  
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Conforme já foi dito, o fato de diversos órgãos possuírem competências localizadas em 

distintas instituições públicas dificultava a implementação de uma política nacional para o meio 

ambiente, já que cada qual tinha competências para atender a apenas um assunto (Gligo, 1997; 

Mantero, 1995). Assim, ao longo do tempo, dirigentes políticos e do governo começaram a 

compreender que era necessário implementar no país uma reforma do sistema institucional na área 

ambiental, capaz de permitir o desenvolvimento de políticas públicas ambientais unitárias com 

objetivos nacionais (Gligo, 1997; Damiani, 1993; Mantero, 1995). 

Em 1990, com a criação, pela Lei n°. 16.11232, do Ministério de Habitação, Ordenamento 

Territorial e Meio Ambiente, essa idéia tornou-se realidade. Do ponto de vista institucional, o novo 

ministério retirou competências de outras pastas, principalmente do Ministério da Pecuária, 

Agricultura e Pesca, passando a concentrar as competências institucionais sobre o meio ambiente em 

um de seus órgãos subordinados, a Direção Nacional do Meio Ambiente. Dessa forma, a DINAMA 

tornou-se o principal órgão na área de gestão ambiental de políticas públicas no Uruguai, 

encarregando-se de elaborar a política ambiental, de implementar políticas e de zelar pelo 

cumprimento das leis ambientais em todo o território nacional (Biasco, 1999; Cousillas & Castaño, 

1996;  Damiani, 1993).  

Portanto, na época da pré-negociação e da negociação dos acordos com o Brasil, as 

competências principais na área das políticas ambientais no Uruguai estavam concentradas no Poder 

Executivo central. Tal fator foi de extrema importância para que o problema passasse rapidamente a 

integrar a agenda institucional de órgãos como o INPMA e do Ministério das Relações Exteriores, 

por se tratar de um tema de dimensões internacionais.  

 

4.3.2. Os atores institucionais nacionais e a resolução do problema   

 

A agenda institucional consiste no conjunto de assuntos explicitamente aceitos para resolução 

séria e ativa por parte dos órgãos de decisão do governo. Qualquer assunto aceito por qualquer órgão 

governamental, seja no nível local, estadual ou nacional, fará parte da agenda institucional (Cobb & 

Elder, 1984; Villanueva, 1993)33.  

                                                 
32A criação do Ministério de Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente foi assumida como um compromisso 
forte na campanha do presidente Luis Alberto Lacalle, eleito naquele ano (Lacalle, 1989; Instituto Manuel Oribe, 1998).    
33 Ver Capítulo 1, parte  5.  
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  Desde o início do período da transição democrática do governo Sanguinetti, o risco de 

contaminação ambiental transfronteiriça causada pela UTPM foi encarado como um problema de 

política pública ambiental. O fato de o tema ter sido agendado institucionalmente no Brasil também 

influenciou positivamente para legitimar a reclamação que acabaria sendo feita mais tarde pelo 

governo do Uruguai.  

No governo central do Uruguai, o tema foi agendado principalmente pelo Instituto Nacional 

de Preservação do Meio Ambiente (INPMA), pelo Ministério das Relações Exteriores e pela 

Presidência da República, em particular o Comitê de Crises.  

A organização e a preparação da negociação – e, posteriormente, a negociação em si – 

seguem o modelo clássico de separação de funções entre o órgão ambiental e pelo Ministério das 

Relações Exteriores , adotado em negociações ambientais internacionais. A escolha por essa 

separação geralmente ocorre em negociações que envolvem problemas técnicos complexos, como é o 

caso da medição de chuva ácida (Sergeev, 1991). Assim, no Uruguai, o INPMA começou a cuidar 

dos aspectos mais técnicos do problema, ao passo que ao Ministério das Relações Exteriores coube 

tratar das questões de tipo diplomático e político (Sergeev, 1991). Outros atores institucionais, como 

o Comitê de Crises e o Ministério de Saúde Pública, tiveram um papel de menor relevância no 

processo. 

A) O problema do risco de poluição transfronteiriça na agenda do INPMA e a 

cooperação do governo do Brasil 

O INPMA era a instituição com competência nacional para a formulação e implementação 

das políticas ambientais no Uruguai na época em que o problema de poluição transfronteiriça surgiu 

(Biasco, 1999; Gligo, 1997; Mantero & Castañeda, 1995 ).  

A publicação, na imprensa uruguaia, de diversos relatórios sobre o problema da contaminação 

ambiental de Candiota e os seus impactos no Uruguai – particularmente pelo El País, nos dias 22 e 

23 de outubro de 1988 – marcou o início do interesse do Instituto pelo ingresso do tema na agenda 

institucional. Assim, em 26 de outubro de 1988 a instituição decidiu iniciar uma série de ações para 

obter informações sobre a qualidade dos solos e das águas, a fim de poder avaliar o possível impacto 

ambiental da UTPM sobre o Uruguai. Ao Ministério de Pecuária, Agricultura e Pesca, solicitou 

informação sobre a qualidade dos solos na região próxima à fronteira com o Brasil; ao Ministério de 

Transporte e Obras Públicas, pediu relatórios sobre a qualidade das águas (El País, 22/10/1988; El 

País 23/10/1988; Instituto de Preservación del Medio Ambiente-INPMA, 1988a).  
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O objetivo dessas ações era a obtenção de informações capazes de legitimar tecnicamente a  

 posição do órgão. Na etapa da pré-negociação, o INPMA interessou-se em definir o problema, a fim 

de se preparar para uma eventual negociação com o governo do Brasil de modo a resolvê-lo, de 

forma conjunta com o Ministério das Relações Exteriores. A instituição procurou – e obteve – a 

cooperação do governo do Brasil, que forneceu informações técnicas a respeito do tema (Saunders, 

1984; Susskind & Cruikshank, 1987).   

Em junho de 1989, o INPMA organizou uma viagem de técnicos – em caráter oficial, e por 

solicitação do presidente do Uruguai – para obter informação diretamente em Candiota. Essa medida 

foi considerada um antecedente institucional extremamente relevante para o processo futuro da 

negociação bilateral. Acima de tudo, com essa viagem o INPMA pôde chegar a conclusões 

importantes para definir sua posição sobre o assunto. A opinião da missão técnica foi de que o risco 

do problema ainda era baixo naquele momento, não atingindo um nível de gravidade significativo 

para o Uruguai. Além disso, outras percepções sobre o problema também foram se consolidando.  

Em relação à Companhia Estadual de Energia Elétrica, destacou-se que a empresa mantinha 

uma política de “portas abertas”, e que apresentava uma disposição muito alta em cooperar com o 

Uruguai. Os técnicos uruguaios fizeram uma inspeção direta na UTPM, sendo informados que a 

própria CEEE iria implementar um monitoramento atmosférico. Também obtiveram informações a 

respeito do Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) que estava sendo produzido no Brasil sobre a 

UTPM. . Em relação à Universidade Federal de Santa Maria – na qual tinham sido realizados os 

primeiros estudos sobre o impacto das atividades da termelétrica para o Brasil e o Uruguai, 

publicados na imprensa uruguaia –, os técnicos confirmaram que não existiam pesquisas novas, e que 

os dados lá disponíveis eram antigos.  

Em sua conclusão, o relatório dos técnicos uruguaios propõe duas ações extremamente 

relevantes, que serviriam de base, posteriormente, para as políticas ambientais no Uruguai (INPMA, 

1989a): 

a)implementar uma rede nacional de monitoramento atmosférico; e  

b)manter comunicações diretas e abertas com a CEEE, proprietária da empresa no Brasil.  

O relatório destacou que “as autoridades da CEEE colocaram uma condição de total 

cooperação e responderam sem hesitar a todas as perguntas que foram feitas, reiterando, assim, uma 

política de portas abertas...” Como conclusão, os técnicos disseram que  
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os índices de alteração do meio ambiente não alcançam atualmente 
valores que justifiquem una preocupação significativa (...) Constatou-se que a 
Companhia encarou o tema com muita responsabilidade, havendo realizado os 
estudos necessários com importantes organizações vinculadas ao meio 
ambiente (INPMA, 1989a).  

 

Recomendaram ainda que fossem tomadas medidas como a instalação de uma rede de 

monitoramento que permita “um prosseguimento da situação em nosso território (...)” e que “se 

mantenham relações de contato permanente com a CEEE para permitir o intercâmbio técnico e a 

visualização das modificações que se produzam, assim como do cumprimento de cronogramas de 

instalação y de desenvolvimento praticáveis no mínimo a cada 6 meses”. Por fim, os técnicos 

reiteraram “a necessidade e a urgência de instalar equipes de monitoramento dentro de nosso 

território como único modo de avaliar objetivamente a situação. Estes monitoramentos são urgentes e 

devem ser permanentes” (INPMA, 1989a).  

Em setembro do mesmo ano (1989), um técnico do INPMA realizou uma segunda viagem a 

Candiota, visando ampliar as informações obtidas na primeira. A principal conclusão foi de que havia 

risco de aumento da poluição ambiental, em razão da futura construção da Usina de Candiota III. A 

viagem também trouxe novos dados sobre a Companhia Riograndense de Mineração (CRM) e sobre 

a CEEE. Quanto à CRM, chegou ao conhecimento do governo uruguaio que havia um plano de 

reflorestamento previsto para a região, e que as cinzas seriam vendidas às fábricas de cimento do 

local. Em relação à CEEE, obteve-se a informação de que o custo do EIA-RIMA tinha sido de US$ 

350.000. Foi solicitado o envio do resultado final do EIA-RIMA ao Uruguai (INPMA, 1989b). 

No memorando enviado ao presidente do INPMA após a segunda visita a Candiota, o diretor 

de Ciência e Tecnologia , órgão subordinado ao INPMA,  recomendava que  

 

que nosso país exija que cada projeto industrial deva ter, para ser permitida 
sua instalação e operação, um estudo de impacto ambiental EIA-RIMA, integral e 
realizado ou avaliado de forma independente. Em caso do impacto ambiental poder 
alcançar outro país, este deverá tomar conhecimento do mesmo. Isto também deveria 
ser exigido dos demais países (INPMA, 1989b). 

Em outra parte, destacava ser  

 

necessário conhecer o EIA-RIMA de Candiota III (...) a forma de como os 
EUA e o Canadá resolveram o problema de contaminação que chega ao Canadá 
proveniente das centrais termelétricas dos Estados Unidos é um bom exemplo que nos 
poderia servir para o nosso problema com Candiota III (INPMA, 1989b). 
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Poucos dias depois, o problema foi divulgado publicamente pelo próprio diretor do INPMA, 

por meio de declarações à imprensa uruguaia. Em seus comentários, ele destacou a existência de um 

alto nível de cooperação bilateral, enfim, de interesse de ambos os Estados em agendar o problema de 

forma bilateral e resolver a questão em conjunto. Também ressaltou o fato de que o tema da poluição 

ambiental de Candiota e os possíveis impactos sobre o Uruguai tinham se tornado um problema de 

“preocupação permanente” do INPMA (El País, 06/10/1989).  

Finalmente, a previsão da construção do complexo de Candiota III fez com que o INPMA 

ficasse mais alerta para o risco ambiental que a contaminação de Candiota significava para o 

Uruguai. Em outro relatório, um técnico uruguaio destacou a posição diplomática assumida pelo 

Uruguai para negociar o problema com o Brasil. Três pontos foram ressaltados pelo presidente do 

Uruguai na III Reunião da Subcomissão de Desenvolvimento de Fronteiras Uruguai-Brasil: a) a 

magnitude do problema, em razão da futura construção de Candiota III; b) a necessidade de 

implementação de medidas de controle em relação a Candiota II; e c) a entrega da cópia do EIA-

RIMA de 1989 (INPMA, 1989c).  

 

B) O problema na agenda do Ministério das Relações Exteriores: os primeiros contatos 

bilaterais e a cooperação do governo do Brasil 

A chancelaria uruguaia exerceu um papel de grande relevância para a entrada, na agenda 

institucional, do tema da contaminação produzida pela UTPM e os possíveis impactos sobre o 

Uruguai na região da fronteira. Na condição de instituição encarregada das relações exteriores do 

país, a chancelaria desenvolveu um interesse definido na resolução do problema. Os primeiros 

contatos entre representantes do Uruguai e do governo brasileiro em relação ao tema de Candiota 

aconteceram em 1986, quando a delegação uruguaia na Comissão Mista Uruguaio-Brasileira para o 

Desenvolvimento da Lagoa Mirim revelou à delegação brasileira a preocupação do Uruguai em 

relação às possíveis conseqüências do funcionamento da usina de Candiota. Em resposta, a delegação 

brasileira informou que, no plano de ampliação da termelétrica, estava prevista a instalação de um 

sistema moderno de filtros (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1988a).  
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Nesse mesmo ano, o assunto foi levado à II Reunião da Subcomissão de Desenvolvimento 

Conjunto das Regiões Fronteiriças, realizada em Montevidéu, nos dias 26 e 27 de junho de 1986.34 

Essa subcomissão tinha como objetivo resolver, de forma conjunta, uma série de temas e problemas 

da região da fronteira entre os dois Estados, tais como questões comerciais, turismo, tráfico de 

pessoas e veículos, energia elétrica, recursos naturais e desenvolvimento social, entre outros (Achard, 

1995). Na ocasião, a delegação uruguaia voltou a manifestar sua preocupação com Candiota, e a 

delegação brasileira respondeu nos mesmos termos, declarando que seriam aplicadas medidas de 

melhoria do sistema de controle da poluição (Achard, 1995; Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Uruguay, 1988a). Desde 1988, a chancelaria uruguaia começou a realizar uma série de ações, tanto 

interna quanto externamente, com o objetivo de obter informações técnicas sobre a usina de 

Candiota, a fim de avaliar a dimensão do problema e, no caso, poder negociar com Brasil a resolução 

conjunta da questão. Estas ações de caráter preparatório da negociação (Saunders, 1984; Susskind & 

Cruikshank, 1987) incluíram algumas de caráter “doméstico”, destinadas a buscar informações junto 

a outros órgãos como o INPMA, e outras de tipo internacional, voltadas para a cooperação das 

autoridades brasileiras que poderiam fornecer mais informação sobre a usina de Candiota. A 

chancelaria também tinha a preocupação de prestar contas ao Parlamento Nacional, que começava a 

mostrar interesse pelo assunto (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1988a). Os órgãos 

com os quais foram coordenadas ações para obter informação técnica sobre os possíveis impactos 

ambientais da UTPM sobre Uruguai foram o próprio INPMA, o Ministério de Saúde Pública e o 

Ministério de Defesa Nacional, ao qual está subordinada a Direção de Meteorologia. Esse processo 

conjunto de ações aos poucos consolidou as percepções a respeito do tema, fazendo com que o 

problema ingressasse na agenda de questões a serem resolvidas pela chancelaria (Cobb& Elder, 

1984).  

Os órgãos encarregados de agendar os temas relacionados com Candiota, no nível 

institucional e organizacional, foram a Direção de Assuntos Limítrofes e de Fronteira (DALMAF) e a 

Direção de Assuntos Especiais. Para obter informações do Estado uruguaio, em junho de 1988 a 

Direção da DALMAF solicitou ao INPMA dados sobre a situação de Candiota (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Uruguay, 1988a).   

                                                 
34 Criada em 14 de agosto de 1985, essa subcomissão era subordinada à Comissão Geral de Coordenação Uruguaio-
Brasileira, formada no contexto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio, assinado em 1975 pelos governos do 
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As pressões do Parlamento, já analisadas neste capítulo, solicitando informações,  foram 

atendidas no dia 20 de setembro, por meio do próprio chanceler, Enrique Iglesias, que forneceu à 

Câmara de Senadores as informações que o Ministério dispunha sobre o assunto (Ministerio de 

Relaciones Exterioes de Uruguay, 1988a). Em outubro de 1988, a Direção de Assuntos Especiais 

agendou o tema, baseada nas reportagens publicadas na imprensa uruguaia, principalmente no jornal 

El País. A primeira decisão nesse sentido foi a solicitação de informações aos ministérios de 

Pecuária, Agricultura e Pesca, e Transportes e Obras Públicas e às Obras Sanitárias do Estado (OSE), 

O objetivo era reunir uma massa de informação técnica a  respeito da qualidade dos solos e das 

águas, para avaliar o nível de impacto que a UTPM poderia estar causando sobre o Uruguai. Com 

essa estratégia, buscou-se fortalecer a tomada de uma posição comum junto com o INPMA, que 

também solicitou o mesmo tipo de informações aos mesmos órgãos (El País, 23/10/1988; Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1988b; 1988c).  

Em janeiro de 1989, a Direção de Solos do MGAP enviou à DALMAF um  relatório técnico 

sobre a qualidade dos solos na região da bacia da Lagoa Mirim. O relatório concluía que não haviam 

ocorrido mudanças químicas nos solos próximos da lagoa, no departamento de Cerro Largo, local em 

que foram colhidas as amostras utilizadas no estudo. O pH também apresentou valores normais. Ao 

mesmo tempo, porém, o relatório destacou que só a médio ou a longo prazos os estudos poderiam 

mostrar se realmente ocorrera algum tipo de impacto ou mudança química dos solos em razão de 

contaminação de chuva ácida (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca-MGAP, 1989). O 

Ministério de Transporte e Obras Públicas não respondeu aos pedidos da chancelaria (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Uruguay, 1989a ). 

A chancelaria, portanto, tentou acumular informação técnica, a fim de se preparar para uma 

possível negociação direta com Brasil. O período da pré-negociação foi aquele em que o tema 

ingressou na agenda institucional para ser resolvido de forma conjunta com o governo do  Brasil 

Com esse objetivo, insistiu em obter informação técnica sobre a qualidade das águas no país junto à 

OSE (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay,  1989b). 

Na área do relacionamento bilateral com o Brasil, a chancelaria, em coordenação com o 

consulado em Porto Alegre e com a embaixada em Brasília, implementou uma série de ações para 

obter informação técnica sobre a usina de Candiota. O objetivo era conseguir a colaboração tanto do 

                                                                                                                                                                     
Brasil e do Uruguai.  A primeira Reunião da Subcomissão foi realizada em Brasília nos dias 2 e 3 de outubro de 1985 
(Achard, 1995).  
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governo federal brasileiro quanto do estado do Rio Grande do Sul. No dia 11 de agosto de 1988, por 

exemplo, a chancelaria enviou um telex à embaixada em Brasília solicitando informação sobre as 

decisões que o governo brasileiro tinha tomado em relação à  Candiota; no dia 16 de setembro, 

enviou à embaixada em Brasília dados obtidos pelo consulado de Porto Alegre. As informações 

fornecidas pelas autoridades brasileiras ao cônsul uruguaio no Rio Grande do Sul reiteravam que 

haviam sido colocados filtros na usina por um período experimental de seis meses, mas que 

“poderiam agravar a situação em outros aspectos” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1988a). O 

consulado uruguaio em Porto Alegre também tinha solicitado informações sobre Candiota à 

Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do município de Bagé, que reconheceu, de forma extra-oficial, 

que os prejuízos ecológicos causados pela UTPM poderiam alcançar o departamento de Tacuarembó, 

na região centro-leste do Uruguai (Ministerio de Relaciones Exteiores, 1988a).  

A participação do consulado uruguaio no Rio Grande do Sul foi muito ativa: o cônsul reuniu-

se com diversas autoridades do governo gaúcho, como o secretário de Minas e Energia, e com 

representantes da própria CEEE. A resposta das autoridades foi de tipo cooperativo, caraterizando-se 

pelo compromisso de fornecer informações e estudos técnicos ambientais novos sobre a realidade da 

empresa (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1989c).   

Ações similares, visando à obtenção de informações relevantes para a chancelaria, foram 

implementadas pelo consulado uruguaio no Rio Grande do Sul, tais como o envio do relatório já 

concluído do EIA-RIMA sobre Candiota, publicado no jornal gaúcho Zero Hora, em junho de 1989 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 1989e) e a remessa de documentos oficiais dos relatórios 

técnicos do Departamento de Saúde e Meio Ambiente estadual e da própria CEEE, e de estudos 

técnicos realizados desde 1985 (Gabinete do Governo do Rio Grande do Sul, 1989; Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Uruguay, 1989f).   

Conforme tem sido mostrado, as ações da chancelaria uruguaia pedindo a colaboração de 

diversos órgãos do governo do Brasil receberam uma resposta muito positiva e colaborativa. De 

forma geral, as autoridades brasileiras cooperaram com o governo do Uruguai e partilharam a 

informação técnica que possuíam a respeito da usina.  Foram abertos canais de comunicação muito 

dinâmicos entre os dois governos. A postura do Brasil de compartilhar e trocar informações com o 

governo do Uruguai sobre o problema, desde o início da pré-negociação, criou um clima de 

confiança que favoreceu o diálogo e a negociação posterior. Essa forma de relacionamento entre as 

instituições criou uma perspectiva de negociação baseada na cooperação, colaborando para a busca 
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de uma solução conjunta ao problema (Duzert, 2003; Fairman, 2003; Susskind & Cruikshank, 1987; 

Susskind et alii, 1999).   

A estratégia de cooperação conjunta entre ambos os governos, “baseada na troca de 

informações sobre o impacto ambiental da Usina de Candiota e as medidas de controle adotadas” 

(Ata da III Reunião da Subcomissão para o Desenvolvimento Conjunto das  Regiões Fronteiriças 

entre Brasil e Uruguai, 1989: 5) foi estabelecida na ata da III Reunião da Subcomissão para o 

Desenvolvimento Conjunto das  Regiões Fronteiriças entre Brasil e Uruguai, realizada em Brasília 

nos dias 12 a 14 de dezembro de 1989. Nesse documento, a “delegação do Uruguai manifestou o seu 

agrado com a colaboração e as informações recebidas das autoridades brasileiras com as quais 

manteve contatos” (Ata da III Reunião da Subcomissão para o Desenvolvimento Conjunto das 

Regiões Fronteiriças entre Brasil e Uruguai, 1989: 16) .   

 

C) O problema da contaminação ambiental da UTPM na agenda do Ministério de Saúde 

Pública e a cooperação brasileira  

O Ministério de Saúde Pública – em particular, a Direção de Saúde Ambiental – também 

agendou o tema da poluição ambiental de Candiota, contando com a cooperação institucional da 

Universidade Federal de Santa Maria, que enviou um relatório técnico sobre a poluição ambiental e o 

dano ambiental produzido pela UTPM e os possíveis danos ambientais sobre o território uruguaio. A 

diretora da Divisão de Saúde Ambiental do ministério, engenheira química Lira Bentancurt de 

García, enviou esse mesmo relatório à chancelaria uruguaia, com o objetivo de aumentar a massa de 

informação sobre o tema (Ministerio de Salud Pública de Uruguay, 1989).  

No Centro de Saúde de Melo, foi instalado, em 1989, sob a coordenação da ONG de Cerro 

Largo Pró-Condições de Vida, um aparelho para medir a acidez da chuva e avaliar a contaminação 

do ar e da água. Tal estudo já foi mencionado ut supra (Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Uruguay, 1989d). 

 

D) O problema da poluição transfronteiriça da UTPM na agenda da Presidência da 

República do Uruguai e no Comitê de Crises 

Desde 1988 que o presidente Julio María Sanguinetti se interessava pela questão de Candiota. 

Seu objetivo era obter informação sobre o tema, a fim de poder formular uma estratégia de 

negociação com Brasil para resolver o possível problema. Em junho de 1989, ele declarou a visita 
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oficial de técnicos uruguaios a Candiota como assunto de interesse nacional. A missão – realizada 

entre os dias 13 e 16 de junho do mesmo ano – foi integrada por técnicos dos ministérios da Saúde 

Pública, dos Transportes e Obras Públicas, da Defesa Nacional e da Pecuária, Agricultura e Pesca 

(Presidencia de la República Oriental de Uruguay, 1989).  

Também o Comitê de Crises35 da Presidência da República do Uruguai agendou o tema do 

risco de poluição ambiental produzido pela UTPM. Com o intuito de obter maiores informações 

sobre Candiota, o Comitê solicitou ao órgão reponsável pela política ambiental – o INPMA – um 

relatório sobre a situação da usina (Comité de Crisis, 1988). Esse pedido foi respondido pelo 

INPMA, como mostrado no item anterior. Enviada em 2 de dezembro de 1988, a carta da Secretaria 

da Presidência da República manifestava a preocupação sobre a suposta contaminação em algumas 

partes do rio Uruguai e sobre a chamada chuva ácida na fronteira nordeste da República (...) esta 

Secretaria solicita que se procure mantê-la a par das novidades que se produzam e das medidas que 

possam ser adotadas (Comité de Crisis, 1988: 2).  

A resposta do presidente do INPMA foi de que a instituição havia solicitado 

informações dos representantes dos ministérios da Pecuária, Agricultura e Pesca e de 
Transportes e Obras Públicas. Em sessões posteriores, o Conselho do INPMA foi informado 
sobre as dificuldades dos serviços competentes de ambas Secretarias de Estado para 
proporcionar a informação solicitada. Estimamos que brevemente teremos uma informação 
preliminar da parte dos ditos organismos, de acordo com a qual manteremos essa Secretaria 
informada. De fato, o tema e suas múltiplas implicações integram, de forma permanente, a 
agenda do instituto ( INPMA, 1988b).  
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4.4. A falta de tecnologia para monitoramento da qualidade do ar como fator influente 

para negociar com o Brasil 

 

 A Direção Nacional de Meteorologia, subordinada ao Ministério de Defesa Nacional, foi um 

dos órgãos que colaborou com a chancelaria, fornecendo as informações técnicas de que dispunha a 

respeito dos possíveis impactos ambientais de Candiota sobre o território uruguaio. No entanto, era 

evidente, na opinião das autoridades desse órgão, que ainda havia uma carência de dados. Em 

declarações à imprensa uruguaia, elas deixaram claro que, naquele momento, o Uruguai ainda não 

dispunha de uma capacidade institucional capaz de estabelecer com precisão a existência ou não de 

contaminação ácida no seu território (El País, 03/05/1989).  

A chancelaria, por meio da Direção de Assuntos Políticos, solicitou, em fevereiro de 1990, 

um relatório técnico à Direção Nacional de Meteorologia, com o intuito de obter informações sobre a 

qualidade das águas no país (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1990a). Em março 

desse mesmo ano, a chancelaria recebeu o relatório técnico solicitado. O documento afirmava, em 

primeiro lugar, que existia risco de dano ambiental e sócio-econômico, mas que o pH da chuva no 

país em geral, e particularmente na cidade de Melo, estavam dentro dos parâmetros normais. Ao 

mesmo tempo, o estudo destacava a falta de tecnologia adequada para a realização de avaliações mais 

precisas da qualidade do ar. Na opinião das autoridades, a solução para superar a questão tecnológica 

era recorrer à assistência técnica estrangeira, de entidades como a Japanese International Cooperation 

Agency (JICA), por meio do INPMA. O objetivo era a obtenção de recursos para viabilizar a 

implementação de uma rede de monitoramento da qualidade do ar no Uruguai (Dirección Nacional 

de Meteorología, 1990).  

Contudo, o obstáculo da falta de tecnologia não foi superado pela via da cooperação 

internacional.36 Outra opção para conseguir acesso à informação, com base científica, poderia ser a 

realização de uma pesquisa conjunta de dados sobre o problema, entre os governos do Brasil e do 

Uruguai. Tal medida permitiria ao governo do Uruguai obter dados mais sólidos, com base no 

conhecimento científico sobre a existência ou não de contaminação transfronteiriça (Susskind & 

                                                                                                                                                                     
35 O Comitê de Crises era um órgão assessor direto da Presidência da República do Uruguai para agir em caso de 
catástrofes naturais ou de acidentes de diversos tipos (Comité de Crisis, 1988). 
36 Informação coletada em entrevistas realizadas com negociadores do Uruguai.  
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Cruiskshank, 1987). No Uruguai, a questão tecnológica só seria definitivamente solucionada com a 

implementação, pela DINAMA, do programa de monitoramento da qualidade do ar, na região 

nordeste do país, a partir de 1997 (MVOTMA, 2000).  

 

Tabela 4.2. : A definição do problema na agenda institucional do  Estado 
 uruguaio  na etapa da pré-negociação 

Fatores de contexto Atores 
 Órgão  Setor do órgão 

Estado centralizado Presidência do Uruguai Comitê de Crises  

 
   

Ministério das Relações 

Exteriores 

-Divisão de Assuntos 
Limítrofes e  Fronteiriços  
-Divisão de Assuntos 
Especiais  
- Embaixada em Brasília  
-Consulado do Uruguai 
em Porto Alegre 

 Ministério de Educação e 

Cultura  

- Instituto de Preservação 
de Meio Ambiente 
(INPMA) 

 
 Ministério da Defesa Direção Nacional de 

Meteorologia  
 Ministério de Saúde  Divisão de Saúde 

Ambiental  
Imprensa   
  Fonte: elaboração própria.  

 

4.5. Conclusões   

 

O problema da poluição de Candiota ingressou na agenda pública e institucional no Uruguai 

devido à influência de diversos fatores, dentre os quais os chamados fatores de contexto, tais como as 

mudanças produzidas pela redemocratização política (aumento das demandas para resolver 

problemas ambientais) e a atuação da imprensa, que começou a tratar do assunto da contaminação 

ambiental causada pela UTPM. O interesse despertado na mídia nacional popularizou a questão em 

todo o país, fazendo com que a discussão sobre o problema se tornasse mais intensa. De fato, os 

primeiros artigos, publicados em 1988, causaram um forte impacto sobre o Ministério das Relações 

Exteriores, que a partir daquele momento passou a se interessar especialmente pelo tema.   
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O problema de Candiota teve uma origem local. A estrutura administrativa do Estado 

uruguaio contribuiu decisivamente para que o tema deixasse de ser local e passasse a ser um 

problema de relevância nacional (Cobb & Elder, 1984).   

 O assunto percorreu uma trajetória que incluiu desde os interesses das populações 

diretamente afetadas, dos produtores agropecuários e da ONG Pró Condições de Vida de Cerro 

Largo, dos atores 

políticos locais e das juntas departamentais, até o Poder Executivo no nível nacional. O órgão 

ambiental INPMA e a chancelaria foram as instituições que apresentaram maior interesse no 

processo de resolução do problema. Ocorreu uma relativa divisão de funções: o MRE encarregou-se 

de realizar os primeiros contatos com o governo do Brasil, demonstrando a preocupação uruguaia 

com o tema, entanto o ministério quanto o instituto procuraram obter informação técnica sobre o 

assunto (Sergeev,1991; Susskind & Cruikshank, 1987).  

Do ponto de vista da teoria da negociação, foi mostrado neste capítulo, em primeiro lugar, 

como a falta de tecnologia no Uruguai agiu como um fator que impediu a obtenção de informação 

científica sobre o tema. Tal fato representou um obstáculo para o país se preparar de forma eficiente 

para uma negociação sobre chuva ácida, assunto extremamente complexo. No momento em que 

assumiram a responsabilidade pela resolução do problema, os órgãos uruguaios competentes 

perceberam que careciam dessa “capacidade”, o que os levou a buscar informações junto a outras 

instituições do Estado, como a Direção de Meteorologia. No entanto, tal tentativa não foi bem-

sucedida: as instituições consultadas também careciam de informação e tecnologia capazes de dar 

uma resposta mais precisa sobre a existência ou não de chuva ácida no Uruguai.  

Em segundo lugar, essa necessidade de diminuir a incerteza em relação à real situação de 

risco ambiental motivou a ampliação da comunicação com órgãos do governo brasileiro. Conforme 

se comprovou pelo envio de informações (relatórios técnicos, recortes de imprensa brasileira, estudos 

realizados por acadêmicos sobre a poluição gerada pela UTPM na região) às autoridades do governo 

uruguaio, a resposta desses órgãos foi altamente cooperativa. Isso ocorreu porque já existia, no 

Brasil, um interesse em regular o comportamento ambiental da CEEE. A necessidade do Uruguai de 

obter informação, por sua vez, incentivou esses órgãos a colaborar. Tal fato possibilitou que a etapa 

da pré-negociação do caso em estudo apresentasse um caráter de grande cooperação, diferentemente 

de outras negociações, baseadas no enfoque da defesa de “posições” entre os Estados (Fisher & Ury, 

1981; Saunders, 1984).  
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Em terceiro lugar, o caso mostra a influência da cooperação na pré-negociação: ao criar um 

clima de relacionamento positivo entre as partes, tal fato propiciou posteriormente a realização de 

uma negociação bilateral para o desenvolvimento de uma pesquisa conjunta de dados, baseada no 

consenso entre as partes e no enfoque cooperativo da negociação (Fairman, 2003; Fisher & Ury, 

1981; Susskind et alii, 1999; Susskind & Cruikshank, 1987).  
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CAPÍTULO 5 A ETAPA DA NEGOCIAÇÃO E A ASSINATURA DOS                             

ACORDOS  BRASIL-URUGUAI 

 

Neste capítulo será analisada a etapa da negociação internacional entre os governos do Brasil 

e do Uruguai para resolver, de forma conjunta, o problema da possível contaminação transfronteiriça 

produzida pela UTPM. O resultado da negociação foi a assinatura de dois acordos: a Ata de Jaguarão 

(1990) e o Tratado de Cooperação Ambiental Bilateral Brasil-Uruguai (1992).   

Os dois acordos possuem uma estreita relação entre si. O primeiro, por se tratar de um acordo 

específico para solucionar a questão de Candiota, tem uma relevância maior para o assunto. Já o 

segundo consiste num acordo genérico, que embora complemente o anterior em alguns aspectos, trata 

de obrigações e direitos de ambos os Estados, mais genéricas com o objetivo de proteger toda a área 

de fronteira bilateral do ponto de vista ambiental.  

O argumento central deste capítulo é de que o avanço da negociação entre os dois países pode 

ser explicado pela contribuição de diversos fatores, tanto do contexto quanto do próprio processo da 

negociação. Um dos fatores relevantes do processo foi a existência, nos dois países, de atores 

interessados em resolver o problema de forma convergente. 

Em primeiro lugar, serão analisados os fatores do contexto que influenciaram a negociação 

dos acordos: a Ata de Jaguarão, assinada em 1990, e o Tratado de Cooperação Ambiental Bilateral, 

firmado em 1992.   

No subitem 5.1.1., será examinada a importância do contexto do Mercosul e da  integração 

regional fronteiriça na  relação entre as partes. O subitem 5.1.2. trata da pressão internacional para 

que o Brasil se tornasse um país mais responsável em relação às questões ambientais. No subitem 

5.1.3., será analisada a influência da imprensa como fator de contexto em ambos os países.   

Em segundo lugar, serão examinados os fatores que exerceram papel mais relevante para o 

avanço da negociação. O subitem 5.2.1. aborda a existência de interesses convergentes e a influência 

da estratégia, adotada por ambos os Estados, de resolver de forma conjunta o problema. No Brasil, 

principalmente, havia atores estaduais interessados na negociação, os quais, ao tomarem 

conhecimento da reclamação por parte do Uruguai, vislumbraram uma grande oportunidade de obter 

um maior controle sobre as atividades da UTPM.  



 122

No subitem 5.2.2., será mostrado que houve um alto grau de compromisso político por parte 

de atores de primeiro escalão, tanto do Brasil quanto do Uruguai, para chegar a um acordo. O 

subitem 5.2.3. trata da legitimidade da reclamação de Uruguai para negociar um acordo. O fato de a 

UTPM já ter enfrentado, no passado, problemas relativos à poluição ambiental dava sustento ao 

interesse uruguaio de resolver o assunto de forma conjunta, usando como instrumento a assinatura de 

um acordo de monitoramento. 

No subitem 5.2.4., será analisado como a forma amigável de comunicação entre as partes 

facilitou os contatos e estimulou a criação de um clima de confiança entre os governos para chegar a 

um acordo. O subitem 5.2.5. examina a influência das fontes de poder utilizadas por ambos os 

Estados na negociação: as alternativas, o bom relacionamento e a forma da solução apresentada.  

Em terceiro lugar, será analisada a eficácia da negociação. O subitem 5.3.1. aborda a 

assinatura da Ata de Jaguarão e as características do acordo. No subitem 5.3.2., será examinada a 

eficácia da negociação e os resultados atingidos.    

Em quarto lugar, no item 5.4., serão analisados o processo de negociação do Tratado de 

Coperação Ambiental Bilateral Brasil-Uruguai e a eficácia da negociação. Por último, no item 5.5. 

serão apresentadas as conclusões do capítulo.   

 

5.1. A influência dos fatores de contexto sobre o processo da negociação 

 

 Neste item será mostrada a influência, na negociação, de três fatores de contexto: a) o 

impacto do Mercosul sobre a relação entre as partes; b) a pressão do contexto internacional sobre a 

política externa do Brasil; e c) a influência da imprensa sobre a negociação.  

 

5.1.1. O impacto do Mercosul sobre a relação entre os Estados    

 

Numa negociação, o tipo de relacionamento existente entre as partes exerce forte influência 

sobre o processo e os resultados. Há negociações que ocorrem em meio a contextos de 

relacionamento altamente conflitante entre os países, como foi o caso da negociação entre Estados 

Unidos e Panamá pela posse do Canal de Panamá (Raiffa, 1981). Em outros casos, por outro lado, a 

existência prévia de uma boa relação é capaz de criar um sentimento de confiança entre os Estados, 

representando um fator facilitador para as negociações (Fisher, 1984; Fisher et alii,  1994). 
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No que se refere ao caso em estudo, as relações entre Brasil e Uruguai, durante todo o século 

 XX, foram marcadas por uma longa tradição de relações bilaterais de cooperação e integração em 

diversos planos. Os dois países assinaram uma série de acordos de comércio bilaterais e 

multilaterais,dentre os quais se destacam o acordo de integração da Associação Latino-Americana de 

Livre Comércio (ALALC) e o acordo da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). A 

partir dos anos 1980, com o processo de redemocratização política no Cone Sul, começou a ser 

implementado um novo projeto de aproximação e integração regional, nos planos político e 

econômico. Em 1986, Brasil e Argentina assinaram tratados de integração bilateral, que também 

contaram com a participação do Uruguai. Nesse contexto, celebrou-se, em 1990, o Tratado de 

Integração Bilateral entre Argentina e Brasil (Luján, 1993; Pérez Antón & Bizzozero, 1987).    

Em 1990, o processo de integração regional do Cone Sul tornou-se mais intenso. Uruguai e 

Paraguai negociaram também o seu ingresso, e em março de 1991, finalmente, foi assinado o Tratado 

de Assunção, que constituiu a base jurídica do Mercosul. O Mercosul marcou um novo ponto de 

inflexão nas relações de integração regional e também significou um novo marco de relacionamento 

político e comercial entre os quatro países. O objetivo do Mercosul era o de se transformar num 

mercado comum entre os Estados membros. Em conseqüência, tais tratados de integração 

aumentaram o grau de cooperação bilateral entre Brasil e Uruguai (Bizzozero, 1992).  

Os processos de integração regional exercem forte influência nas negociações internacionais 

entre os Estados participantes. Tais negociações passam a ser conduzidas por negociadores que têm 

uma relação mais duradoura e que se encontram em diversas instâncias. Dessa forma, ganham espaço 

os enfoques mais integrativos e colaborativos entre as partes. Estes processos passam a incluir nas 

negociações um conjunto muito mais amplo de funcionários públicos (não apenas diplomatas).  Este 

conjunto maior de atores passa a procurar resultados mais a longo prazo e como conseqüência disso,  

estruturam-se redes de trabalho conjunto – networking – entre os negociadores, contribuindo para o 

crescimento da interconexão das negociações internacionais. Esses fatores ajudam a criar um grau 

maior de confiança entre os Estados que participam do processo (Zapico Goñi, 1993 ). 

No caso em estudo, a afirmação anterior pode ser constatada pelas declarações de alguns 

negociadores uruguaios e brasileiros, segundo os quais o processo do Mercosul tinha ajudado a eles: 

“éramos pessoas de dois países irmãos trabalhando conjuntamente num contexto de integração 
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regional, o Mercosul”.37 O Mercosul influenciou positivamente para que o assunto fosse resolvido, já 

que muitas vezes as pessoas que participavam das reuniões bilaterais sobre o tema de Candiota eram 

as mesmas que compareciam aos encontros do Mercosul sobre temas ambientais.   

 No contexto da integração regional, a integração fronteiriça passou a ser uma política ativa 

entre os países do Mercosul, particularmente entre Brasil e Uruguai. Uma série de protocolos e 

acordos de integração fronteiriça foi assinada entre os dois Estados durante os anos 1990. Criaram-se 

os Comitês de Fronteira, órgãos responsáveis por diversos assuntos de interesse comum bilateral, 

inclusive alguns temas relacionados ao meio ambiente. O conceito de fronteira sofreu uma 

transformação significativa, adquirindo uma conotação mais abrangente: a fronteira começou a ser 

vista como um espaço físico de encontro e de integração entre os Estados (Pérez del Castillo, 1993; 

Lehnen et alii, 1990; Valenciano, 1993). 

Criaram-se novos mecanismos institucionais para a resolução conjunta dos problemas entre 

cidades e regiões fronteiriças cujas características produtivas são muito similares (Achard, 1995). No 

plano das relações bilaterais Brasil-Uruguai, foram inaugurados, em maio de 1990, Comitês de 

Fronteira nas localidades de Chuy (Uruguai) – Chuí (Brasil), Rio Branco(Uruguai) – Jaguarão 

(Brasil), Rivera (Uruguai) – Santana do Livramento (Brasil)  e Artigas (Uruguai) – Quaraí (Brasil) . 

No primeiro momento da integração regional, os Comitês de Fonteira foram bastante 

estimulados, com a missão de buscar soluções para as dificuldades enfrentadas pelas populações 

fronteiriças. O funcionamento desses órgãos dava-se por meio de reuniões entre representantes dos 

Estados e do setor privado da região. As questões discutidas eram depois levadas às respectivas 

chancelarias, para que fossem implementadas soluções aos problemas. Ao longo de 1990, tais 

encontros ocorreram com freqüência – até cinco vezes por ano – e contaram com expressivo 

envolvimento das partes interessadas (Achard, 1995).  

Além dos Comitês de Fronteira, foi também implementada uma Subcomissão de 

Desenvolvimento Conjunto de Zonas Fronteiriças, em 17 de agosto de 1985, no contexto do  Tratado 

de Amizade, Cooperação e Comércio entre Brasil e Uruguai, de 1975. Os principais temas tratados 

por essa subcomissão – a qual contou com sete encontros no total – foram os seguintes: turismo, 

transporte, serviços, comunicações e desenvolvimento agrícola e industrial. Além disso, foram 

abordados temas do meio ambiente, como, por exemplo, questões relativas aos recursos naturais. 

                                                 
37Declarações retiradas de uma entrevista com um negociador brasileiro. Opiniões similares foram expressas em outras 
entrevistas com negociadores dos dois países.  
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Nesse sentido, em 1988, 1989 e 1990, tais reuniões discutiram também o tema de Candiota, 

constituindo, portanto, uma importante faceta da etapa da pré-negociação do caso em estudo. Nessas 

ocasiões, ficou evidente a existência de cooperação entre ambos os Estados, uma vez que os 

representantes do Brasil compartilharam com os delegados uruguaios as informações técnicas de que 

dispunham a respeito dos impactos ambientais da usina de Candiota (Atas das Reuniões da 

Subcomissão, 1988, 1989 e 1990, citadas por Achard, 1995). Esse fator ajudou a criar as bases do 

consenso entre os dois países para resolver o problema de forma conjunta (Fairman, 2003; Susskind 

& Cruikshank, 1987).  

O presidente Lacalle deu um impulso importante na sua política exterior aos Comitês de 

Fronteira que foram criados no início do seu mandato. Na opinião dele, o tema de Candiota fazia 

parte da questão da integração regional fronteiriça com o Brasil.38 

Toda essa densidade de relações políticas e diplomáticas – juntamente com a criação dos 

Comitês de Fronteira – contribuiu para o desenvolvimento de uma negociação bilateral  com caráter 

fortemente cooperativo e aumentou a confiança existente entre as autoridades de governo (Fischer & 

Ury,1981; Lax & Sebenius, 1986).  

Esse novo contexto institucional fez com que a questão de Candiota fosse resolvida de forma 

conjunta entre as partes, já que se tratava de um problema de possível contaminação produzido numa 

região de fronteira. Ao mesmo tempo, exerceu um papel importante para que as opções de estratégias 

mais duras ou competitivas – do tipo “ganhar-perder” – perdessem espaço, dada a existência de um 

alto grau de cooperação entre ambos os Estados (Fernández & Daie, 1993; Fisher &  Ury, 1981; Lax 

& Sebenius, 1986).  

Na chancelaria uruguaia, o assunto de Candiota ingressou como tema desde 1988 na Divisão 

de Assuntos Fronteiriços (Ministério das Relações Exteriores, 1988a). Para os agentes de decisão de 

primeiro escalão do Uruguai, o assunto deveria ser resolvido naturalmente por meio do diálogo e da 

negociação direta, com base na confiança mútua entre as partes. O tema deveria ser agendado de 

forma respeitosa aos interesses brasileiros, já que se tratava de um país sócio e vizinho, com o qual 

os temas e problemas historicamente tinham sido negociados diretamente, sem a necessidade de 

recorrer a terceiros Estados, a mediadores ou à arbitragem internacional. A cooperação existente 

                                                 
38 Declarações feitas em entrevista ao autor desta tese (2003). 
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entre as partes nas áreas de fronteira criou um contexto muito favorável para que os negociadores 

acreditassem que o processo de negociação chegaria a uma solução satisfatória para o problema.39  

Nas palavras de Lacalle, “sempre é um prazer negociar com um amigo e vizinho que tem 

desenvolvido uma forma de tratar dos assuntos que vêm desde a Casa de Bragança (...) Eu sempre me 

sinto muito à vontade negociando com Brasil”.40 

Nesse mesmo sentido, o titular da pasta da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio 

Ambiente do Uruguai, na época da negociação declarou à imprensa uruguaia, em junho de 1990 

(pouco antes da celebração do acordo): “a excelente relação de boa  vizinhança com o Brasil para 

cuidar de forma conjunta das fronteiras me dá a  certeza de que se chegará a um acordo para se 

realizar um monitoramento conjunto entre os dois governos” (Ultimas Noticias, 15/06/1990: 17; El 

País, 14/06/1990: 14). Naquele momento, essa também era a percepção de alguns diplomatas 

brasileiros, que considerava  “razoável e justo” que o Uruguai “colocasse um problema de fronteiras 

comuns a ser resolvido   conjuntamente”.41 

Concluindo, ficou demonstrado que tanto a tradição histórica de bom relacionamento bilateral      

quanto  a assinatura de acordos de integração regional e fronteiriça foram fatores que influenciaram 

diretamente para que as partes chegassem a uma solução negociada do problema da suposta poluição  

 causada pela usina de Candiota.    

 

5.1.2. A influência do contexto internacional 

 

Na época do surgimento do problema de Candiota, o governo do Brasil ainda desenvolvia, na 

área ambiental, uma diplomacia de caráter defensivo, principalmente em razão das insistentes críticas 

feitas pelos países desenvolvidos em relação às responsabilidades do Estado brasileiro pelo 

desmatamento da Amazônia (Galvão, 1996).  

Esse tipo de contexto internacional exercia uma considerável pressão para que o Brasil 

optasse pela negociação bilateral com o Uruguai. A política externa ambiental durante o governo do 

presidente Collor tinha como principal objetivo a melhora da imagem do país no exterior. O Brasil 

                                                 
39 Entrevistas realizadas com o ex-presidente Lacalle, com o chanceler uruguaio e com negociadores brasileiros e 
uruguaios.  
40 Entrevista com Lacalle. 

          41 Declarações retiradas de entrevista com negociadores da FEPAM e com o embaixador brasileiro que tratou das 
negociações com o Uruguai.    



 127

queria passar a ser visto como um país responsável em relação ao meio ambiente, mostrando à 

comunidade internacional que cumpria os seus deveres e obrigações concernentes ao tema.     

Tal interesse tomou forma com o esforço político feito pela diplomacia brasileira para sediar a 

Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992. A realização da 

Eco-92, num contexto em que o governo do Brasil desejava melhorar sua imagem internacional do 

ponto de vista ambiental, incentivou às autoridades brasileiras a resolver com o Uruguai o problema 

de Candiota. Assim, o risco de que houvesse um conflito internacional com um país vizinho, 

justamente na área ambiental, diminuía. Um desentendimento em relação a esse assunto 

provavelmente teria criado um precedente internacional e regional que não ajudaria o governo do 

Brasil a atingir os objetivos de melhorar o seu prestígio na área da política internacional do meio 

ambiente.42  

Os negociadores uruguaios viram-se favorecidos pelo contexto internacional, que incentivou 

o ingresso do problema de Candiota na agenda bilateral entre o Brasil e o Uruguai, para ser resolvido 

de forma conjunta, pela via da negociação direta. A questão da poluição transfronteiriça também foi 

incluída no Relatório Nacional do governo do Uruguai apresentado na Conferência Internacional 

sobre Meio Ambiente de 1992.  Produzido pelo Ministério de Habitação, Ordenamento Territorial e 

Meio Ambiente, o relatório fazia referência à preocupação das autoridades uruguaias com o risco de 

contaminação ambiental causada pela UTPM, mencionando especialmente os possíveis impactos 

sobre as águas da Bacia da Lagoa Mirim, “derivada do complexo minerador e termelétrico de 

Candiota, no Brasil, e que pode ser seriamente afetada pela projetada ampliação da mesma” 

(MVOTMA, 1991: 113). Chamava-se também a atenção para o fato de que “nos últimos anos, a 

instalação de Candiota (Brasil), a escassos 20 quilômetros da fronteira uruguaia, representou uma 

séria preocupação em relação ao tema [poluição do ar], com características de poluição 

transfronteiriça” (MVOTMA, 1991:118).  

No mesmo relatório, ficava evidente o interesse do governo uruguaio em negociar e resolver 

de forma conjunta o problema com o governo do Brasil: “O tema [de Candiota], merece uma atenção 

integral em relação à qualidade do ar, solo e água que corresponderiam ser monitorados para a 

disponibilidade de informação mais objetiva; este esforço é razoável que se realize de acordo com o 

Brasil” (MVOTMA, 1991:113).  
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A influência do contexto internacional sobre a negociação entre Brasil e Uruguai a respeito da 

poluição produzida pela UTPM também foi comentada num artigo do jornal brasileiro Zero Hora, 

intitulado “Chuva ácida compromete imagem do país” (Zero Hora, 23/12/1991, p. 39).  

 

5.1.3. A influência da imprensa sobre a negociação  

 

Os meios de comunicação uruguaios e brasileiros incluíram, em suas agendas, a negociação 

bilateral Brasil-Uruguai. A imprensa é um fator do contexto que influencia a negociação, segundo a 

forma em que trata do tema. A forma como os temas são agendados pela imprensa, assim como o 

espaço dedicado ao assunto, são variáveis que influem no processo como um todo. O caso em estudo 

consistiu numa negociação “pública”, no sentido de não ser “secreta” (Raiffa, 1982). A imprensa tem 

sido apontada como um fator de poder que exerce influência sobre os processos de tomada de 

decisões e sobre a agenda das políticas públicas e negociações. Na condição de fator de contexto, a 

imprensa pode: a)  aumentar ou diminuir a relevância de um tema e b) “criar” uma certa forma de 

cobertura sobre um tema, enfatizando alguns aspectos e diminuindo a relevância de outros. A 

imprensa influi sobre as percepções dos agentes de decisão (Wolf, 1994).   

Em relação ao Uruguai, a coleta de dados foi realizada nos jornais de maior tiragem e com 

cobertura nacional. Também foram consultados, aleatoriamente, jornais locais, incluindo alguns 

artigos relevantes produzidos no interior do país. 

A pesquisa adotou o método de análise de conteúdo de tipo qualitativo (Kripendorff, 1990). 

No Anexo 5, a metodologia de análise da imprensa utilizada nesta tese é apresentada com maiores 

detalhes.   

 

A) A imprensa como fator de contexto no Uruguai   

 A análise do conteúdo da imprensa uruguaia apresentou os seguintes resultados.  

• Freqüência. De acordo com as freqüências absolutas de artigos, a fase da negociação foi 

mais intensa do que a etapa de implementação dos acordos. Do universo analisado (94 artigos), 50 

trataram da fase da negociação (53% do total), ao passo que a implementação foi abordada em 44 

matérias (47% do universo analisado) (ver Figura 5.1.) 

                                                                                                                                                                     
42 Essa análise fundamenta-se nas entrevistas realizadas pelo autor desta tese com o então chanceler uruguaio, o principal 
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 Figura 5.1.: Gráfico de porcentagens de artigos publicados no Uruguai por 
etapas do processo (negociação e implementação)  

  

Negociação
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Negociação Implementacão

50 artigos

44 artigos

 
Fonte: elaboração própria.    

 

•Agenda de temas. Para analisar a agenda de temas durante o período da negociação, optou  

se por classificar os assuntos abordados em cada artigo de acordo com os seguintes temas: 

“contaminação produzida pela UTPM”, “negociação dos acordos”, “construção de Candiota III”, 

“política energética” e “outros temas”. No total, tais temas foram mencionados 185 vezes (em alguns 

casos, diferentes temas foram mencionados num mesmo artigo). O tema que atingiu o maior número 

de aparições, em termos absolutos, foi o da “contaminaçãoproduzida pela UTPM”, com 48% do total 

de menções. A “negociação dos acordos” ficou em segundo lugar, com 31 % das menções, ao passo 

que “construção de Candiota III” recebeu 13% das menções. É interessante destacar que, apesar de 

                                                                                                                                                                     
negociador do seu país.   
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não ter sido objeto específico das negociações, a “construção de Candiota III” foi levada em 

consideração pelos tomadores de decisão. Tais dados são apresentados na Figura 5.2.  

 

 

Figura 5.2.: Gráfico dos temas agendados na imprensa uruguaia 
durante a etapa da negociação (1988-1990) 
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Fonte: elaboração própria.   

 

• Menções e imagem do Brasil na imprensa uruguaia na etapa da negociação  

Na fase da negociação, o Brasil foi mencionado em 96% dos artigos publicados. A imprensa 

uruguaia passou uma imagem negativa do Brasil em 58% das menções. Apenas em 38% das vezes o 

país foi citado de forma positiva. Esses dados mostram uma clara defasagem entre a imagem do país 

apresentada pela imprensa e a evolução oficial da negociação, a qual avançou numa direção 

cooperativa. A mídia uruguaia, porém, construiu uma imagem predominantemente negativa, 

destacando a existência de um alto grau de contaminação ambiental causada pela UTPM e 

mostrando, em alguns casos, a falta de ação do governo brasileiro em relação às atividades da usina. 

Uma hipótese para explicar tal fato é de que a imprensa tenha construído a imagem do Brasil de 

forma muito atrelada à imagem da empresa proprietária da UTPM.    
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•Imagem da empresa na imprensa uruguaia na etapa da negociação. Os artigos 

analisados na etapa da negociação apresentaram uma imagem extremamente negativa da Companhia 

de Energia Elétrica do Estado (CEEE), proprietária e responsável pelo funcionamento da usina de 

Candiota: 71% das menções à empresa mostraram um conteúdo negativo; 19% tinham um conteúdo 

“misto”, com elementos positivos e negativos; apenas 2% das menções foram de conteúdo positivo. 

Foram incluídas, nessa análise, tanto as matérias que fizeram referência à CEEE quanto os artigos a 

respeito da própria Usina Termelétrica de Candiota II (UTPM). Os resultados são apresentados na 

Figura 5.3. A predominância de uma imagem negativa da CEEE na imprensa uruguaia pode ser 

explicada pelo fato de que o Uruguai, no caso, era o país que estava recebendo os efeitos da poluição 

gerada pela empresa (ainda que isso não estivesse comprovado cientificamente). Ademais, a falta de 

uma aceitação clara e direta destes efeitos por parte da empresa pode ter contribuído para que a sua 

imagem continuasse sendo negativa. Isto gerou uma “crise” de imagem da organização (Pearson, 

2000; Susskind & Field, 1996). Tal fato foi analisado no Capítulo 3.   

 

 

Figura 5.3.: Imagem da CEEE e da UTPM na imprensa uruguaia na etapa da 
negociação dos acordos (1988-1990) 
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 Fonte: elaboração própria.  

 

B) A imprensa como fator de contexto da negociação no Brasil   

A análise da imprensa no Brasil apresentou os seguintes resultados.   
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• Total de publicações em porcentagens. No caso do Brasil, a imprensa deu maior destaque 

à etapa da implementação do que à da negociação. Num total de 23 artigos, apenas 15% dos artigos 

analisados e coletados se referiram à negociação. Na  Figura  5.4. são apresentados esses resultados.   

 

Figura 5.4.: Gráfico de artigos publicados no Brasil sobre Candiota, em relação às 
etapas de negociação e de implementação 
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Fonte: elaboração própria. 
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• Menções e imagem do Uruguai na imprensa brasileira 

Dos artigos coletados e analisados que fizeram referência aos temas de Candiota, o Uruguai 

foi mencionado em apenas 35%. Dentro desse universo, a imprensa construiu uma imagem positiva 

do 

país vizinho em 71% dos casos, neutra em 25% e negativa em 4%. A alta porcentagem de artigos em 

que o Uruguai não foi mencionado (65%) deve-se ao fato de que a imprensa brasileira deu maior 

importância a assuntos domésticos que também eram relevantes para o país e para o estado do Rio 

Grande do Sul, como, por exemplo, a construção de Candiota III, que era de interesse para a política 

energética.  

• Temas mencionados      

Os temas relacionados ao problema de Candiota foram mencionados 281 vezes no total de 

artigos analisados.  O tema com maior percentual de menções foi o da política energética (32%), 

seguido do tema da construção de Candiota III (28%). A contaminação ambiental produzida pela 

usina recebeu apenas 19% do total das menções, ao passo que a negociação, 14%. Essa análise 

permite concluir que, no Brasil, as questões domésticas (política energética e construção de Candiota 

III) preponderaram sobre a questão da negociação internacional (Ver Figura  5.5.).  

 

  Figura 5.5: Temas relacionados com Candiota agendados na imprensa  brasileira na      
  etapa de negociação  
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Fonte: elaboração própria. 
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• Imagem da empresa (CEEE-UTPM) na imprensa brasileira  

A empresa recebeu 121 menções no período analisado, a maior parte de caráter “neutro” 

(56%). Das menções que mostraram posição (afirmativa ou negativa) sobre a construção de imagem, 

predominaram as negativas (24%). Cerca de 10% foram positivas, e 10% mistas (Ver Figura 5.6.).  

 

 

Figura  5.6.: Imagem da CEEE-UTPM na imprensa brasileira na etapa da negociação 
dos acordos 
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Fonte: elaboração própria. 

 

Finalizando, uma comparação entre os resultados da análise da imprensa em ambos os países 

pode levar às seguintes conclusões:  

a) A imprensa uruguaia deu uma importância maior ao tema da negociação dos acordos 

(31%das menções) do que a imprensa brasileira (14% das menções).  

b) A imprensa uruguaia deu maior importância ao tema da contaminação ambiental produzida 

pela UTPM (48% das menções) do que a imprensa brasileira (19% das  menções).  

c) A imprensa brasileira mostrou maior interesse pelos temas domésticos do que a imprensa 

uruguaia. No Brasil, a política energética recebeu 31% do total das menções, e a construção de 

Candiota III, 28%, de modo que os dois temas, somadas, totalizam 59% das menções.  
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d) Em relação ao modo como a imprensa de cada país tratou o país vizinho, também houve 

grandes diferenças. A imagem do Brasil construída pela imprensa uruguaia durante a negociação foi 

extremamente negativa (58% das menções). No entanto, a imagem do Uruguai apresentada pela 

imprensa brasileira foi altamente positiva (71% das menções). Tal desequilíbrio deve-se ao fato de 

que, para a imprensa uruguaia, o Brasil era o país “poluente”, ao passo que o Uruguai, na visão da 

mídia brasileira, era o país “poluído”. Nota-se, portanto, que a imprensa é sensível à posição que 

cada país ocupa numa negociação por temas ambientais.  

e) Outra diferença significativa refere-se ao modo como as imprensas de cada um dos países 

constrói a imagem da CEEE, empresa proprietária da usina de Candiota. No Uruguai, tal imagem foi 

altamente negativa (71% das menções), pois a empresa era vista como causadora da contaminação 

ambiental. No Brasil, porém, a imagem construída pela imprensa em relação à UTPM foi mais 

positiva. Predominaram as menções neutras (58% das menções); as negativas alcançaram apenas 

24% das menções.  

Os fatores do contexto já analisados contribuíram para que a negociação avançasse de modo a 

que os dois Estados resolvessem conjuntamente o problema da poluição originada por Candiota. A 

seguir, esse processo de negociação será analisado.   

 

5.2.O processo de negociação 

 

O processo da negociação Brasil-Uruguai será analisado mediante a utilização dos elementos 

principais do enfoque moderno da negociação: os interesses das partes em  resolver o problema de 

forma conjunta, o compromisso político de atores em negociar, a legitimidade da reclamação do 

Uruguai, a existência de uma comunicação cooperativa entre os negociadores e órgãos de governo e a 

influência das fontes de poder usadas pelos Estados.   

 

5.2.1. Atores interessados, no Brasil e no Uruguai, em resolver o problema da 

contaminação de forma conjunta    

   

Os interesses dos atores numa negociação são os “motivos dos atores e definem o que eles 

realmente pretendem conseguir” (Fischer & Ury, 1981:11). Nas negociações, existem interesses 

convergentes e interesses conflitantes. Os interesses são a verdadeira medida da negociação, uma vez 
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que constituem o elemento fundamental, por meio do qual é possível avaliar a margem de negociação 

existente entre as partes e a margem que as partes têm  para a cooperação e a resolução conjunta do 

problema (Fischer & Ury, 1981; Fisher et alii, 1994; Lax & Sebenius, 1986). No caso da negociação 

entre Brasil e Uruguai, houve, em ambos os Estados, uma expressiva quantidade de atores 

interessados em chegar a um acordo negociado. Tais atores serão analisados a seguir. 

A estratégia predominante nesta negociação internacional foi a da “resolução conjunta de 

problemas” (Pruitt, 1991a, 1991b)43, a qual consiste num tipo de negociação em que cada parte 

defende tanto os interesses e metas próprios quanto os da outra parte (Pruitt, 1991a, 1991b; Lax & 

Sebenius, 1986, 1991a). Essa opção permite que ambas as partes cheguem a acordos satisfatórios, 

pois ajuda a criar relações de trabalho em equipe conjuntas, nas quais as partes se dispõem a resolver 

um problema comum, buscando obter ganhos e benefícios mútuos na negociação. Além disso, os 

acordos conseguidos com a utilização desse enfoque são geralmente mais estáveis, já que satisfazem 

a ambas as partes (Pruitt, 1991b).  

Neste item será mostrado que, no caso em estudo, predominaram os interesses dos atores e 

stakeholders  que, tanto no Brasil quanto no Uruguai, encararam a negociação sob a perspectiva da 

cooperação, da estratégia “ganha-ganhar”. Tal fato permitiu que se chegasse a um acordo satisfatório 

para ambas as partes (mutual gains approach) (Fischer & Ury, 1981; Lax & Sebenius, 1986, 1991a; 

Raiffa, 1982; Susskind & Cruikshank, 1986). 44  

A predominância desses interesses ocorreu devido à forma cooperativa adotada na etapa de 

pré-negociação em ambos os Estados e à influência dos fatores de contexto, principalmente o 

Mercosul e o interesse do governo do Brasil na melhora da imagem do país no exterior (ver capítulos 

3 e 4 desta tese e item 5.1. deste capítulo). No entanto, isso não significa que não existissem também 

interesses conflitantes entre ambos os Estados. Em todas as negociações há interesses conflitantes. 

No caso em estudo, por exemplo, existia uma diferença de percepções e opiniões entre alguns 

negociadores brasileiros e uruguaios em relação à existência de contaminação transfronteiriça ou 

não45.  

                                                 
43 O desenvolvimento analítico desse tema encontra-se no Capítulo 2.  
44 Não se pretende resolver o problema - mais complexo - sobre o tipo de estratégia que foi desenvolvida por cada uma 
das partes, no sentido de avaliar se foi o resultado de um planejamento específico, de um aprendizado organizacional,  ou 
de outro tipo de estratégia “emergente”, no sentido de Mintzberg (1999) . Este ponto mereceria uma análise mais 
aprofundada sobre o tema.     
45 Diversos negociadores uruguaios e brasileiros manifestaram, nas entrevistas realizadas pelo autor desta tese, opiniões 
contraditórias sobre a existência ou não de contaminação transfronteiriça. Os uruguaios expressaram uma opinião mais 
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Por outro lado, o fato de um dos Estados – o Brasil – ser eventualmente o “poluente”, e o 

outro – Uruguai – ser eventualmente o “poluído” deixava em aberto a discussão a respeito de como 

seria resolvido o problema no caso de o Uruguai provar que realmente havia contaminação 

transfronteiriça. Tal diferença de “posições” constituiu justamente o elemento de “divergência” que 

motivou a necessidade da negociação (Fisher & Ury, 1981; Fernández & Daie, 1993). No entanto, a 

negociação não foi baseada nas posições (ver capítulo 2). Nessa hipótese, o Brasil teria se 

posicionado como Estado “poluente”, e o Uruguai, como Estado “poluído”. Isso não aconteceu 

principalmente devido ao fato de que nenhum dos dois Estados contava com dados científicos 

suficientes para provar, de forma clara, a existência ou não de poluição. Basicamente, foi essa 

incerteza que motivou o processo da negociação (Bazerman & Neale, 1993; Raiffa, 1982; Susskind 

& Cruikshank, 1987).    

A seguir, será mostrada a existência dos interesses comuns que formaram a base da 

negociação em ambos os Estados.   

Da parte do Uruguai, o governo nunca teve a pretensão de “fechar a empresa de Candiota”. 

Os negociadores uruguaios da época declararam que, desde os primeiros contatos formais com as 

autoridades brasileiras, tinham como objetivo “procurar uma solução conjunta ao problema”. Na 

visão deles, a melhor forma de “negociar com o Brasil era apresentar uma proposta que fosse viável e 

que interessasse às autoridades brasileiras”.46  

Os atores de primeiro escalão diretamente envolvidos na negociação, representando o 

Uruguai, foram o presidente da República, Luis A. Lacalle, o chanceler Hector Gross Espiell e o 

ministro de Meio Ambiente. Vale ressaltar que o Ministério de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente havia sido criado pouco tempo antes, em maio de 1990, pela Lei n°. 17.031.   

Os atores envolvidos na negociação de segundo escalão foram técnicos do MVOTMA e 

diplomatas do Ministério de Relações Exteriores do Uruguai (MRE). Também participaram 

funcionários da DINAMA – órgão recentemente criado – e da Direção de Assuntos Políticos e da 

Divisão de Assuntos Fronteiriços. O interesse uruguaio estava centrado em realizar pesquisas, de 

modo a poder comprovar ou não a existência de chuva ácida e poluição transfronteiriça. O chanceler 

uruguaio na época manifestou que “nosso interesse era saber quanto realmente existia de chuva ácida 

                                                                                                                                                                     
favorável à idéia da existência da poluição, ao passo que os brasileiros mostraram-se mais propensos a acreditar na 
inexistência do problema.  
46 Opiniões expressas  nas entrevistas com negociadores de primeiro escalão do DINAMA. 
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na região. Nós tínhamos a impressão de que existia, mas não tínhamos provas sobre isso. Por isso era 

uma imprudência poder culpar o Brasil de uma coisa sobre a qual não estávamos totalmente  

 seguros” 47. 

Os negociadores justificavam esse interesse pelo fato de não existirem dados científicos 

conclusivos em relação ao problema. Com o objetivo de obter informações, o MRE fez vários 

pedidos de relatórios a outros Ministérios. No entanto, não havia, no Uruguai, tecnologia adequada 

para obter conhecimento técnico e científico suficiente para comprovar a existência de poluição 

transfronteiriça produzida pela UTPM.48  

A negociação, portanto, passou a se concentrar na necessidade de determinar, de forma 

cooperativa, por meio de um monitoramento conjunto, a existência ou não de contaminação 

transfronteiriça,. Tal fato interessava a ambas as partes, porque diminuía o grau de “incerteza” em 

relação à realidade ambiental. A diminuição da incerteza é um dos objetivos explícitos ou implícitos 

em toda negociação (Crozier & Friedberg, 1990; Susskind & Cruikshank, 1987; Laws, 1999).  

A necessidade de provar as afirmações do ponto de vista jurídico, nesse caso, cabia ao 

Uruguai. O fato de o governo uruguaio não contar, naquele momento, com dados “científicos” 

conclusivos sobre o assunto fez com que os negociadores fizessem uma proposta diferente ao 

governo do Brasil: procurar dados de forma conjunta, ou seja, um joint-fact-finding. Tal meio de 

obter dados tem sido aconselhado por alguns autores como fator facilitador para a criação de 

consensos (Susskind &  Field, 1996; Ehrmann & Stinson, 1999). O uso da técnica da procura 

conjunta de dados serve para criar consenso entre as partes quanto se trata de negociações sobre 

problemas técnicos complexos, como é o caso da chuva ácida (Laws, 1999; Susskind, 1994; Susskind 

& Cruikshank, 1987).  

As autoridades do governo acreditavam na existência de risco de poluição ambiental sobre 

território uruguaio. Tanto o presidente uruguaio e o chanceler na época tinham a convicção pessoal 

de que existia poluição transfronteiriça. No entanto, pensavam que a melhor forma de negociar seria 

propor ao governo do Brasil procurar dados com maior rigor científico.  Só assim, julgavam, seria 

possível se chegar a resultados concretos sobre a existência ou não de poluição transfronteiriça.49 O 

                                                 
47 Estas afirmações foram realizadas pelo ex chanceler do Uruguai Héctor Gross Espiell em entrevista realizada pelo 
autor desta tese. 
48 Esse problema da falta de informação foi comentado no capítulo anterior.   
49 Opiniões expressas nas entrevistas realizadas com o ex-presidente Luis Lacalle e com o ex-chanceler Héctor Gross 
Espiell (2003). 
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elemento de “divergência” (Lax & Sebenius, 1987) nessa negociação estava baseado na diferença de 

percepções e opiniões – inclusive pessoais – sobre o assunto (Fernández & Daie, 1993).  

Na realidade, a única avaliação da acidez da água de chuva no Uruguai havia sido realizada 

pela ONG de Cerro Largo Amigos Pró-Condições de Vida. No entanto, não parecia suficiente às 

autoridades uruguaias considerar os dados obtidos por essa ONG como conclusivos em relação ao 

assunto, pois existiam dúvidas e críticas, por parte de funcionários do DINAMA, em relação ao 

método utilizado.50 Do ponto de vista da legitimidade, tampouco parecia adequado que o governo do 

Uruguai fundamentasse a negociação em estudos realizados por uma ONG. Os dados usados teriam 

de ser obtidos por meio de estudos oficiais. Afinal, em caso contrário a delegação de negociadores do 

Brasil poderia questionar a legitimidade das informações. Os dados da ONG funcionaram mais como 

um instrumento de pressão da sociedade civil para que o governo obtivesse dados científicos 

legítimos, que fossem reconhecidos por ambas as partes. Contudo, isso só poderia ser conseguido por 

meio de uma busca conjunta por dados, um esforço que envolvesse os dois países (Ehrmann & 

Stinson, 1999; Fisher et alii, 1994; Susskind & Cruikshank, 1987). Os dirigentes da ONG de Cerro 

Largo também acreditavam que o governo uruguaio era responsável pela resolução do problema, e 

que devia fazê-lo por meio de uma negociação formal com o Brasil (El País, 17/08/1990).  

As autoridades do governo do Uruguai não dispunham de dados oficiais capazes de 

comprovar a existência de poluição ambiental causada pela usina de Candiota. No período da pré-

negociação51, a chancelaria uruguaia encomendou diversos estudos, mas nenhum conseguiu mostrar 

os indicadores de poluição ambiental, e muito menos assegurar que a causa da suposta poluição, era a 

UTPM. Tal fato foi percebido pelo intendente de Cerro Largo, que declarou à imprensa que o 

Uruguai carecia de informação própria sobre a contaminação de Candiota, e que seria necessário 

agendar o tema nos dois países, de modo a realizar um monitoramento conjunto ( El Día, 30/06/1990; 

La Mañana, 01/07/1990).52  

Uma viagem realizada em junho de 1990 por funcionários diplomáticos e técnicos revelou 

alguns pontos importantes sobre o assunto e contribuiu para aproximar os interesses das partes. Nessa 

                                                 
50 Informações obtidas em entrevistas realizadas com funcionários da DINAMA (2001). 
51 Na teoria da negociação, não existe consenso entre os autores sobre o alcance e a definição do período da pré-
negociação. Pruitt refere-se a essa etapa como o momento em que as partes ainda não mantêm contatos formais, 
preparando-se, buscando colher informação a respeito do assunto, conhecendo melhor a informação de que dispõe a outra 
parte (Saunders: 1984). 
52 Todos os estudos pedidos pela chancelaria uruguaia – à Direção de Meteorologia, ao Ministério de Saúde e ao 
Ministério de Transporte e Obras Públicas – já foram comentados no Capítulo 2.  
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ocasião ficou claro para os negociadores uruguaios que as autoridades brasileiras, tanto federais 

quanto do estado do Rio Grande do Sul, tinham interesses comuns com o Uruguai em realizar um 

monitoramento de forma conjunta. Um técnico uruguaio que integrou a delegação de seu país, fez a 

seguinte avaliação da visita: “Fomos recebidos de uma forma muito aberta [no Rio Grande do Sul] e 

percebemos um espírito de colaboração muito grande por parte das autoridades brasileiras”53. 

Nessa viagem, os delegados uruguaios já apresentaram uma proposta ou fórmula de assinar 

um acordo para a realização de um monitoramento conjunto, com o objetivo de determinar, de forma 

cientificamente rigorosa, a existência ou não de poluição transfronteiriça. A proposta foi amplamente 

acolhida pelos negociadores brasileiros. Assim, os delegados uruguaios mantiveram reuniões com 

autoridades federais e do governo do Rio Grande do Sul. A viagem foi declarada de interesse 

nacional, para o Estado uruguaio, pelo presidente Lacalle, e consistiu numa série de entrevistas e 

contatos com órgãos do governo federal brasileiro (Ministerio de Relaciones Exteriore de Uruguay, 

1990b; 1990c; 1990d). 

 Incumbida de receber a delegação uruguaia, a presidente do IBAMA – juntamente com o 

chefe de Normas Ambientais – declarou que “aceitou a responsabilidade ambiental do Brasil e 

assumiu o compromisso de procurar chegar a uma solução” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

1990c). Também houve um pré-acordo para fixar, em um prazo de 30 dias, um plano de 

monitoramento conjunto e obrigar a termelétrica de Candiota a cumprir com as normas internacionais 

ambientais.   

No Itamarati, o assunto foi tratado com o chefe do Departamento das Américas, o qual 

mostrou abertura para discutir o tema, mas de forma reticente (Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Uruguay, 1990b). Os representantes da delegação uruguaia que viajou ao Brasil fizeram referência 

a questões ambientais e de política externa brasileira e  manifestaram apoio à posição do Brasil em 

relação à Amazônia. Na época, o Brasil estava sendo criticado no contexto internacional, 

principalmente pelos países desenvolvidos, em razão das omissões em relação à preservação 

ambiental nessa região. A posição uruguaia de compromisso e apoio foi “muito bem recebida pelos 

funcionários diplomáticos brasileiros” (Ministerio de Relaciones Exterioes de Uruguay, 1990c:16).   

No estado do Rio Grande do Sul, a delegação uruguaia compareceu a reuniões com os 

secretários de Saúde e Meio Ambiente (SSMA) e de Minas e Energia e com autoridades da própria 

                                                 
53 Declarações expressas em entrevista realizada com um dos técnicos que participou dessa viagem, Carlos Serrentino 
(2003). 
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CEEE, as quais mostraram-se dispostas a cooperar, informando que inclusive já estavam sendo 

implementadas algumas ações para a recuperação dos solos.  

Os funcionários da SSMA chegaram a convidar as autoridades uruguaias a participar do 

processo do EIA-RIMA sobre Candiota, propondo a formação de um órgão ambiental conjunto, 

integrado por membros de ambos os Estados. Os delegados uruguaios também receberam o apoio de 

ONGs com representação no Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Uruguay, 1990d).  

Também houve entendimentos e trocas de informações entre autoridades do governo do Rio 

Grande do Sul e o consulado uruguaio nesse estado, referentes à fórmula de negociação. De acordo 

com a percepção do cônsul uruguaio no Rio Grande do Sul, o Brasil tinha um alto interesse em 

cooperar com o Uruguai para resolver o problema. Em relatórios enviados à chancelaria, o cônsul 

afirma que “o governo brasileiro manifestou muito disposto a realizar estudos conjuntos sobre 

Candiota” (Ministerio de Relaciones Exterioes de Uruguay, 1990d: 17; El País, 01/06/1990, 

25/06/1990).  

O Ministério de Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente – o outro ator 

institucional relevante que participou da negociação – também mostrou interesse em resolver o 

problema de forma conjunta. O titular da pasta na época declarou à imprensa que “temos uma grande 

preocupação sobre a poluição que poder estar sendo produzida por Candiota (...) No entanto, não 

temos provas científicas ao respeito (...) Acreditamos que a melhor forma de resolver isto é através 

de um monitoramento conjunto com o governo do Brasil” (Zero Hora, 29/06/1990: 24). 

No Uruguai, outros atores fortaleceram a posição negociadora do país e a procura de uma 

solução conjunta do problema. Tanto atores e stakeholders locais quanto políticos  nacionais e locais 

defenderam, de forma homogênea, a posição de negociar. Assim, aos poucos foi se consolidando, no 

Uruguai, uma posição muito próxima ao modelo do “ator racional unificado”.54 As Juntas Locais de 

Cerro Largo e de Treinta y Tres também seguiram o mesmo caminho, mostrando interesse pela 

resolução do problema de Candiota  de forma conjunta com o Brasil. A primeira deu prioridade ao 

tema, para que fosse levado ao Congresso Latino-Americano de Representantes dos Poderes 

Legislativos Locais (La Hora Popular, 30/06/1990). Já a Junta de Treinta y Tres ditou uma resolução 

                                                 
54 O ator unificado é um modelo de análise da tomada de decisões no qual a unidade analítica passa a ser o Estado como 
um todo, sem que se analisem as diferentes divisões internas,  seja de política governamental ou de  política     
burocrática  (Allison, 1971:34).  
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especial (N°. 15/90) para manifestar o interesse local de que o governo central negociasse uma 

solução para o tema com o governo brasileiro (El País, 14/06/1990, 15/06/1990). O tema de Candiota 

foi levado por lideranças locais departamentais ao congresso nacional de vereadores, e também a um 

congresso internacional de vereadores latino-americanos, realizado em Curitiba em 30 de julho de 

1990 (La Mañana, 16/06/1990).  

Nesse congresso – do qual participaram também representantes de Argentina, Peru  Equador e 

Brasil –, legisladores departamentais uruguaios de Cerro Largo, Treinta y Tres e Rivera apresentaram 

dados coletados pela ONG de Cerro Largo Pró-Condições de Vida que mostravam a existência de um 

pH muito baixo na região. Na ocasião, decidiu-se que o assunto seria levado aos governos dos dois 

Estados, com o objetivo de que se formasse uma comissão binacional Brasil-Uruguai para estudar o 

problema (El País, 30/07/1990; Zero Hora, 29/06/1990). A mesma percepção de risco ambiental na 

região e a mesma preocupação para que fosse achada uma solução ao problema foram manifestas 

pelo intendente de Cerro Larg, Nin Novoa (El País, 19/08/1990). O presidente do Partido Verde do 

Uruguai – partido que só conseguiu eleger um deputado nas eleições de 1989 – também apoiou as 

ações do governo, em declarações feitas à imprensa em Bagé (Brasil) e no Chuí (Uruguai) 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1990f; La Hora Popular, 19/07/1990; La Mañana, 

05/08/1990).  

Por fim, realizou-se um Encontro Internacional do Meio Ambiente, em agosto de 1990, na 

cidade de Melo. Organizado pela ONG local (já mencionada anteriormente) o evento contou com a 

presença de autoridades dos Ministérios da Habitação, Ordenamento  Territorial e Meio Ambiente, 

de Gado, Pecuária e Pesca, e de Saúde Pública, e também com professores da Faculdade de Química 

da Universidade da República do Uruguai e da Intendência de Cerro Largo. Na ocasião, foram 

apresentados trabalhos sobre o aumento das doenças respiratórias em Melo e sobre a acidez da 

chuva, entre outros problemas. O interesse manifestado pela ONG era o mesmo, ou seja, de que o 

governo agendasse o assunto no Ministério das Relações Exteriores e no MVOTMA, e negociasse 

com o Brasil (El País, 05/08/1990; La Mañana, 05/08/1990; El País, 19/08/1990; Atlas de Cerro 

Largo, 19/08/1990; Grupo Cerro Largo  Pró-Condições de Vida, 1990). 

Por parte do Brasil, o interesse também era o de resolver o problema de forma conjunta, tanto 

que o tema já havia ingressado na agenda doméstica de órgãos federais e do Rio Grande do Sul.55 O 

interesse em resolver o problema no Brasil passou a ter duas dimensões: a dimensão doméstica, já 
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existente, dado que a regulação ambiental da  UTPM era motivada por um interesse local; e a 

dimensão internacional, causada pela reclamação do governo do Uruguai. 56  

Por esse motivo, a apresentação formal da proposta uruguaia para resolver a questão foi tão 

bem recebida pelos técnicos do IBAMA, por funcionários do Itamarati, pelo governador do Rio 

Grande do Sul e por funcionários da SSMA, da FEPAM e da Secretaria de Minas e Energia 

(Ministério das Relações Exteriores, memorando 71, 1990; El País, 01/06/1990, 05/06/1990; La 

Hora Popular 02/06/1990).57 Nas palavras de um técnico da FEPAM, a proposta do Uruguai “serviu 

muito aos nossos interesses em acelerar o processo de controle ambiental da usina de Candiota”.58 

Concluindo, ficou demonstrada a existência de atores institucionais e políticos poderosos em 

ambos os Estados com interesses em resolver de forma conjunta o problema do risco de poluição 

ambiental produzida pela UTPM. Tais atores e interesses são apresentados nas Tabelas 5.1. e 5.2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
55 Esse assunto foi tratado no capítulo 3. 
56 Opiniões manifestadas em entrevistas realizadas a  negociadores e técnicos brasileiros da FEPAM e do Ministério do 
Meio Ambiente do Brasil  (2002, 2003).    
57 O interesse brasileiro na proposta uruguaia foi manifestado por diversos entrevistados e por técnicos da FEPAM e 
funcionários do Ministério do Meio Ambiente.   
58 Declarações de funcionário da FEPAM feitas em entrevista.  
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Tabela 5.1.: Atores e interesses no Brasil na etapa da negociação  

Nível de decisão Nome do ator  Percepções e 
interesses 

Tipo de solução 

FEDERAL Ministério das 
Relações Exteriores 

-Risco de 
contaminação 
ambiental 
-Negociar 

Acordo de 
monitoramento 

 IBAMA (presidente) -Risco de 
contaminação 
ambiental 
-Negociar 

Acordo de 
monitoramento 

ESTADUAL (RS) Governador -Regulação da 
empresa 
-Pressionar o 
governo federal para 
negociar com o 
Uruguai 

 
Cooperar com 

Uruguai 

 Secretaria de Saúde e 
Meio Ambiente e 
FEPAM 

-Risco de 
contaminação 
ambiental 
-Regulação da 
empresa 

 
      Cooperar com 

Uruguai 

 Secretário de Minas e 
Energia 

Regulação da 
empresa e política 
energética 

       Cooperar com 
Uruguai 

 Companhia de 
Energia Elétrica do 
Estado (RS) 

Negação do dano 
ambiental 

 

       Cooperar com  
            Uruguai 
          (duvidoso)  

MUNICIPAL         Bagé Controlar a empresa  
OUTROS      ONGs Controlar a empresa  

Fonte: elaboração própria.  
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Tabela 5.2.: Atores e interesses no Uruguai em resolver o problema da poluição da UTPM de        
                                             forma conjunta (negociação) 
Nível de  
decisão 

Nome do stakeholder Percepção e 
interesses 

Tipo de solução 

CENTRAL  Presidente da República Risco de 
contaminação  
Negociar 

Acordo de 
monitoramento 
conjunto 

 Chanceler Risco de 
contaminação 
Negociar 

Acordo de 
monitoramento 
conjunto 

 Diplomatas de primeiro 
escalão 

Risco de 
contaminação  
Negociar 

Acordo de 
monitoramento  
conjunto 

 Ministro do Meio 
Ambiente (MVOTMA) 

Risco de 
contaminação 
Negociar  

Acordo de 
monitoramento  
conjunto 

 Funcionários técnicos da 
DINAMA 

Risco de 
contaminação 
Negociar  

Procura de dados 
científicos 

LOCAL ONG de Cerro Largo Contaminação 
ambiental 
Pressionar o governo  

Negociar com o 
Brasil  

 Intendente de Cerro Largo Risco de 
contaminação 
Pressionar o governo  

Negociar com o 
Brasil  

 Junta Local de Cerro 
Largo 

Contaminação 
ambiental 
Pressionar o governo 

 Negociar com o 
Brasil 

 Junta Local de Treinta y 
Tres 

Contaminação 
ambiental 
Pressionar o governo 

Negociar com o 
Brasil 

 Vereadores de Rivera  Contaminação 
ambiental 
Pressionar o governo 

Negociar com o 
Brasil 

 Congresso Nacional de 
Vereadores 

Contaminação 
ambiental 
Pressionar o governo 

Negociar com o 
Brasil 

OUTROS  Congresso Internacional 
de Vereadores Latino-
Americanos 

Contaminação 
ambiental  
Negociar  

Criação de 
Comissão Binacional 

Fonte: elaboração própria.  
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5.2.2. O reconhecimento mútuo da legitimidade de interesses entre as partes       

 

Neste item será mostrado que o reconhecimento mútuo dos interesses de cada Estado 

contribuiu para que os dois países chegassem a um acordo. Também será abordado o fato de que a 

realização do monitoramento era uma opção que servia tanto aos negociadores brasileiros quanto aos 

uruguaios (Fischer et alii, 1994).    

A legitimidade constitui um fator influente nos resultados das negociações, por meio do qual 

cada uma das partes reconhece a possibilidade de que a outra tenha uma certa razão em relação ao 

assunto. A legitimidade pode incluir diversos aspectos como os fundamentos e critérios objetivos, 

técnicos e científicos,  em que está baseado o interesse defendido pela partes numa negociação. As 

negociações são favorecidas e a margem de eficácia aumenta quando cada uma das partes reconhece 

que o interesse defendido pela outra tem um fundamento racional, lógico, baseado em critérios 

objetivos, “científicos” (Fischer, 1991a).  

Em casos de negociações ambientais, a ciência cumpre um papel relevante como fator de 

legitimidade. O conhecimento científico age como um fator de redução da incerteza existente sobre 

um determinado assunto, permitindo fundamentar “objetivamente” as posições das partes e, 

conseqüentemente, ajudando a criar consenso (Brooks, 1984; Clark & Majone, 1985; Ehrmann & 

Stinson, 1999; Ezrahi, 1980; Fiorino, 1989; Gudynas, 1998; Susskind, 1994).  

Na negociação em estudo, as partes careciam de certeza técnica a respeito do tema da 

poluição transfronteiriça. Nem o Brasil nem o Uruguai possuíam dados conclusivos, capazes de 

colocar uma das partes numa posição de maior legitimidade em relação à outra.59 Dessa forma, essa 

ausência de informações confiáveis sobre o assunto impedia que alguma das partes assumisse uma 

posição mais “dura” na negociação, atuando também como fator favorável a um enfoque da 

negociação de tipo integrativo, baseado nos interesses  e não “posicional” (Fischer, 1981).60  

Na opinião de autoridades uruguaias e de negociadores brasileiros da FEPAM, a  situação era 

a seguinte: nem o governo do Uruguai estava em condições de acusar o Brasil de causar poluição 

                                                 
59 No item anterior, foi mostrada a carência de dados científicos e dados conclusivos sobre o assunto, tanto da parte do 
Uruguai quanto da parte do Brasil.  
60 O conceito de negociação posicional já foi explicado anteriormente neste capítulo.   
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transfronteiriça, nem o governo brasileiro estava apto a provar que tal poluição não existia. Ambos os 

Estados careciam de dados conclusivos sobre a realidade ambiental, em razão da falta de tecnologia 

adequada e do fato de que se tratava da primeira vez que enfrentavam um problema de chuva ácida 

em nível bilateral61 (Ehrmann & Stinson, 1999).  

Para as autoridades do Uruguai, era necessária a “carga da prova”, ou seja, era preciso atestar, 

com dados científicos, não apenas a existência de poluição, mas também que ela era  produzida pela 

usina de Candiota.  O princípio da carga da prova é um princípio universal de direito que obriga 

quem acusa a outra parte a apresentar dados comprobatórios da acusação. Tal princípio também se 

aplica às negociações ambientais (Biasco, 1999).  

Para o Brasil tampouco era possível argumentar que não havia poluição transfronteiriça, já 

que o país também não dispunha de dados suficientes para sustentar uma posição nesse sentido. Pelo 

contrário, os estudos acadêmicos existentes mostravam um certo grau de contaminação hídrica, dos 

solos, e um risco de contaminação do ar.62   

Dessa forma, o governo uruguaio na época viu-se obrigado a levar o problema para outro 

campo: a discussão sobre a existência de risco de poluição transfronteiriça63. O risco de poluição é 

determinado pelas percepções dos atores e pode ser definido como o temor, o medo da possibilidade 

de existência de um determinado dano ambiental (Fiorino, 1989; Susskind & Field, 1996).    

O objetivo da negociação passou a ser a redução da incerteza, por meio da procura de uma 

legitimidade “científica” capaz de levar a conclusões sólidas sobre a existência ou não de 

contaminação transfronteiriça. Assim, os representantes e negociadores de ambos os Estados 

decidiram que o melhor método seria a realização de um monitoramento conjunto. Com essa solução, 

superaram o impasse que poderia ter surgido devido à falta de consenso sobre o problema 

(McKearnan & Fairman, 1999).       

 Os negociadores uruguaios apresentaram o problema colocando que, para eles, era 

necessário, do ponto de vista político, prestar contas à população local sobre o que estava 

acontecendo na região. Tal argumento foi considerado legítimo pelas autoridades brasileiras, uma 

vez que também estavam habituadas com a existência de poluição ambiental na região de Candiota. 

Os negociadores brasileiros compreenderam que se tratava de uma solicitação lógica e justa: 

                                                 
61 Informações foram fornecidas em entrevistas realizadas ao Chanceler uruguaio (2002) e a negociadores da FEPAM.   
62 Os dados destes estudos se encontram no capítulo 3.  
63 Estas opiniões foram manifestadas pelo Chanceler uruguaio da época.  
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“Quando os uruguaios colocaram o problema, nós achamos que era muito pertinente que desejassem 

esclarecer a questão. Nós próprios tínhamos dúvidas sobre a existência de chuva ácida na região”.64 

A preocupação mostrava-se ainda mais legítima, ao se levar em conta que o problema de poluição 

local produzido pela UTPM havia sido legitimado cientificamente por diversos estudos brasileiros 

(Martins & Zanella, 1987, 1988, 1990; Oliveira et alii, 1982).65   

Assim, a forma com que as autoridades uruguaias colocoram o problema na agenda bilateral 

foi recebido com “naturalidade” pelos representantes brasileiros (IBAMA, Itamarati e governo do 

Rio Grande do Sul). Os governadores do Rio Grande do Sul e os secretários de Saúde e Meio 

Ambiente reconheceram que o interesse dos negociadores do Uruguai em obter dados científicos para 

determinar a existência do problema da contaminação era legítimo66. Assim, por exemplo, o ex-

governador Pedro Simon, e o governador à época Sinval Guazzelli validaram publicamente o 

interesse do Uruguai em realizar um monitoramento conjunto. Guazzelli chegou a prometer que, se 

fosse necessário, estaria disposto a fechar a usina de Candiota para resolver o problema (El País, 

25/06/1990).   

Dois fatores explicam o interesse das autoridades brasileiras do setor de regulação ambiental 

em resolver o problema. Por um lado, era desejo deles reduzir a incerteza sobre o assunto, para 

determinar se realmente existia dano ambiental e, assim, poder evitar uma “escalada” do problema 

(Rubin, 1991a). Em segundo lugar, também era importante aumentar a força e o poder da coalizão 

dos atores interessados em exercer um maior controle ecológico sobre a UTPM. O fato de a questão 

de Candiota ter se tornado um problema de dimensão internacional contribuiu consideravelmente 

nesse sentido, o que pode ser comprovado pela seguinte declaração de um negociador da FEPAM: 

“Se a reclamação do Uruguai não tivesse existido, de qualquer forma teríamos melhorado os 

controles sobre a empresa, mas teria demorado mais”.67 

Os negociadores uruguaios nunca reivindicaram que a usina fosse fechada, pois achavam que 

essa opção não era o objetivo da negociação. O objetivo final era resolver o problema.68 

                                                 
64 Essas expressões foram ditas numa entrevista com um negociador (Entrevista com negociador da Fepam, 2003)   
65 Esse tema foi tratado e desenvolvido no capítulo 3 desta tese. 
66 Vide ut supra, item anterior.  
67 Entrevista com um negociador da Fepam (2003) . Essas afirmações foram confirmadas por declarações de 
funcionários do Ministério do Meio Ambiente.   
68 Dados obtidos em entrevistas com um negociador uruguaio da DINAMA.     
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Em pleno contexto de negociação bilateral, outros stakeholders estaduais e municipais 

brasileiros vieram a público manifestar sua preocupação em relação ao possível dano ambiental 

produzido sobre o Uruguai. Tal fato fortaleceu a legitimidade da fórmula de negociação proposta 

pelas autoridades uruguaias. 

A negociação com o Uruguai ajudou a fortalecer os objetivos pré-existentes dos stakeholders 

locais, de aumentar a pressão sobre a UTPM. Essa reivindicação local, anterior à negociação, já havia 

conseguido a realização de alguns estudos na Universidade Federal de Santa Maria, os quais 

mostraram a possibilidade de existência de poluição transfronteiriça (Martins & Zanella, 1990). Os 

produtores rurais de Bagé, por sua vez,  continuavam denunciando problemas nos seus animais (La 

República, 12/07/1990; El País, 13/07/1990). Técnicos do Centro de Toxicologia da Secretaria de 

Saúde e Meio Ambiente denunciavam os danos ambientais sobre a fauna e a flora da região (La 

República, 03 /06/1990). Outros funcionários da Secretaria do Meio Ambiente declararam que havia 

a possibilidade de que o dano ambiental produzido pela UTPM fosse extremamente grave, podendo 

se estender até o nordeste do Uruguai e o leste da Argentina, causando danos sobre o gado, a 

agricultura e a população. Eles teriam chegado a essas conclusões após uma visita reservada à cidade 

uruguaia de Rivera, próxima à fronteira com o Brasil, para verificar danos ambientais e produzir um 

relatório sobre o tema (El Día, 29/06/1990).  

Por último, o relatório técnico de Martins & Zanella (1987), especialistas em química 

ambiental da UFSM, foi encaminhado à Secretaria Municipal de Agropecuária de Bagé. O estudo 

denunciava a existência de dano ambiental sobre a pastagem, alterações no crescimento e nos dentes 

dos animais eqüinos e bovinos, e indicava ainda que algumas águas da região apresentavam um pH 

muito ácido (nível 2,0). Segundo estes técnicos, todos esses danos eram produzidos pela UTPM. A 

publicação desses dados na imprensa uruguaia levou, mais uma vez, aos mesmos comentários e 

conclusões de sempre: era necessária a realização de um monitoramento conjunto “para poder 

conhecer com certeza o problema” e “evitar a dependência de informações parciais que vêm do outro 

país (Brasil) e postergam as soluções” (El País, 13 /07/1990).  

Conforme se demonstrou neste item, a legitimidade da reclamação do Uruguai foi 

reconhecida pelas autoridades brasileiras, o que contribuiu para que as negociações avançassem. 
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5.2.3. Compromisso e pré-acordo das partes para resolver o  problema   

 

O compromisso constitui outro fator importante para explicar as razões pelas quais as 

negociações chegam a resultados concretos ou não. Ao longo do processo de negociação, as partes 

vão fornecendo sinais para mostrar se estão realmente interessadas e comprometidos. A forma de 

tratamento do assunto e a manifestação da vontade de negociar – por meio de determinados sinais, 

gestos explícitos, verbais ou não verbais – vão aos poucos dando sentido ao processo de negociação. 

O compromisso implica a manifestação de uma vontade, de um objetivo, de um propósito de 

negociar, cuja intensidade varia ao longo do tempo (Fischer et alii, 1994; Susskind & Cruikshank, 

1987). De acordo com determinados sinais emitidos por cada parte, pode-se dizer se o compromisso 

é real, verdadeiro, relevante, ou se a parte não está muito interessada na negociação. Trata-se, 

portanto, de um fator fundamental para que a negociação se transforme em um acordo final  ( Fisher 

et alii, 1994).   

No caso analisado nesta tese, das negociações entre Brasil e Uruguai, as partes manifestaram 

a existência de um compromisso para resolver o problema de forma conjunta, desde a etapa da pré-

negociação até a assinatura a Ata de Jaguarão, que marcou a celebração do acordo para realizar o 

monitoramento conjunto. O compromisso criou um clima de confiança entre os representantes de 

ambos os Estados, contribuindo para que as duas partes chegassem a um acordo para resolver o 

problema (Fisher et alii, 1994). 

Os  negociadores uruguaios perceberam desde a primeira viagem ao Brasil que as autoridades 

e negociadores brasileiros estavam interessados no assunto e que tinham um compromisso real em 

resolver o problema por meio da negociação de um acordo. “Nós aceitamos a nossa responsabilidade 

em que o problema seja resolvido”, foram as palavras da chefe do IBAMA que recebeu a delegação 

do Uruguai (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1990e:4). Outras declarações nesse 

sentido foram feitas publicamente por funcionários de alto escalão do IBAMA (Zero Hora, 

21/07/1990; El País, 20/06/1990) e pelo próprio ex-governador Pedro Simon e pelo governador 

Guazzelli (El País, 20/06/1990). Além disso, funcionários e negociadores brasileiros, de forma 

privada, também faziam declarações com conteúdo semelhante, o que ajudou a consolidar nos 
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negociadores uruguaios a confiança de que efetivamente seria alcançado um acordo para resolver o 

problema.69  

Os negociadores brasileiros, por sua vez, foram percebendo que os negociadores uruguaios 

também estavam comprometidos em chegar a um acordo. O Brasil, consciente da pressão doméstica 

que existia no Uruguai (da imprensa, de políticos locais, do Parlamento nacional e da população), 

sabia que precisava dar algum tipo de resposta satisfatória aos negociadores uruguaios, a fim de que 

tais demandas fossem satisfeitas.70 

Em 9 de julho de 1990, os negociadores uruguaios, preocupados em apressar a solução do 

problema, enviaram ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil e ao IBAMA um documento-

base com uma proposta de acordo, elaborada pela DINAMA, órgão subordinado ao Ministério do 

Meio Ambiente do Uruguai. O tema do acordo passou a ser a realização de um monitoramento 

conjunto, a fim de determinar, de maneira satisfatória para ambas as partes, a existência ou não do 

problema (Fisher & Ury, 1981; Lax & Sebenius, 1986).   

O documento propunha a implementação de uma rede para realizar o monitoramento conjunto 

das águas – área na qual o Uruguai dominava a tecnologia necessária – e do ar – em relação ao qual o 

país não dispunha de know-how científico adequado. Para resolver essa carência, o Uruguai sugeria a 

busca, de forma conjunta, de financiamento internacional. Também propunha a convocação de atores 

institucionais diversos de ambas as partes, como universidades e ONGs, que tivessem interesse em 

participar da rede  bilateral. Propunha ainda que a própria CEEE, empresa proprietária da UTPM, 

fosse chamada a participar do planejamento da rede. Ao mesmo tempo, o documento explicitava que, 

no Uruguai, o centro coordenador da rede seria o próprio Ministério do Meio Ambiente. O 

documento foi entregue à SEMA, em Brasília, por meio do Ministério das Relações Exteriores  

( MVOTMA, 1990b; Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1990f).  

Uma vez recebido pelas autoridades brasileiras, o documento foi tomado como base do que 

viria a ser, mais tarde, a Ata de Jaguarão. Essa boa aceitação por parte dos negociadores do Brasil 

ocorreu em razão da pré-existência de um interesse em realizar um monitoramento conjunto para 

resolver o problema. Para as autoridades brasileiras, como esse tinha sido o interesse manifestado 

                                                 
69 Entrevista com o chanceler uruguaio da época. 
70 Entrevistas realizadas com funcionários do Ministério do Meio Ambiente do Brasil e da FEPAM. No caso de um 
funcionário brasileiro entrevistado, este conhecimento era maior, porque ele estava no Uruguai prestando serviços de 
consultoria no momento da negociação.  
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desde a etapa da pré-negociação, tal posição era perfeitamente coerente com a cooperação que 

tinham prestado ao governo do Uruguai para a obtenção de informação técnica sobre Candiota 

(McKearman & Fairman, 1999; Susskind & Cruikshank, 1987).    

Concluindo, as duas partes mostraram um compromisso claro em resolver o problema de 

forma negociada, mediante a assinatura de um acordo para realizar um monitoramento conjunto. O 

compromisso avançou de forma rápida, devido ao interesse de ambos os países em solucionar a 

questão. No Brasil, esse interesse envolvia atores políticos  federais e estaduais , ao passo que no 

Uruguai, fundamentalmente, havia um compromisso político forte do presidente da República, do 

chanceler e do ministro do Meio Ambiente.  

 

5.2.4. A comunicação “cooperativa” e o aumento da confiança        

A comunicação entre as partes é outro fator que influencia os processos e os resultados finais 

das negociações. Com efeito, a forma como as partes se comunicam, o fato de manterem mutuamente 

informações segredas sobre o tema, e o tipo de comunicação que estabelecem são extremamente 

positivos. Cooperativas ou competitivas, as estratégias de comunicação influenciam os rumos do 

processo, bem como as percepções que cada parte vai construindo a respeito da outra e de si própria. 

Dessa forma, vai se formando o que se convencionou chamar de “dança da negociação” (Raiffa, 

1982), a qual consiste num jogo de concessões, de ofertas e de contra-ofertas (Fisher & Ury, 1981; 

Fisher et alli, 1994).   

No caso da negociação entre Brasil e Uruguai sobre a questão de Candiota, a comunicação 

entre as partes se expressou de duas formas: na troca de informações entre as agências de governo de 

ambos os Estados e nas declarações públicas realizadas por representantes oficiais dos dois países 

(Fisher & Ury, 1981; Susskind & Cruikshank, 1987).    

A comunicação entre os governos refletiu a existência de um enfoque “integrativo” entre os 

negociadores, com base na idéia de que, realizando um monitoramento conjunto, ambos os lados 

iriam aumentar a informação de que dispunham. Esse tipo de comunicação “cooperativa” foi 

praticada entre os funcionários de alto escalão das chancelarias e entre os técnicos com o objetivo de 

definir a fórmula do monitoramento conjunto bilateral. As autoridades brasileiras preocuparam-se em 

dar transparência ao processo de comunicação, possibilitando que os negociadores uruguaios 

tivessem acesso ao máximo de informações sobre o assunto. Este fluxo transparente da informação 
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ajudou a criar mais confiança por parte dos negociadores uruguaios, já que careciam de informação 

sobre o tema71 (Fischer & Ury, 1981; Lewicki & Litterer, 1994; Raiffa, 1982).  

Outro fator que facilitou o estabelecimento de uma comunicação cooperativa e direta foram 

as viagens realizadas pelas delegações de funcionários uruguaios ao Brasil, as quais incluíram visitas 

à própria UTPM. As delegações foram sempre formadas por  funcionários técnicos, já que se tratava 

de um problema complexo, que exigia a apreciação de pessoal com conhecimento especializado 

sobre o assunto (Brooks, 1984; Clark & Majone, 1985; Ehrmann & Stinson, 1999; Fiorino, 1989; 

Ministério das Relações Exteriores, 1990f).72  

A chancelaria recebeu uma série de informações oficiais e de jornais da época, que se 

revelaram de grande importância para um conhecimento mais aprofundado da situação da UTPM. 

Documentos dos órgãos ambientais, estudos técnicos, relatórios e, inclusive, trabalhos acadêmicos 

produzidos no Brasil por universidades (teses, artigos) foram continuamente enviados pelas 

autoridades brasileiras durante o processo da pré-negociação e da própria negociação, mostrando 

uma genuína vontade de cooperar oficialmente. Tais documentos eram remetidos por via diplomática 

– através da embaixada uruguaia em Brasília ou do consulado uruguaio em Porto Alegre – e 

provinham de autoridades federais e estaduais.  

A maior quantidade de estudos e de relatórios sobre a poluição ambiental da UTPM estava 

concentrada no Rio Grande do Sul. O governador e as autoridades da SSMA cooperaram 

intensamente; foram eles os atores que mais enviaram informações ao governo uruguaio. Neste 

contexto, destacam–se os documentos produzidos pela SSMA e pela UTPM, as matérias de jornais e 

os artigos acadêmicos enfocando a poluição ambiental produzida pela usina na região (Gabinete do 

Governo do  Rio Grande do Sul, 1989); e a cópia do EIA RIMA sobre Candiota, produzido em 1989. 

Sinval Guazzelli chegou a propor, em 1990, que delegados uruguaios participassem de alguma forma 

da elaboração do próximo EIA-RIMA que seria produzido sobre a fase III da UTPM (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Uruguay, 1990f).  Dessa forma, o Brasil, de acordo com o direito 

internacional transfronteiriço, cumpriu com o dever de informar ao Estado vizinho sobre uma 

atividade lícita que poderia estar lesando interesses econômicos, sociais e ambientais desse outro 

Estado (Flores, 2003).  

                                                 
71 Esse assunto foi discutido neste capítulo, ut supra. 
72 Esses técnicos do Uruguai e do Brasil foram entrevistados.   
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Outro aspecto do estilo de comunicação implementado pelas autoridades brasileiras com o 

objetivo de aumentar a cooperação com o Uruguai para resolver o problema foi a estratégia de incluir 

a CEEE nas negociações. A empresa desenvolveu uma política institucional de abertura às 

delegações de negociadores uruguaios, recebendo a visita de técnicos, diplomatas e políticos do país 

vizinho (INPMA, 1989c; Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1990e)73. A empresa tinha 

o objetivo de aumentar a transparência na gestão da informação, mostrando que não tinha nada a 

“ocultar” e tentando fundamentar sua posição por meio de dados técnicos (Fischer & Ury, 1981; 

Gudynas, 1998; Raiffa, 1982).74  

A segunda forma de comunicação desenvolvida entre as partes deu-se por meio das 

declarações públicas feitas pelos negociadores dos dois países, dentre as quais se destacaram as falas 

do ministro do Meio Ambiente e as de funcionários uruguaios, por terem evidenciado a “cooperação 

e boa vizinhança existente entre ambos Estados (...) isto torna a possibilidade de chegar a um acordo 

muito mais fácil” (El País, 06/06/1990). As declarações também mostravam que o Brasil assumia a 

sua responsabilidade como vizinho e que tinha interesse em resolver o problema (El País, 

06/06/1990; La Hora Popular, 18/08/1990). Diversas autoridades brasileiras, representantes tanto do 

governo federal quanto estadual, realizaram declarações à imprensa em que assumiam a 

“responsabilidade” pelo risco de poluição transfronteiriça, revelando uma atitude cooperativa com o 

governo do Uruguai para evitar a ocorrência de qualquer tipo de dano ambiental (Zero Hora, 

19/07/1990).  

Concluindo, a forma de comunicação cooperativa existente entre os negociadores brasileiros 

e uruguaios influenciou positivamente para que ambas as partes aumentassem a confiança mútua e 

chegassem a um acordo negociado (Fisher & Ury, 1981; Fisher et alii, 1994a; Raiffa, 1982).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 A política de “abertura” da CEEE já foi comentada num tópico anterior desta tese. 
74 A quebra do sigilo na gestão da informação tem sido caracterizado como um fator fundamental na formação de 
“confiança” nas negociações (Raiffa, 1982).  
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5.2.5. As alternativas das partes    

 

O resultado das negociações também depende das alternativas que as partes criam no 

processo de negociação. Nesse sentido, o conceito de BATNA (Best Alternative To a Non-

Agreement) – ou MAANA (Melhor Alternativa a um Acordo Negociado) – permite que cada parte 

envolvida avalie se é melhor “negociar” ou optar pela MAANA:“A MAANA é o padrão em relação 

ao qual qualquer proposta de acordo deverá ser medida. É o único padrão capaz de protegê-lo de 

aceitar termos demasiadamente desfavoráveis e de rejeitar termos que seria de seu interesse aceitar” 

(Fischer et alii, 1994: 87). A criação de uma boa MAANA é a forma que uma parte “fraca” tem para 

poder aumentar o seu poder de negociação:“O poder de negociação não está determinado por 

recursos como riqueza, ligações políticas, força física, amigos e poderio militar. De fato, o poder 

relativo de negociação de duas partes, depende, primordialmente, de quão atraente para cada uma 

delas é a opção de não chegar a um acordo” (Fisher et alii, 1994:122)75.  

A MAANA é um conceito subjetivo, depende da percepção do que a parte acha que é melhor 

para si própria. Se o valor que a parte atribui à MAANA for mais alto do que o valor da opção de 

“negociar”, conseqüentemente a parte vai preferir optar pela MAANA, em vez de negociar. Na 

medida que uma das partes conseguir aumentar o valor de suas MAANAs, poderá tentar obter mais 

concessões na negociação para chegar a um acordo. Portanto, a criação de MAANAs com valores 

superiores à opção de negociar aumenta o poder de negociação da parte.  “As melhores alternativas 

sem chegar a um acordo – MAANAs – definem o limite da negociação e do acordo para esta parte” 

(Lax & Sebenius, 1991b:97). Numa negociação, cada uma das partes tem duas alternativas: ou tenta 

aumentar os ganhos que obteria se optasse por “negociar”, - por exemplo conseguindo da outra parte 

melhores condições e mais concessões, ou opta pela MAANA, na medida em que com esta,  consiga 

obter maiores ganhos que se optasse por  “negociar” (Fisher et alii, 1994; Lax & Sebenius, 1986, 

1991b). O conceito de MAANA pressupõe que as partes envolvidas na negociação são atores 

racionais (Fischer & Ury, 1981; Lax & Sebenius, 1986).  

                                                 
75 O conceito das “alternativas” como fonte de poder tem sido defendido por muito autores, dentre os quais se destacam: 
Bacharach & Lawler (1980); Blau (1964) e Emerson (1962). Sob um enfoque econômico, destaca-se Pen (1952). Esses 
autores são citados por Lax & Sebenius (1991b:112). 
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A análise da tomada de decisão de um Estado de negociar ou não negociar supõe analisar as 

opções do Estado como se este fosse um “ator racional unificado”. Este enfoque analítico não 

permite analisar quais seriam as alternativas de cada um dos atores que participam do processo 

decisório no “interior” do Estado (Allison, 1971). 

No caso de negociação Brasil-Uruguai, essa simplificação analítica pode ser feita, pois, como 

foi mostrado, existia, no Uruguai, um amplo consenso – principalmente na chancelaria e no 

Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente – sobre o fato de que a melhor 

alternativa era negociar com  o Brasil.  

A seguir, serão analisadas a opção de negociar um acordo bilateral entre as partes e as  

MAANAs do Uruguai e do Brasil.76  Para o Uruguai, as alternativas eram as seguintes:  

a) Negociar um acordo bilateral com o Brasil, para realizar uma pesquisa conjunta de dados. 

b) MAANA 1: Solicitar a intervenção de um terceiro Estado para que agisse como árbitro ou 

mediador.  

c) MAANA 2: Apresentar o problema perante uma Corte Internacional.  

d) MAANA 3: Negociar o problema com o  Brasil num fórum multilateral.     

e) MAANA 4: Não negociar e denunciar o problema na comunidade internacional 

As MAANAs 1, 2, 3 e 4  não foram  levadas em consideração pelos agentes de decisões 

uruguaios. Tais opções não tiveram defensores nem no primeiro escalão do governo nem nos 

escalões técnicos da burocracia uruguaia. Houve um consenso bastante claro em relação a esse ponto: 

nem o presidente, nem o chanceler, nem funcionários do Ministério das Relações Exteriores ou do 

MVOTMA consideraram essas alternativas razoáveis. Não existe nenhuma documentação que 

mostre que essas opções tenham sido encaradas como alternativas à negociação de um acordo 

bilateral (a).  

A alternativa (b) – MAANA 1: “solicitar a intervenção de um terceiro Estado para que agisse 

ou como árbitro ou como mediador” – também não foi levada em consideração pelos negociadores 

uruguaios. Em primeiro lugar, exigia a concordância do governo do Brasil (Poirier, 1999; Susskind & 

Cruikshank, 1987); em segundo, pedir a intervenção de um terceiro Estado como árbitro implica 

gastos econômicos muito elevados, que o Estado uruguaio não estava em condições de assumir.77 

                                                 
76 Essa análise é organizada com o objetivo de avaliar qual era a melhor alternativa para o Uruguai.  
77 Essa opção foi avaliada  por uma diplomata uruguaia especialista em questões transfronteiriças em entrevista concedida 
ao autor desta tese.  
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Além disso, a MAANA 1 era rejeitada pelos próprios negociadores uruguaios – incluindo o 

presidente da República e o chanceler – e por isso foi descartada. “Nunca precisamos de um terceiro 

Estado para solucionar os problemas bilaterais que temos com o Brasil. Somos dois países vizinhos 

que sempre resolvemos nossos problemas com o diálogo”.78 “Não creio que recorrer a um terceiro 

Estado, seja sob a forma de arbitragem ou de outras permitidas pelo direito internacional, seja uma 

solução de aconselhamento. Tratando-se do Brasil, temos instrumentos como o da negociação direta 

através do qual temos resolvido nossos problemas comuns”.79  

A alternativa (c) – MAANA 2: “apresentar o problema perante uma Corte Internacional” – 

também demandava a superação de fortes obstáculos legais e da falta de capacidade institucional do 

Estado uruguaio. Cara do ponto de vista econômico, esta opção não era adequada devido à boa 

relação existente com Brasil, à tradição de resolver os problema de forma negociada, e, por último, 

ao fato de o governo não dispor de elementos que provassem de forma clara que existia poluição 

transfronteiriça e que Brasil fosse o responsável dela. E essa ausência de informações devia-se à falta 

de tecnologia adequada para realizar um monitoramento de chuva ácida. 80   

A alternativa (d) – MAANA 3: “negociar o problema com  Brasil num foro multilateral” – 

também não teve defensores no governo uruguaio na época. Na realidade, para ser implementada, a 

MAANA 3 tinha que superar os seguintes obstáculos: (1) o foro teria que ser definido de forma 

consensual com o governo do Brasil (Poirier, 1999; Susskind & Cruikshank, 1987); (2) o Mercosul 

poderia ter sido o foro mais adequado para tratar desse problema, mas no momento da negociação 

ainda não existia o Grupo do  Meio Ambiente do Mercosul (que só seria criado em 2000). 

Por último, a alternativa (e) – MAANA 4: “não negociar e denunciar o problema na 

comunidade internacional” – exigia que determinadas questões fossem superadas. Primeiro, fatores 

de caráter político e administrativo, já que essa opção não contava com defensores  em nenhum setor 

do governo uruguaio, e tampouco nos partidos de oposição. Segundo, tal alternativa levaria a uma 

escalada do conflito com o governo do Brasil, podendo significar um alto custo nas relações 

bilaterais, pois, no contexto do Mercosul, o mercado brasileiro representava o principal parceiro 

comercial do Uruguai. Terceiro, o governo do Uruguai carecia de elementos científicos e técnicos 

capazes de provar e tornar legítima tal opção.  

                                                 
78 Entrevista com o ex-presidente Lacalle realizada pelo autor desta tese.  
79 Entrevista com o ex-chanceler Gross Espiell realizada pelo autor desta tese. 
80 Esse elemento foi comentado e analisado no capítulo 3 desta tese. 
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Portanto, a alternativa (a) (“negociar um acordo bilateral com o Brasil  para realizar uma 

pesquisa conjunta de dados”) era a melhor opção, por ser a de mais fácil implementação para o 

Uruguai. Em primeiro lugar, havia antecedentes de bom relacionamento com o governo brasileiro, os 

quais acenavam com a forte possibilidade de que bons resultados fossem alcançados. Segundo, 

funcionários de órgãos federais do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul tinham mostrado 

interesse e compromisso em negociar com o Uruguai, a fim de resolver o problema de forma 

conjunta. Terceiro, era uma alternativa de baixo custo, e ainda existia a possibilidade de entrada de 

recursos financeiros brasileiros ou de cooperação internacional para obter tecnologia que permitisse 

avaliar a exsitência de contaminação transfronteiriça. Quarto, negociar o acordo era a opção que 

contava com mais legitimidade – tanto doméstica, no Uruguai, quanto por parte do governo do Brasil 

–, pois permitiria determinar a existência ou não de poluição transfronteiriça. Quinto, negociar um 

acordo com o Brasil dava ao governo do Uruguai a oportunidade de levar o Brasil à mesa de 

negociação e de obter futuras conquistas “passo a passo” (Susskind, 1994).81 A partir dessa análise, 

pode-se concluir que o Uruguai não tinha melhores MAANAs ao negociar um acordo de pesquisa 

conjunta com o governo do Brasil (alternativa “a”).  

As conclusões da análise anterior têm sido fortalecidas por alguns trabalhos empíricos, que 

mostram como o Uruguai, em negociações bilaterais com o Brasil por temas comerciais no Mercosul, 

tem freqüentemente conseguido resultados positivos. Os casos analisados neste trabalho incluíram a 

negociação Brasil-Uruguai das listas dos produtos que ficariam como exceções à Tarifa Externa 

Comum (TEC) que vigorava entre os países do Mercosul.  Outro estudo foi sobre um conflito 

comercial bilateral por colocação no mercado brasileiro de produtos têxteis uruguaios. Ambos 

confirmam que em negociações entre os dois países, o Uruguai, apesar de contar com menos recursos 

de poder estrutural (militares, econômicos, políticos, tecnológicos), tem obtido resultados vantajosos. 

A variável do contexto tem sido muito influente sobre o processo e os resultados (Rótulo, 1995, 

2002b).   

Para o Brasil, as alternativas eram as seguintes:  

a) “negociar um acordo bilateral com Uruguai  para realizar uma pesquisa conjunta de dados” 

                                                 
81 Esses pontos foram confirmados em entrevistas realizadas com os negociadores do primeiro escalão uruguaio por meio 
de perguntas expressamente formuladas para saber se eles achavam que haveria outra alternativa melhor para o Uruguai 
do que a negociação com o Brasil. As respostas de todos os entrevistados foram unânimes, afirmando que a negociação 
de um acordo bilateral era a melhor opção para o Uruguai.  
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b)  MAANA 1: solicitar a intervenção de um terceiro Estado como mediador, facilitador ou 

árbitro.  

c)  MAANA 2: não negociar com Uruguai.   

Para que a MAANA 1 do Brasil (solicitar a intervenção de um terceiro Estado como  

mediador, facilitador ou árbitro) fosse implementada, seria necessária a superação de certos 

obstáculos: políticos, porque essa opção exigia a concordância do Uruguai; internacionais, porque 

existia uma tradição de bom relacionamento com o Uruguai, de resolução negociada das disputas 

bilaterais. Para o governo do Brasil, o ingresso de um terceiro Estado na negociação trazia incerteza e 

risco sobre o resultado final.   

A MAANA 2 do Brasil era “não negociar com o Uruguai”. A implementação dessa MAANA, 

porém, também enfrentaria alguns obstáculos. Em primeiro lugar, havia interesses políticos e 

institucionais contrários, já que para muitos atores domésticos brasileiros, federais e do Rio Grande 

do Sul, a opção “não negociar” teria significado a perda de oportunidade de aumentar o controle das 

ações ambientais da usina de Candiota (como foi explicado no capítulo 3, existia um interesse em 

regular o comportamento ambiental da empresa, o qual seria fortalecido pela negociação com o 

Uruguai). Em segundo lugar, o contexto internacional não favorecia a opção de “não negociar”, já 

que aumentava os riscos de perda de prestígio internacional em relação a temas do meio ambiente.  

A falta de solução do problema teria certamente levado o governo do Uruguai a aumentar a 

pressão internacional sobre o Brasil. Naquele momento, o Brasil tinha realizado um investimento 

político e diplomático alto na área internacional para mudar sua imagem de “país poluente”. Nesse 

sentido, havia conseguido sediar a Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que seria 

realizada no Rio de Janeiro em 1992. Os efeitos da contaminação ácida no Uruguai influíam sobre o 

prestígio do país no exterior. Se o problema continuasse sem solução, tal fato acabaria repercutindo 

na imagem do Brasil na comunidade internacional (Zero Hora, 23/12/1991). Em terceiro lugar, a 

opção de “não negociar” poderia ter aumentado a tensão com o Uruguai e a escalada do conflito 

(Raiffa, 1982; Rubin, 1991b; Susskind & Cruikshank, 1987), transformando o tema de Candiota em 

um problema internacional mais grave. 

A alternativa de “negociar um acordo com o Uruguai” foi a melhor opção para o Brasil; não 

havia MAANAs melhores do que essa. A opção de negociar um acordo de pesquisa conjunta de 

dados com o governo do Uruguai era a melhor devido aos seguintes motivos. Primeiro, porque 

permitiria ao governo obter ganhos e valor agregado, aumentando o conhecimento científico sobre o 
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problema. Segundo, contava com uma base de apoio político mais amplo, já que interessava a atores 

domésticos federais e estaduais, que viam na negociação internacional uma oportunidade de 

fortalecer o poder de controle sobre a empresa no plano doméstico.82 Terceiro, era a alternativa que 

apresentava menos riscos para o Brasil e para o Uruguai (Lax & Sebenius, 1991b). Resumindo essa 

percepção, um funcionário técnico da FEPAM declarou que “para as instituições ambientais 

brasileiras, a reclamação do Uruguai nos ajudou a apressar o controle sobre a empresa de Candiota, 

que viria de qualquer forma, mas teria demorado mais” 83  

Concluindo, pode-se dizer que a melhor alternativa tanto para o Brasil quanto para Uruguai 

era “negociar um acordo bilateral de pesquisa conjunta de dados”, devido aos fatores que já foram 

analisados. Primeiro, nenhum dos dois Estados tinha um MAANA melhor a negociar. Segundo, 

existia uma história de bom relacionamento bilateral e uma tradição de resolver os problemas comuns 

de forma negociada. Terceiro, a influência de fatores do contexto internacional, tais como o Mercosul 

e o interesse da política externa brasileira naquele momento, voltada para a mudança da imagem do 

país no exterior, do ponto de vista ambiental. Nesse sentido, a pressão da comunidade internacional 

sobre a política ambiental do Brasil favorecia a negociação.84 Quarto, a existência de interesses 

domésticos brasileiros em aumentar os controles sobre a UTPM influiu para que a  negociação fosse 

percebida como uma opção capaz de aumentar o poder desses atores.  

Na tabela 5.3 são apresentadas as alternativas das partes e as  MAANAs – do Brasil e do 

Uruguai – em relação a um acordo negociado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Essa hipótese foi confirmada por declarações realizadas em entrevistas com funcionários do Ministério do Meio 
Ambiente e da FEPAM (2003).  
83 Entrevista realizada com funcionário técnico da FEPAM, 2003.  
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Tabela 5.3.: A alternativa de "negociar" um acordo bilateral e as MAANAs para o Brasil e     
                    para o Uruguai 

 

 
Alternativas  

 
   Brasil  

 
   Uruguai 

Negociar um acordo bilateral  
          com Uruguai 

                Sim       Sim 

MAANA1      Procurar mediação de 
       um terceiro Estado 

Procurar mediação de um 
terceiro Estado 

MAANA 2            Não negociar Reclamar perante uma Corte 
Internacional 

MAANA 3       X   Negociar com o Brasil num 
fórum multilateral 

MAANA 4       X  Denunciar o problema 
 

Melhor alternativa 
       Negociar acordo  
         com o Uruguai 

Negociar acordo com o 
Brasil 

Fonte: elaboração própria. 

 

5.2.6. As fontes de poder das partes  

  

Em negociações, as partes atuam em situações de poder. O poder de “negociação é  o poder 

de influenciar as outras partes” (Fisher, 1991b:129). O “poder” dos Estados (partes numa negociação 

internacional), segundo o enfoque moderno dos estudos de negociação, não está associado à 

acumulação de recursos estruturais, tais como riqueza, recursos  militares, econômicos, industriais, 

tecnológicos ou força física (Fischer, 1991b; Lax & Sebenius, 1991b).85 A influência do poder das 

partes, portanto, de acordo com a moderna teoria da  negociação, depende de um conjunto de fatores 

e categorias mais complexas:  

a) o poder das alternativas (Fischer, 1991b; Lax & Sebenius, 1991b); b) o poder do 

conhecimento sobre os fatos que estão sendo negociados; c) o poder de um bom relacionamento; d) o 

                                                                                                                                                                     
84 A existência desses fatores foi mostrada neste capítulo e no capítulo 3, tendo sido também confirmada em entrevistas 
realizadas pelo autor desta tese com o chanceler uruguaio, com o embaixador brasileiro que tratou da negociação e com 
funcionários e negociadores da  FEPAM.   
85 A discussão sobre a categoria do “poder” do ponto de vista da teoria da negociação foi realizada no Capítulo 2. 
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poder da legitimidade; e) o poder do compromisso; f) o poder de uma solução elegante para o 

problema.  

A influência dessas categorias – fontes do poder – sobre o resultado da negociação entre 

Brasil e Uruguai para resolver o problema da contaminação transfronteiriça produzida pela UTPM 

serão analisados a seguir.  

a) O poder das alternativas. Já foi mostrado, no item anterior, que nem o Brasil nem o 

Uruguai tinham boas MAANAs. A melhor alternativa para ambos os Estados era negociar um acordo 

bilateral.   

b) O poder do conhecimento sobre os fatos. Em relação a esse ponto, ambas as partes se 

encontravam numa situação similar. Conforme, já foi mostrado neste capítulo e nos capítulos 3 e 4, 

nenhuma das partes tinha informações científicas sobre o objeto da negociação. O Uruguai carecia de 

tecnologia, e o Brasil, embora possuísse um conhecimento maior sobre a região, também não era 

capaz de determinar com segurança a existência ou não de poluição transfronteiriça. Assim, a falta do 

poder do conhecimento sobre o tema influenciou positivamente para que os dois países chegassem a 

um acordo que permitisse o aumento do conhecimento científico sobre o assunto, por meio de um 

joint-fact-finding (Brooks, 1984; Clark & Majone, 1985; Ehrmann & Stinson, 1999; Ezrahi, 1980; 

Fiorino, 1989; Gudynas, 1998; Susskind, 1994).  

c) O poder de um bom relacionamento. Ambos os Estados sempre mantiveram um bom 

relacionamento, tendo desenvolvido, ao longo do tempo, uma tradição de resolver os problemas 

comuns de forma negociada. Conseqüentemente, as alternativas capazes de colocar em risco esse 

relacionamento foram descartadas. O interesse no bom relacionamento foi mútuo, contribuindo para 

a procura por um acordo negociado (Fisher, 1991b). Além disso, o contexto do Mercosul reforçou 

ainda mais esse tipo de relacionamento. Desde a etapa da pré-negociação, tal fato fortaleceu a 

confiança mútua e a comunicação entre os dois governos.  

d) O poder da legitimidade. Conforme mostrado neste capítulo, no item sobre a legitimidade, 

a reclamação do Uruguai ao governo do Brasil foi considerada justa e legítima desde o início. Esse 

fator de poder exerceu um papel relevante para que o governo brasileiro aceitasse negociar. O 

Uruguai colocou o problema nos seguintes termos: havia risco de poluição transfronteiriça, de modo 

que era necessário realizar uma pesquisa conjunta para determinar com segurança a existência da 

contaminação (Fisher, 1991b:133).   
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e) O poder do compromisso. Nos dois países havia atores políticos e institucionais poderosos 

que assumiram o compromisso de avançar nas negociações e de resolver de forma conjunta o 

problema (Fisher, 1991b:134). Esse tipo de poder foi usado por ambas as partes. No caso do Brasil, 

isso foi muito relevante sobre o comportamento do Uruguai na negociação, já que – conforme 

mostrado neste capítulo, no item 5.2.3. – o compromisso assumido por atores e instituições do 

governo brasileiro geraram no Uruguai a confiança de que o país vizinho tinha interesse em chegar a 

um acordo (Fisher, 1991b).  

f) O poder de uma solução “elegante” para o problema. A forma como o problema é 

percebido por cada uma das partes e a maneira como é definido também influenciam o 

comportamento na negociação. O governo do Uruguai definiu o problema como um risco de 

contaminação transfronteiriça, que precisava ser resolvido de forma conjunta (ver item 5.2.4. deste 

capítulo). Essa forma de definir a solução para o problema não criou colisão de interesses entre as 

partes (Fisher, 1991b:137). Se os negociadores do governo do Uruguai tivessem definido o problema, 

por exemplo, como a necessidade de que o governo brasileiro fechasse a empresa, ou como um 

problema de dano ambiental comprovado, certamente o comportamento do Brasil poderia ter sido o 

de rejeitar a negociação. O fato de o governo do Uruguai ter proposto uma “solução elegante” para o 

problema foi outro aspecto que influenciou positivamente o comportamento do Brasil (Fisher, 

1991b:137). 

 Concluindo, o uso inteligente e equilibrado de todos os fatores de poder analisados permitiu 

ao governo do Uruguai chegar a um acordo negociado com o Brasil. Por parte do governo brasileiro, 

também foram utilizados os referidos fatores, de forma a gerar confiança nos negociadores uruguaios 

de que o Brasil estava interessado em resolver de forma cooperativa e conjunta o problema 

ambiental.   

 

5.3.Assinatura e características da Ata de Jaguarão   

 

O objetivo de toda negociação é conseguir chegar a um acordo. O objetivo dos acordos é que 

exista satisfação mútua dos interesses das partes que participaram da negociação (Fisher & Ury, 

1981; Raiffa, 1982). No caso em estudo, estão em questão os interesses dos governos do Brasil e do 

Uruguai – considerados os “representantes da cidadania” –, e o resultado da negociação foi a 

assinatura da Ata de Jaguarão.  
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Os negociadores de ambos os Estados decidiram fazer uma reunião para assinar o acordo 

bilateral de monitoramento conjunto. O local escolhido para a celebração do acordo foi a cidade 

fronteiriça de Jaguarão (a cidade de Rio Branco, no Uruguai, também chegou a ser cogitada). A 

composição das delegações conferiu ao encontro um perfil técnico: da parte do Uruguai, 

compareceram o diretor do Meio Ambiente e quatro assessores técnicos, ao passo que, do lado 

brasileiro, apresentaram-se o secretário Adjunto da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) (ligado 

diretamente à Presidência da República), dois funcionários técnicos do IBAMA, dois técnicos da 

Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do estado do Rio Grande do Sul e um representante da CEEE 

(MVOTMA, 1990b).  

A reunião aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto de 1990 e teve como resultado a assinatura da 

Ata de Jaguarão, que previa a implementação de um monitoramento conjunto, com o objetivo de 

avaliar a existência de poluição transfronteriça (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 

1990g; La Manãna, 30/08/1990; La República, 30/08/1990; La Hora Popular, 30/08/1990; La Hora 

Popular, 2/09/1990; Ultimas Noticias, 31/08/1990; El País 01/09/1990; La Democracia 02/09/1990; 

Zero Hora, 31/08/1990, 04/09/1990, Atlas, 31/08/1990).  

Nenhuma das partes assinou a Ata no mesmo dia: o secretário adjunto do Meio Ambiente do 

Brasil assinou-a no dia 7 de fevereiro de 1991, ao passo que o governo do  Uruguai o faria apenas no 

dia 5 de abril daquele ano. O secretário introduziu uma modificação no ponto 2.2. do texto. Na 

redação original, estava previsto que o laboratório de referência para fazer as provas “estaria 

localizado em um terceiro país, que poderia ser visitado eventualmente pelos técnicos ligados ao 

Programa” (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1990g, h, 1991b, 1991c, 1991d; 

Secretaria do Meio Ambiente, 1990).  

O acordo assinado na cidade de Jaguarão, conhecido como Ata de Jaguarão, é do tipo técnico. 

Prevê uma série de recomendações aos respectivos governos para implementar um monitoramento 

conjunto das autoridades públicas do Brasil e do Uruguai, com o objetivo de avaliar a existência da 

contaminação transfronteiriça possivelmente produzida pela UTPM (ver Anexo 3).86  

Acima de tudo, o documento, em suas seis páginas, visa diminuir o grau de incerteza técnica 

das partes em relação ao assunto (Susskind & Field, 1996), estabelecendo parâmetros técnicos para 

implementar o monitoramento, os recursos naturais a serem avaliados, e os limites do espaço físico a 

                                                 
86 Não foram encontrados trabalhos jurídicos, políticos ou de tipo ambiental que analisassem os detalhes desse acordo, 
nem do ponto de vista do conteúdo, nem do ponto de vista jurídico. 
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ser monitorado. Ademais, determina as autoridades responsáveis pelo monitoramento – SEMA, no 

Brasil, e o Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente, no Uruguai –, e 

prevê a formação, em seis meses, de uma rede binacional para realizar os trabalhos de 

monitoramento (Rede Regional de Monitoramento Conjunto).  

O monitoramento conjunto seria implementado em duas etapas. Na primeira etapa, seriam 

desenvolvidos estudos conjuntos sobre: 

- a direção dos ventos, a ser realizado pela Universidade Federal de Pelotas num raio de 400 

quilômetros;  

- a análise do pH das águas superficiais, a ser realizada mensalmente; 

- a análise do pH das águas pluviais; e 

- os índices de mortalidade humana existentes nos dois países desde os anos 1950.  

Na segunda etapa, estava programada a ampliação do monitoramento, incluindo: 

- a implementação de uma rede regional de qualidade de águas; e 

- a análise de contaminantes da atmosfera (SO2), resíduos de poeira, metais em águas 

superficiais e pluviais, análise de flora e fauna e impactos sócio-econômicos (para tal, foi prevista a 

cooperação técnica do Brasil, por meio do IBAMA). 

Do ponto de vista do direito ambiental internacional e institucional, a Ata de Jaguarão 

caracteriza-se pelos seguintes aspectos, expostos a seguir.87 

Trata-se do primeiro documento escrito e assinado entre ambas as partes, mas não é 

obrigatório, visto que não tem caráter vinculante para os Estados que o assinaram . Ainda assim, 

representa uma “expressão da vontade dos Estados”, pois, na opinião de alguns autores, “qualquer 

compromisso pelos seus órgãos os compromete. Os pronunciamentos se fazem com algum   

objetivo” 88. 

 Na opinião de María del Luján Flores,89 a Ata de Jaguarão expressa, mesmo que de forma 

genérica, uma “vontade” do Estado. Essa ata, acompanhada de outros atos jurídicos, poderia evoluir 

no sentido de mostrar uma “vontade” clara de cada Estado em se comprometer juridicamente com o 

outro. Entretanto, para tal será necessária a implementação de outras ações. Diz ela:  

                                                 
87 Para a análise desta parte foi realizada uma entrevista com uma especialista em direito internacional transfronteiriço, 
Dra. María del Luján Flores.  
88 Entrevista realizada pelo autor à Dra. Flores. 
89 Trata-se de uma diplomata uruguaia especialista em temas de Direito Internacional Transfronteiriço . 
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Não é a mesma coisa ter firmado a ata que não ter firmado. E um tipo de 
soft-law. Estas ações vão revelando uma intenção que, se complementada com outras 
medidas, já mostra uma intenção definida do Estado assinante de realizar 
determinadas ações. O princípio da boa fé dos Estados é um princípio consagrado na 
Carta das Nações Unidas (Flores, 1992, 2003).   

 

O acordo também prevê três obrigações primárias que dizem respeito a todos os Estados na 

área da responsabilidade por dano transfronteiriço: fornecer informação aos Estados afetados, 

cooperar e negociar de boa-fé. Embora não pareça ser conveniente levar tudo para o campo da 

obrigatoriedade, o que seria um excesso, evidentemente existe uma obrigação de cooperar, 

consagrado pelos princípios do direito internacional (Flores, 1992).   

Casos de disputas ambientais transfronteiriças como esse nascem da existência de um Estado 

“emissor” – agente poluente – e de um Estado "receptor". O primeiro gera o dano ambiental, e cabe 

ao segundo comprovar a existência do dano e a responsabilidade do outro Estado. Do ponto de vista 

internacional, existem quatro possíveis soluções para disputas desse tipo: a) a assinatura de um 

acordo com uma autoridade internacional que tenha poderes especiais de decisão no processo da 

negociação; b) a negociação diplomática bilateral, que foi a adotada neste caso; c) a arbitragem; d) a 

assinatura de um acordo de tipo regional, como é o caso da Long Range Transport Air Pollution 

(LRTAP) na Europa (Flores, 1992; Wenner, 1995; Winham, 1995). As opções mais adotadas são a 

negociação internacional e a arbitragem. Os Estados-nações tendem a preferir essas soluções, porque 

são as que menos ameaçam a soberania (Susskind, 1994).   

No caso da negociação entre Brasil e Uruguai, o acordo atingido tem como característica 

principal a sua “instabilidade” (Underdal, 1991). Afinal, o acordo não prevê incentivos de tipo 

político ou econômico para expandir a cooperação; pelo contrário, chega mesmo a incentivar o seu 

não-cumprimento, pelo fato de não ser obrigatório e não oferecer garantias para sua implementação 

(Duzert & Rótulo, 2003). As características que mostram a relativa instabilidade do acordo assinado 

são as seguintes: 

a) O acordo não previu um cronograma claro dos caminhos de negociação a serem  seguidos, 

deixando de fixar prazos e obrigações para ambos os Estados, datas precisas de apresentação dos 

relatórios das pesquisas, e não determinando o estabelecimento de secretaria técnica para organizar 

as informações (Ata de Jaguarão, 1990).  
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b) As partes não assinaram “contratos de contingência”, os quais teriam conferido um maior 

grau de estabilidade e segurança em relação aos resultados a serem alcançados pela implementação 

do monitoramento conjunto. Os contratos de contingência criam a obrigatoriedade prévia de cada um 

dos assinantes de aceitar os resultados dos monitoramentos a ser realizados no futuro, fornecendo 

assim uma resolução mais estável ao problema negociado (Fisher et alii, 1994; Susskind, 1994; 

Susskind & Field, 1996).  Isso também mostra que a “negociação do processo” foi muito imprecisa, 

no que diz respeito à fixação dos objetivos, e muito programática, deixando um amplo espaço de 

opções para cada uma das partes. O acordo deixou temas sem resolver e não definiu claramente um 

sistema de controle sobre o processo de implementação. Dessa forma, temas que ficaram sem solução 

logo depois tiveram que ser renegociados. A Ata tratou dos aspectos técnicos do monitoramento, mas 

foi omissa em relação ao estabelecimento de regras básicas do processo de implementação, tais como 

uma regulamentação mínima que incluísse a forma, as datas e a freqüência com que as reuniões 

técnicas deveriam ser realizadas. Nada disso foi previsto (Fisher & Ury, 1981).   

c) Imprecisão das obrigações, falta de sanções, falta de incentivos para cumprir e ausência de 

um cronograma mais detalhado de prazos para as partes.  

d) Falta de previsão de um sistema de “monitoramento da implementação”.  

e) Ausência de definição de requisitos especiais para a realização dos relatórios nacionais ou 

intercâmbio de outras informações entre os Estados. Não há, no documento, nenhum tipo de 

requisito, e tampouco obrigatoriedade.  

f) Falta de um sistema de incentivos para que os Estados cumpram as obrigações, e a 

inexistência de sanções para o caso de os Estados não cumprirem os prazos previstos no programa de 

monitoramento (Weiss & Jacobson, 1999). 

Concluindo, o acordo não previa o monitoramento da implementação. A implementação ficou 

extremamente dependente do “compromisso” das partes. O acordo carecia de força institucional para 

poder enfrentar essas possíveis mudanças domésticas, e era relativamente fraco para poder garantir 

estabilidade futura. No entanto, nessa fraqueza também residia a sua própria força, já que talvez um 

acordo mais rigoroso não teria sido aceito pelo Brasil (Scheberle, 1998).90 A literatura sobre 

                                                 
90 Alguns desses eventos e mudanças domésticas efetivamente aconteceriam no futuro: a federalizarão da  UTPM,  
passando da CEEE à União, o que muda de forma relevante o poder dos atores na negociação e a relação entre agente 
regulador (Fepam- Ibama) e agente regulado (UTPM); a privatização da empresa; o aumento das dificuldades do Brasil 
para gerar uma oferta de energia suficiente para atender às demandas de consumo, o que configurou um incentivo para a 
construção de novas usinas termoeléctricas a carvão, como Candiota III.  
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elaboração de acordos internacionais tem mostrado maior simpatia pela produção de acordos mais 

vigorosos do ponto de vista jurídico (Susskind, 1994). Ficou claro que a implementação do acordo 

depende fundamentalmente da existência ou não de interesse político. Alguns autores têm defendido 

a tese de que na área ambiental é aconselhável começar por acordos fracos e, depois, fortalecê-los 

paulatinamente (Liftin, 1994).91  

 

5.3.1. Eficácia da negociação Brasil-Uruguai para a assinatura da Ata de Jaguarão 

 

Neste item será avaliada a eficácia da negociação entre os governos do Brasil e do Uruguai, 

que finalizou com a assinatura da Ata de Jaguarão.  

 Para avaliar a eficácia dessa negociação serão utilizados determinados critérios, que já foram 

definidos no Capítulo 2 desta tese. Essa avaliação é apresentada a seguir. 

a) Existência de um acordo escrito. Como resultado da negociação, os representantes e 

negociadores de ambos os Estados assinaram um acordo escrito: a Ata de Jaguarão (Underdal, 1991).   

b) O acordo era instável, conforme mostrou a análise realizada no item anterior (Underdal, 

1991). 

c) As partes oficiais – representantes e negociadores dos governos – ficaram satisfeitas com o 

acordo (Bazerman & Neale, 1993; Fisher et alii, 1994; Susskind & Cruikshank, 1987).92 

d) O acordo alcançado possibilitou a criação de valor (aumento do conhecimento científico e 

técnico sobre o problema), distribuído de forma equilibrada entre as partes (Bazerman & Neale, 

1993; Innes, 1999; Lax & Sebenius, 1986; McKearnan & Fairman, 1999; Raiffa, 1982). Cada parte, 

segundo a Ata, realizaria estudos e análises de monitoramento sobre a região. A nova informação 

gerada seria distribuída de forma equilibrada entre as partes, já que muitos dos estudos seriam feitos 

conjuntamente. Portanto, o acordo baseou-se na idéia de que os dois países teriam acesso à 

informação produzida por meio de uma pesquisa conjunta de dados (ver Ata de Jaguarão) (Ehrmann 

& Stinson, 1999; Susskind & Cruikshank, 1987; Susskind, 1994).  

e) O acordo melhorou a qualidade da relação entre as partes, já que organizou um joint-fact-

finding com o objetivo de esclarecer o risco de poluição transfronteiriça supostamente produzida pela 

                                                 
91 Na opinião da Dra. Flores e do Dr. Gross Espiell (ex-chanceler do Uruguai), tal deve ser a linha a se seguir numa 
negociaçao com um Estado mais poderoso.  
92 Informação obtida nas entrevistas realizadas com negociadores brasileiros e uruguaios pelo autor desta tese.  
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UTPM sobre o Uruguai. A natureza deste problema encerra um componente técnico intensivo 

(Brooks, 1984; Clark & Majone, 1985; Ehrmann & Stinson, 1990; Fiorino, 1989). 

f) O acordo incentivou o surgimento de novas formas de trabalho em equipe entre técnicos de 

ambos os Estados para realizar o monitoramento conjunto (Innes, 1999).  

g) O acordo contribuiu para o aumento da capacidade e do aprendizado institucional dos 

órgãos ambientais do Brasil e do Uruguai (IBAMA e FEPAM, respectivamente), ensejando um 

maior conhecimento técnico e um acesso mais fácil à tecnologia de medição de chuva ácida da parte 

desses órgãos (Innes, 1999; Najam, 1995).   

h) O acordo ajudou a criar melhores condições de vida nas comunidades fronteiriças, já que 

foi um instrumento para o aumento de produção de novos conhecimentos sobre o meio ambiente da 

região de  Candiota (Innes, 1999).   

i) O acordo criou condições para uma melhoria na qualidade da tomada de decisões públicas, 

visto que permitiu agregar conhecimento científico e técnico aos processos de tomada de decisões de 

políticas públicas ambientais na região de Candiota (Ehrmann & Stinson, 1999; Innes, 1999; 

Susskind, 1994).   

j) O acordo excluiu stakeholders de ambos os Estados, uma que vez só foi assinado pelos 

representantes dos governos e da empresa (CEEE). Não houve a participação direta de nenhuma 

ONG ou de outros atores da sociedade civil de nenhum dos dois países (Innes: 1999; Susskind & 

Cruikshank, 1987).  

 

5.4. Negociação do Tratado de Cooperação Ambiental Bilateral Brasil-Uruguai, de  

1992. 

 

A seguir, será realizada uma análise do processo de negociação e do conteúdo do Tratado de 

Cooperação Ambiental Bilateral entre os Estados do Brasil e do Uruguai, que veio a complementar a 

Ata de Jaguarão. O acordo previa a redução e a diminuição dos impactos ambientais produzidos por 

qualquer um dos Estados. Também se referia ao princípio da responsabilidade jurídica do Estado 

poluidor, e previa a troca de informações entre ambos os Estados para evitar possíveis efeitos de 

contaminação ambiental nas regiões de fronteira. Assim, a região de Candiota  foi incluída.   

Assinado em Montevidéu, no dia 28 de dezembro de 1992, e formulado pelo chanceler 

uruguaio, em conjunto com o embaixador brasileiro Eulálio do Nascimento e Silva (que foi o 



 170

representante do Itamarati na negociação),93 esse tratado relaciona-se à negociação que já existia 

anteriormente à celebração da Ata de Jaguarão. Os dois acordos referem-se ao mesmo tema: a Ata de 

Jaguarão trata, de forma específica, do problema ambiental da região de Candiota, ao passo que o 

Tratado de 1992 refere-se aos temas ambientais de forma genérica, mas também inclui a questão da 

UTPM. Do ponto de vista dos fatores que influenciaram o processo da negociação desse acordo, 

pode-se dizer que os principais foram os seguintes: os interesses, o contexto da relação entre as 

partes, o compromisso e as alternativas (Fisher et alli, 1994). Esses fatores serão analisados a seguir.  

a) Os interesses na negociação. A implementação do monitoramento conjunto previsto na Ata de 

Jaguarão foi atrasada devido à demoras e impedimentos burocráticos. Os negociadores uruguaios de 

primeiro escalão, incluindo o próprio presidente da República e o chanceler, tinham interesse em 

assinar um acordo bilateral mais rígido do que a Ata de Jaguarão, fundamentando-se na idéia de que 

era necessário contar com um instrumento jurídico mais amplo, que desse ao Uruguai, na área 

ambiental, maiores garantias do que uma Ata (que não tinha um valor jurídico obrigatório para os 

Estados).  

Um dos primeiros contatos no sentido de dar continuidade ao assunto de Candiota e avançar 

mais no plano jurídico institucional ocorreu na viagem que o presidente Lacalle fez a Brasília, em 

dezembro de 1991, junto com o chanceler uruguaio. Nessa ocasião, o presidente uruguaio expôs ao 

presidente brasileiro, Fernando Collor de Mello, a necessidade de um tratado de cooperação 

ambiental bilateral, como solução para os prejuízos econômicos e para a pressão interna que vinha 

sendo feita por grupos ambientalistas e pela Frente Ampla do Uruguai em relação à usina de 

Candiota. Na opinião de Lacalle, era preciso que os dois países firmassem um acordo diplomático 

bilateral (Zero Hora, 23/12/1991). 

O interesse uruguaio em assinar o acordo foi reiterado em diversas oportunidades em ambos 

países e no mais alto nível decisório. Este interesse ficou patente nas declarações do chanceler 

uruguaio à imprensa brasileira. Em uma delas, por exemplo, ele dizia textualmente que era 

“importante para o Uruguai chegar a um acordo de cooperação ambiental bilateral, porque temos 

exemplos de poluição atmosférica ambiental da água e do solo” (Zero Hora, 21/02/1992, p. 22). O 

chanceler fez declarações similares no Uruguai, em junho de 1992 (La República, 16/06/1992).  

                                                 
93 Os dois foram entrevistados para realizar esta tese. 
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b) O contexto da relação entre as partes. Em 2 de setembro de 1990, o Brasil foi confirmado como 

sede da Conferência sobre Meio Ambiente, designando a cidade do Rio de Janeiro para abrigar o 

evento (Eco RIO 92). O anúncio foi feito pelo secretário-geral do órgão das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (UNCED), Maurice Strong (La República, 02/09/1990).  

O Uruguai podia, portanto, aproveitar essa oportunidade para colocar na mesa de negociação 

a assinatura de um acordo obrigatório para as partes, já que o Brasil não iria querer arriscar sua 

imagem internacional por conta de um problema diplomático com um país vizinho (Zero Hora, 

23/12/1991). 

 Funcionários diplomáticos uruguaios que estavam na Delegação das Nações Unidas em 1991 

e 1992, preparando o relatório que o Uruguai apresentaria na Eco-92, também perceberam que a 

realização do evento no Brasil era um fator que os diplomatas brasileiros viam como um incentivo 

para aceitar a fórmula de um acordo bilateral em relação ao tema de Candiota.94  Nesse relatório, no 

qual o Uruguai falava a respeito da situação do meio ambiente no país, Candiota era mencionada 

como um problema de poluição transfronteiriça que estava em processo de ser solucionado 

(MVOTMA, 1990a; MVOTMA, 1991). 

Outro fator que, sem dúvida, influiu também para que essa negociação fosse bem-sucedida foi 

o fato de que ambos os países já tinham assinado o tratado do Mercosul, em março de 1991. Tal 

acontecimento criou um ambiente favorável e deu às negociações um caráter mais dinâmico. Este 

ambiente criou maiores estímulos para a cooperação, já que os contextos de integração, como foi o 

caso do Mercosul, produzem redes de negociações contínuas que aumentam a interação entre 

distintos segmentos negociadores dos Estados. Tudo isso contribui para uma maior confiança entre os 

negociadores que participam do processo de integração (Zapico Goñi, 1993).  

c) Os compromissos dos atores para negociar. Também o compromisso do presidente Collor de 

Mello em resolver o problema de Candiota foi um fator influente no resultado da negociação. Pela 

primeira vez um presidente brasileiro assumia publicamente na imprensa a responsabilidade do 

governo brasileiro em resolver a questão: 

 
 

                                                 
94 A  Dra. Flores era funcionária da delegação uruguaia nas Nações Unidas em Nova Iorque, e ficou encarregada por 
parte do Uruguai da preparação da  Rio 92. As declarações desta funcionária mencionadas neste estudo foram extraídas 
da entrevista que concedeu ao autor desta tese.  

 



 172

Nós temos um foco de poluição no Brasil, que é a Usina de Candiota, 
na divisa com o Uruguai. Isso realmente é culpa nossa. É o único caso em que 
nós estamos provocando chuva ácida. Nós estamos tomando providências 
para corrigir isso o mais rápido possível. (Jornal do Brasil, 01/04/1992).  

 

Na chancelaria uruguaia, essas declarações foram consideradas de extrema importância para a 

solução do problema (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1992). O ministro do Meio 

Ambiente do Brasil, José Lutzemberg, também assumiu publicamente a responsabilidade brasileira, 

afirmando que os prejuízos causados pela UTPM afetavam os dois países. Destacava, porém, que os 

prejuízos para o Brasil eram muito maiores, cerca de 95% (El País, 07/04/1992). 

A imprensa uruguaia registrou as declarações do presidente Collor e destacou o seu interesse 

em resolver a questão de Candiota de forma conjunta, para evitar um problema diplomático 

(Búsqueda, 23/07/1992).  

d) As alternativas das partes. Para o Brasil, a alternativa de assinar um tratado de caráter 

obrigatório era melhor do que não negociar e não assinar. Os custos de segunda opção eram altos: 

- provável tensão diplomática com Uruguai;  

- prejuízos à imagem de “país ambientalmente responsável” que a diplomacia brasileira vinha 

tentando consolidar, após anos recebendo críticas da comunidade internacional pela falta de cuidado 

com a Amazônia.  

Portanto, o Brasil não tinha uma MAANA melhor do que a assinatura do acordo bilateral com 

Uruguai. Se por um lado o governo do Brasil não tinha melhor alternativa que assinar o acordo 

bilateral, isso não o impediu de negociar conteúdos do tratado que lhe fossem favoráveis. O governo 

uruguaio preferia a assinatura de um tratado mais rigoroso e mais dirigido à problemática específica 

de Candiota. O Brasil, no entanto, teria rejeitado essa proposta, a qual, na opinião do diplomata que 

negociou o tratado, era “muito rígida”.95  

Definido como uma “espécie de EIA-Rima binacional”, segundo o secretário de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, Cláudio Riff Moreira (Zero Hora, 

30/12/1992; El Observador Económico, 16/12/1992), o acordo foi finalmente assinado em 28 de 

dezembro de 1992, em Montevidéu, no Uruguai. Naquele momento, o Brasil já estava sendo 

governado pelo presidente Itamar Franco.  

                                                 
95 Informação fornecida pelo embaixador brasileiro que negociou o acordo com Uruguai em entrevista realizada pelo 
autor da tese no ano 2003. 
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5.4.1. Conteúdo jurídico e institucional do tratado 96  

 

Embora seu conteúdo seja genérico, o tratado contém alguns elementos muito relevantes. 

Estabelece, por exemplo, o princípio da responsabilidade absoluta do Estado. Além disso, prevê a 

possibilidade da reparação por danos ambientais, o que obviamente possui uma ligação direta com a 

questão de Candiota, cuja resolução ainda estava pendente quando foi negociado o acordo. Há um 

reconhecimento explícito de que os danos produzidos devem ser reparados. A grande conquista dos 

negociadores uruguaios foi a inclusão do princípio da responsabilidade absoluta. Essa mesma 

proposta foi defendida pela delegação do Uruguai na Conferência de Meio Ambiente no Rio 92, o 

que conferiu ao país uma posição de vanguarda no contexto internacional. Alguns parágrafos do 

tratado foram diretamente inspirados nas Declarações da Conferência do Estocolmo, de 1972, e do 

Rio, de 1992. O acordo também previu que as partes teriam que concordar sobre quais seriam os 

parâmetros usados para avaliar os danos ambientais e abriu ao Uruguai a possibilidade de fazer 

reclamações futuras, no caso de haver dano transfronteiriço. 

Ao mesmo tempo, por se tratar de um tipo de acordo-marco, sua implementação sofreria 

alguns percalços. Em primeiro lugar, trata-se de um acordo programático. O documento não prevê 

sanções em caso de não-cumprimento, e não incluiu a “eliminação” do dano ambiental produzido por 

um Estado em relação ao outro. Fez referências apenas à atenuação ou redução do dano. Além do 

mais, é impreciso, na medida em que não colocou um limite concreto para poder determinar em que 

casos existe dano ambiental. Se as partes não concordarem em estabelecer parâmetros ambientais 

comuns, a avaliação torna-se muito difícil. Esta complexidade técnica pode se transformar numa 

dificuldade para o acordo entre as partes. O acordo deu muita força aos aspectos técnicos, que são 

difíceis de implementar. Era necessário se chegar a um consenso técnico entre as partes em relação 

aos parâmetros utilizados para medir o dano ambiental. Só assim se poderiam determinar as 

responsabilidades nessa área (Flores, 1993, 2003). De fato, de forma implícita, pode se interpretar 

que o tratado foi elaborado sob a suposição de que outros documentos deveriam ser negociados 

posteriormente Estava prevista, por exemplo, a instalação de uma Comissão de Cooperação que, 

todavia, nunca funcionou, devido ao fato de o seu funcionamento não ter sido regulamentado.   

                                                 
96 Essa parte foi organizada com base nas opiniões de Maria del Luján Flores, especialista em Direito Ambiental  
Internacional e, particularmente, em Direito Internacional e Dano Transfronteiriço.   
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As reuniões técnicas posteriormente realizadas entre os dois países aconteceram de forma 

desestruturada, o que é comum na área internacional ambiental. Apesar da falta de previsão 

específica no tratado, pode-se dizer que elas estavam presentes no espírito do tratado. Algumas 

sugestões para tornar o cumprimento do tratado mais eficiente foram feitas por Flores: 97 

a)  o estabelecimento da Comissão de Cooperação prevista no tratado; 

b) a definição de prazos concretos para cumprir com as obrigações;  

c) a criação de mecanismos institucionais de controle mais eficientes, para fazer o monitoramento  

efetivo;  

d) a realização de relatórios periódicos para avaliar a evolução da situação ambiental, o que 

permitiria concretizar a responsabilidade ambiental;  

e) a inclusão de um sistema de anexos capazes de tornar efetivo o acordo inicial, começando por um  

protocolo negociado entre as partes que permitisse o funcionamento dos artigos (o que depende 

de uma negociação bilateral);  

f) o aumento da participação de atores sociais no processo, com o objetivo elevar a pressão da 

opinião pública;  

g) a inclusão de um sistema de solução de controvérsias, que poderia ser um método não obrigatório 

para as partes, como a mediação, ou obrigatórios, como a arbitragem;  

h) o estabelecimento de uma lista de especialistas para a questão do monitoramento, inicialmente 

procurando os árbitros entre os dois Estados, depois confrontando as listas e, finalmente, no caso 

de existir diferenças, solicitando a intervenção de um terceiro Estado (poderia também ser pedida 

a opinião de um organismo internacional, como o BID ou o Banco Mundial); e  

i) a divulgação pública dos resultados dos monitoramentos, já que o ideal é que sempre haja 

transparência.   

Concluindo, a negociação do tratado bilateral foi eficaz devido, principalmente, ao interesse 

brasileiro na consolidação de sua imagem internacional como “país ambientalmente responsável”.  

 

 

5.4.2. Eficácia da negociação 

 

                                                 
97 Algumas dessas recomendações foram discutidas e produzidas em conjunto com o autor desta tese, também foi 
utilizado um trabalho do autor sobre o tema (Rótulo,1993). 
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Neste item será avaliada a eficácia da negociação entre os governos do Brasil e do Uruguai, 

que culminou com a assinatura do Tratado de Cooperação Ambiental Bilateral, no dia 28 de 

dezembro de 1992. Serão utilizados determinados critérios, que foram definidos no capítulo 2 desta 

tese. A avaliação é apresentada a seguir. 

a) Existência de um acordo escrito. Como resultado da negociação, os representantes e 

negociadores dos dois Estados assinaram um acordo internacional escrito: o Tratado de Cooperação 

Ambiental Brasil-Uruguai (Underdal, 1991).   

b) Em relação à sua estabilidade, o acordo é “estável e dinâmico”, segundo a tipologia de 

Underdal (1991), pelo fato de que inclui incentivos para a ampliação da cooperação, e não estimula o 

não-cumprimento das obrigações (Underdal, 1991). Além disso, é um tratado obrigatório para as 

partes, tendo sido ratificado pelos Parlamentos de ambos os Estados.  

c) As partes oficiais – representantes e negociadores dos governos – ficaram satisfeitas com o 

acordo (Bazerman & Neale, 1993;  Fisher et alii, 1994; Susskind & Cruikshank, 1987).98 

d) O tratado criou condições para que fosse criado um valor de conhecimento e que este fosse 

distribuído de forma equilibrada entre as partes, ie.e, ambas as partes deveriam ter  acesso a ele 

(Bazerman & Neale, 1993; Innes, 1999; Lax & Sebenius, 1986; McKearnan & Fairman, 1999; 

Raiffa, 1982). O acordo previu a colaboração mútua entre as partes e o intercâmbio de informações e 

a cooperação entre os Estados, bem como o princípio da responsabilidade de qualquer um dos 

Estados por dano ambiental sobre o outro (ver Anexo 4).  

e) O tratado contribuiu para a melhora da qualidade da relação entre as partes, já que definiu 

com clareza princípios jurídicos que regularam o comportamento ambiental entre Brasil e Uruguai na 

região das fronteiras. Estes princípios incluíam a prevenção, a redução e o combate dos danos 

ambientais que pudessem ser produzidos por um dos Estados em relação ao outro. Também ficou 

definido um conceito preciso de dano ambiental e de responsabilidade de cada Estado pela produção 

de danos ambientais ao outro.   

f) O acordo criou incentivos para novas formas de trabalho em equipe, prevendo o 

funcionamento de uma Comissão de Cooperação Ambiental, composta por representantes de ambos 

os governos (Innes, 1999).  

                                                 
98 Informação obtida nas entrevistas com negociadores brasileiros e uruguaios realizadas pelo autor desta tese.  
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g) Por se tratar de um tratado genérico, o documento não previu outros ganhos ou 

aprendizados na área organizacional (Innes, 1999; Najam, 1995).   

h) O tratado contribuiu para criar melhores condições de vida nas comunidades fronteiriças de 

ambos os Estados, por ter definido princípios jurídicos relevantes para a preservação do meio 

ambiente e para o desenvolvimento da região (Innes, 1999).   

i) O acordo foi importante também para a melhora na qualidade da tomada de decisões 

públicas, agregando princípios de cooperação técnica e científica para as decisões de políticas 

públicas, tanto do Brasil quanto do Uruguai (Ehrmann & Stinson, 1999; Innes, 1999; Susskind, 

1994).   

j) O tratado excluiu a participação direta de stakeholders de ambos os Estados. Foi assinado 

apenas pelos representantes dos governos, mas previu a participação de representantes das 

comunidades fronteiriças na Comissão de Cooperação Ambiental (Innes, 1999; Susskind & 

Cruikshank, 1987).  

Na Tabela 5.4. é comparada a eficácia das negociações entre o Brasil e o Uruguai, levando-se 

em consideração os resultados alcançados pela assinatura da Ata de Jaguarão e do Tratado de 

Cooperação Ambiental Bilateral. 
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Tabela 5.4: Critérios de eficácia e comparação das negociações e dos acordos assinados 
entre Brasil e Uruguai na área ambiental 

 

Critérios de avaliação 
de eficácia  da negociação 

Resultado da negociação 
da Ata de Jaguarão 

Resultados da negociação do 
Tratado de Cooperação 

Ambiental Bilateral 
Acordo escrito Sim Sim 
Tipo de acordo Instável Estável e dinâmico 
Satisfação das partes Sim Sim 
Criação de valor Sim Sim 

            Melhora da qualidade 
da relação entre as partes 

Sim Sim 

           Criação de novas formas 
de trabalho 

Sim Sim 

Previsão de 
aprendizado organizacional 

Sim Não 

           Criação de melhora de 
condições de vida 

Sim Sim 

          Melhora da qualidade da 
tomada de decisões 

Sim Sim 

         Aumento da participação 
de stakeholders 

Não Não 

Fonte: elaboração própria. 

 

5.5. Conclusões   

 

Algumas importantes conclusões podem ser feitas a partir do que se discutiu neste capítulo. O 

fato de essa negociação ter conseguido evoluir para um acordo pode ser explicado pelos seguintes 

elementos: aos dois países, interessava negociar, pois ambos desejavam obter dados científicos sobre 

a região; o Uruguai carecia de tecnologia para realizar um monitramento sozinho; a melhor 

alternativa para ambos os governos era negociar; existia, no Brasil, um interesse doméstico em 

regular o comportamento ambiental da usina, em razão da poluição causada no Rio Grande do Sul; a 

conjuntura internacional também ajudou: os acordos de integração regional e a realização da ECO 92 

acabaram limitando as alternativas do Brasil, pois a falta de resolução do problema podia colocar em 
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risco a imagem de país ambientalmente responsável que os brasileiros estavam interessados em 

construir.  

No caso do Brasil, o país aceitou “entrar” na mesa de negociação desde o início da proposta 

do governo do Uruguai, em grande medida porque havia, no interior de órgãos federais – na própria 

Presidência da República, na SEMA e no IBAMA –, atores interessados em resolver o problema de 

forma conjunta. Em relação aos acordos assinados, neste capítulo foi mostrado que ambos os Estados 

estavam interessados em realizar uma pesquisa conjunta de dados científicos para determinar com 

maior grau de certeza a existência ou não de poluição transfronteiriça (joint-fact-finding). Assim, 

prevaleceu na negociação um enfoque de tipo “integrativo”, ganhar-ganhar, já que ambas os países 

precisavam saber com maior certeza se realmente existia chuva ácida e nenhum das partes tinha 

informação suficiente para poder prescindir da outra na determinação de resultados precisos sobre o 

problema. No caso do Uruguai, também havia uma carência de tecnologia própria adequada para 

implementar medições de forma contínua. Já no que diz respeito ao Brasil, o país tinha um 

conhecimento tecnológico superior, mas, por outro lado, via-se diante de um problema novo: uma 

reclamação internacional por possível contaminação transfronteiriça. Todos esses fatores fizeram 

com que os governos preferissem negociar para resolver de forma conjunta um problema novo e 

complexo.   

Em boa medida, esse interesse deve-se ao fato de que a reclamação do Uruguai acabou 

funcionando como um fator de “incentivo” e legitimidade para regular a UTPM, que já era uma 

empresa poluente local no Rio Grande do Sul e em relação à qual já existia um interesse – tanto 

federal quanto das agências reguladoras do meio ambiente no Rio Grande do Sul (SSMA) – de que 

houvesse uma melhora do desempenho ambiental. Desde os anos 1980, tais ações e interesses já 

estavam agendados nas instituições de regulamentação ambiental.  

Outro fator que contribuiu para o sucesso do acordo entre as partes, do lado do Brasil, foi a 

falta de alternativas à sua disposição para “negociar” o acordo com Uruguai. A opção de "não 

negociar" teria feito com que a reclamação do Uruguai atingisse um nível de escalada de conflito 

mais ampla, o que era percebido como um sério problema para a imagem internacional de um país 

que, na época, vinha sendo apontado como “irresponsável”, do ponto de vista ambiental, pelos países 

desenvolvidos. As autoridades uruguaias também consideraram que as alternativas à negociação não 

eram melhores do que a negociação direta. 
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O fato de os dois países terem uma tradição de bom relacionamento e de resolver as disputas 

no plano da negociação direta também desempenhou um papel muito influente para que a negociação 

chegasse a um resultado satisfatório para ambas as partes. Além disso, desde os anos 1980 vinham 

sendo desenvolvidos diversos acordos de integração regional, que aumentou a densidade do 

relacionamento político, comercial e econômico entre Brasil e Uruguai. 

Por último, outro fator determinante foi a existência de um alto grau de compromisso das 

autoridades públicas em resolver o problema. Tal fato ficou evidente tanto em documentos quanto 

em declarações que foram feitas publicamente pelas autoridades de governo (no Brasil, tanto federais 

quanto estaduais, incluindo comentários do governador do Rio Grande do Sul na época; no caso do 

Uruguai, declarações do próprio presidente da República, do chanceler e de outros atores de primeiro 

escalão, além de políticos locais).  

Também a imprensa cumpriu o seu papel como ator diferenciado, agendando desde 1988 o 

tema da negociação de Candiota. No Brasil, a negociação não foi a etapa mais mencionada nos meios 

de comunicação. Já no Uruguai, ocorreu o contrário: comparativamente, a negociação foi citada mais 

vezes do que a etapa da implementação. Tal diferença deve-se provavelmente ao fato de que o tema 

da política energética no Brasil foi muito relevante nos anos 1990, coincidindo com o período da 

implementação dos acordos.  

No que se refere à forma como a imprensa de cada país retratou o Estado vizinho em suas 

matérias, em termos proporcionais a imagem do Brasil construída pelos principais jornais no Uruguai 

foi pior do que a imagem do Uruguai apresentada pelos jornais brasileiros. Uma explicação plausível 

para tal fato é que o Brasil era visto como agente poluente (pois era onde a UTPM estava localizada), 

enquanto o Uruguai era a possível vítima do suposto dano ambiental.  

Em relação aos acordos assinados, é possível extrair algumas conclusões da análise feita neste 

capítulo. A Ata de Jaguarão, assinada em 1990, foi um instrumento de tipo técnico, no qual se previu 

uma série de estudos para realizar um monitoramento conjunto entre ambos os Estados. O grande 

mérito desse acordo foi o de ter representado o primeiro passo efetivo para solucionar o problema, 

por meio do qual os dois países se comprometeram a estudar o assunto para poder determinar a 

exisência de contaminação transfronteiriça. Dessa forma, a ata apresentou um conteúdo fortemente 

cooperativo, baseado nas tradições de bom relacionamento históricas entre os dois Estados e na boa-

fé para cumprir o acordo. No entanto, ao mesmo tempo o acordo de Jaguarão deixou alguns pontos 

não resolvidos: tratava-se de um acordo de alto conteúdo técnico; não previa obrigações para as 
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partes; e não previa um sistema de controle da implementação, nem sanções para nenhuma das partes 

no caso de não-cumprimento do acordo.  

As negociações de ambos os acordos foram altamente eficazes (ver tabela 5.4.), mas ainda 

apresentavam algumas carências de ordem institucional. A Ata de Jaguarão, em particular, tinha os 

seguintes problemas:     

• Era instável. Esta instabilidade era motivada pelo fato de que o cumprimento e a 

implementação do acordo dependiam dos interesses dos atores fundamentais que participaram da 

negociação. Por esse motivo, o acordo ficou muito dependente dos compromissos de ambas as partes 

em querer cumpri-lo. Esse fato encerrava um risco: na medida em que este compromisso diminuísse 

no futuro, por qualquer fator doméstico, a implementação poderia ser suspensa. E isso não acarretaria 

nenhuma conseqüência, nenhuma sanção para a parte que não conseguisse ou não tivesse mais 

interesse em implementá-lo.   

 • Outra carência relevante foi a não-inclusão de um compromisso de contingência, que 

poderia ter sido introduzido por meio de alguma cláusula nos acordos. Essa ausência possibilitava 

que as partes não aceitassem os resultados dos monitoramentos conjuntos como sendo os únicos. Ou 

seja, tanto o Brasil quanto o Uruguai poderia rejeitar os resultados, ou realizar outras pesquisas.  

Em síntese, os acordos resolveram apenas de forma parcial a questão da incerteza final sobre 

os resultados dos monitoramentos. Novamente, a implementação ficou dependendo da manutenção, 

ao longo do tempo, dos interesses e dos compromissos das partes em cumprir os acordos.    

Já o Tratado de Cooperação Ambiental Bilateral Brasil-Uruguai, de 1992, era obrigatório para 

as partes, e contribuiu para aumentar a força da Ata de Jaguarão. No entanto, esse acordo ainda 

carecia de elementos que garantissem a possibilidade de que em caso de um Estado ser responsável 

pela produção de poluição ambiental da região fronteiriça, esta responsabilidade pudesse ser 

acionada pelo Estado “poluído”. Não previa, por exemplo, a forma de resolução de uma disputa no 

caso de as medições mostrarem dados contraditórios sobre a existência ou não de dano 

transfronteiriço. Além disso, o texto também não incluía incentivos para o aumento da participação 

dos stakeholders. De qualquer forma, o tratado significou um avanço progressivo, do ponto de vista 

jurídico internacional, e incorporou princípios importantes, como o da responsabilidade do Estado 

que polui em relação ao Estado receptor da poluição. 
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CAPÍTULO 6  A ETAPA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS ACORDOS 

 
Neste capítulo, será analisado o processo de implementação dos acordos assinados entre 

Brasil e Uruguai para a resolução do problema do risco de contaminação transfronteiriça produzida 

pela UTPM.  

A implementação passou por duas etapas: a primeira, na qual foram parcialmente realizados 

os monitoramentos previstos na Ata de Jaguarão, e a segunda, em que houve uma alteração do 

enfoque do método de execução do monitoramento. Essa mudança foi motivada pela existência de 

uma certa insatisfação por parte do governo uruguaio em relação aos resultados da primeira etapa do 

monitoramento, e de interesses divergentes entre Brasil e Uruguai sobre como dar prosseguimento ao 

monitoramento. Assim, cada Estado passou a realizar os seus próprios monitoramentos, e o Uruguai 

decidiu implementar uma rede de qualidade do ar na região nordeste do país. O processo passou a ser 

de caráter predominantemente técnico. Devido às divergências técnicas existentes, iniciou-se um 

processo de renegociação envolvendo os representantes de ambos os Estados para resolver a disputa. 

Contudo, devido à falta de interesse político, o impasse técnico não foi superado. Este fator mudou a 

forma da implementação na segunda etapa, quando o técnico predominou sobre o político. 

O argumento central deste capítulo é de que a eficácia da implementação dos acordos 

bilaterais entre Brasil e Uruguai foi motivada por diversos fatores, expostos a seguir.  

A existência de uma relação de confiança mútua entre os Estados, originada pela estratégia 

cooperativa desenvolvida durante a negociação, criou um clima adequado para a implementação dos 

acordos. Além disso, a estratégia de cooperação bilateral desenvolvida entre os dois países explica a 

razão pela qual os obstáculos de tipo financeiro, institucional e tecnológico foram superados. A 

confiança mútua que surgiu a partir dessa relação contribuiu para que os atores e stakeholders 

relevantes se comprometessem com a implementação das medidas necessárias para o sucesso do 

processo.  

No Brasil, a implementação do monitoramento conjunto com o Uruguai agiu como um fator 

que fortaleceu o interesse institucional das agências reguladoras e o compromisso com o processo, 

dado que já existia um interesse local em resolver o problema. No Uruguai, o ator regulador 
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(DINAMA) tinha como objetivo aumentar o conhecimento sobre o assunto, a fim de tentar 

solucionar uma questão que já havia sido incluída na agenda pública nacional. 

Os atores envolvidos desenvolveram uma estratégia de trabalho conjunto interorganizacional, 

principalmente a FEPAM (no Brasil) e a DINAMA (no Uruguai), mobilizados pelo interesse em 

aumentar o conhecimento “científico” sobre o problema. 

O capítulo está subdivido em cinco itens.  No item 6.1., será analisada a influência do modelo 

de gestão adotado na implementação dos acordos. O item 6.2. examinará a primeira fase do processo 

de implementação do Programa de Monitoramento Global (1990-1996). No subitem 6.2.1., será 

abordada a influência do contexto político, caracterizado pelo compromisso de atores interessados na 

superação dos obstáculos no Uruguai. O foco do subitem 6.2.2. recairá sobre o peso desse contexto 

na superação dos obstáculos no Brasil.  

No item 6.3., será abordada a segunda etapa da implementação do Monitoramento Conjunto 

(1996-2002). O subitem 6.3.1. examinará o processo de renegociação bilateral do monitoramento, 

bem como as mudanças de enfoque na implementação. No item 6.3.2., será analisada a mudança do 

contexto político, institucional e da imprensa no Uruguai. O subitem seguinte, o 6.3.3., estará voltado 

para o interesse da DINAMA na implementação de um monitoramento próprio da qualidade do ar. O 

subitem 6.3.4., por sua vez, abordará a influência, sobre a implementação, da mudança do contexto 

político e institucional no Brasil.   

No item 6.4, será analisada a influência da imprensa como fator de contexto sobre a 

implementação em ambos os países.  E finalmente, no item 6.5. serão apresentadas as conclusões 

finais do capítulo.  

 

6.1. A influência do modelo de gestão do monitoramento sobre a implementação  

 

O modelo de gestão do monitoramento conjunto realizado por técnicos do Brasil e do Uruguai 

contribuiu, inegavelmente, para que a implementação avançasse em ambos os países. A equipe de 

trabalho intergovernamental foi formada por técnicos da FEPAM, no Brasil, e da DINAMA, no 

Uruguai (FEPAM, 1995; MVOTMA, 2000a). A gerência foi realizada de forma conjunta, por meio 

de um planejamento que recebeu diversos ajustes ao longo do tempo. O planejamento e a avaliação 

do processo foram feitos por meio de reuniões bilaterais técnicas, com um baixo grau de 

institucionalização.   
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Na opinião de técnicos uruguaios e brasileiros que participaram do monitoramento, as 

autoridades optaram por adotar essa forma de trabalho para evitar a burocratização do processo e 

facilitar o desenvolvimento de trabalho em equipe. Portanto, os governos sentiram-se menos 

pressionados pela falta de uma burocracia especial de controle. Tal método de trabalho foi avaliado 

como positivo pelos funcionários dos dois Estados, que destacaram a confiança e a flexibilidade 

como os fatores que fundamentaram o progresso do monitoramento e a eficácia da implementação.99  

A forma de gestão do monitoramento adotada caracterizou-se pelos seguintes elementos: 

a)inexistência de burocracia especializada para monitorar a implementação (falta de secretaria 

técnica, falta de órgãos especiais supranacionais ou internacionais para gerenciar);  

b)falta de obrigatoriedade jurídica dos Estados de continuar com o monitoramento;   

c)ausência de sanções, multas, punições ou incentivos no caso do cumprimento ou não-

cumprimento dos prazos estabelecidos;  

d)falta de infra-estrutura especial (utilizou-se somente a já existente nas próprias instituições 

participantes);  

e)falta de recursos humanos especialmente contratados para operacionalizar os 

monitoramentos (os técnicos que implementaram os trabalhos pertenciam às próprias instituições).   

Também o sistema de implementação dos acordos entre Brasil e Uruguai caracterizou-se pela 

realização de reuniões bilaterais intergovernamentais, em Porto Alegre ou em Montevidéu. Tais 

encontros ocorreram numa periodicidade variada, ad hoc dependendo dos resultados que estavam 

sendo obtidos, e foram realizadas alternadamente numa das duas cidades, nos próprios locais das 

instituições encarregadas dos monitoramentos (FEPAM, 1995). 

Geralmente as reuniões tinham como propósito a coordenação e a avaliação dos avanços 

conseguidos por cada um dos Estados. Também funcionavam como momentos de troca de 

informações sobre os resultados obtidos, nos quais eram resolvidas questões de tipo mais burocrático, 

a fim de superar obstáculos administrativos (FEPAM, 1995).   

As reuniões eram coordenadas pelos técnicos dos órgãos ambientais e assistidas por 

representantes das chancelarias de ambos os países. A presença destes funcionários era de tipo 

político, mas como essas reuniões tinham um caráter puramente técnico, e, vale dizer, os diplomatas 

não eram importantes em termos hierárquicos, eles pouca influência tiveram nas decisões tomadas. 

                                                 
99 Opiniões expressas em entrevistas realizadas com diretores, técnicos e negociadores da FEPAM e da DINAMA que 
participaram de todo o processo.  
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Alguns funcionários dos órgãos ambientais percebiam que os diplomatas “não entendiam muito dos 

assuntos discutidos, já que se tratava de questões puramente técnicas”.100 

A forma da gestão do monitoramento conjunto foi coerente com a modalidade da negociação, 

que em nenhum momento procurara a criação de organizações especializadas ou de agências 

especiais para monitorar o processo. No entanto, boa parte da literatura especializada em 

monitoramento e implementação de acordos ambientais internacionais tem sugerido justamente o 

contrário do que foi adotado nesse caso (Susskind, 1994; Weiss & Jacobson, 1999). Tais autores 

consideram que a forma ideal de conseguir que os acordos internacionais na área ambiental tenham 

êxito é por meio da previsão de sistemas de monitoramento; de incentivos e sanções para os Estados 

(de acordo com o grau de efetividade da implementação); de alguma forma institucional de controle 

independente; e da participação de ONGs, como observadoras dos processos de implementação 

(Susskind , 1994; Weiss & Jacobson, 1999). Porém, essa literatura está focada em prescrições para 

acordos internacionais ambientais na área multilateral. No que se refere aos acordos ambientais 

bilaterais, a produção de literatura prescritiva sobre formas de gerenciar os monitoramentos não tem 

avançado muito.  

O caso em estudo, portanto, foi diferente. A forma de gestão escolhida não representou um 

impedimento para conseguir resultados específicos em relação à implementação: pelo contrário, 

ajudou o processo a avançar. Isso ocorreu em razão da falta de rigidez e da capacidade de adaptação 

e flexibilidade do modelo adotado. A negociação de Candiota mostra como o trabalho conjunto entre 

organizações no Brasil e no Uruguai contribuiu para coordenar ações para superar obstáculos 

financeiros e tecnológicos que existiam no Uruguai (Brinkerhoff, 1996). Ainda mais, deve-se levar 

em consideração que, por se tratar de um processo de negociação entre dois países em 

desenvolvimento, nos quais uma das partes – o Brasil – é mais poderosa do que a outra em termos da 

acumulação de recursos estruturais de poder (econômicos, tecnológicos, mercadológicos), teria sido 

muito difícil que o governo brasileiro aceitasse uma forma de gestão mais rígida, com maior grau de 

estrutura organizacional. Para os negociadores brasileiros, um modelo de gestão mais rigoroso 

certamente teria sido percebido como um obstáculo para a implementação, pela “perda de soberania” 

e controle das suas políticas públicas domésticas (Susskind, 1994).  

 

                                                 
100 Declarações realizadas em entrevistas com funcionários da FEPAM e da DINAMA que participaram diretamente das 
reuniões técnicas.   
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6.2. Primeira fase da implementação do Programa Conjunto de Monitoramento Global 

da região de Candiota (1990-1996) 

 

A primeira fase da implementação da Ata de Jaguarão foi marcada pela existência de um 

consenso entre as partes em relação aos estudos que seriam realizados e sobre o método do 

monitoramento.  

Nessa etapa, dois fatores de contexto permitiram que, em ambos os países, os obstáculos para 

a implementação do monitoramento fossem superados: o contexto político “doméstico” e o contexto 

da boa relação existente entre os dois Estados.  

A relevância do contexto político como fator influente na superação de obstáculos tem sido 

destacada por Hardi (1992) e Najam (1995). A influência do contexto de boas relações entre as 

partes, por sua vez, manifestou-se na cooperação dada pelo governo do Brasil ao governo uruguaio 

para a superação dos impedimentos para a implementação do monitoramento conjunto. A seguir será 

mostrada a importância desses fatores, tanto no Brasil quanto no Uruguai.  

 

6.2.1. Fatores influentes e superação de obstáculos para implementar o monitoramento 

conjunto no Uruguai  

 

A eficácia do processo de implementação do Programa de Monitoramento Conjunto  no 

Uruguai, na etapa 1990-1996, explica-se pelos seguintes fatores:  

a) o contexto político nacional, no qual houve um compromisso de stakeholders poderosos, 

tanto no poder central quanto local, em implementar o monitoramento; e  

b) a cooperação do governo brasileiro, que favoreceu o aumento da capacidade administrativa 

do Ministério do Meio Ambiente nas áreas tecnológica, financeira e de capacitação de recursos 

humanos.101 O obstáculo operacional foi superado pela realização de um acordo inter-institucional 

entre o DINAMA e a Intendência de Cerro Largo.  

 

 

                                                 
101 A construção de Candiota III sempre esteve entre as preocupações do governo uruguaio. No entanto, nessa fase, seus  
interesses estavam voltados prioritariamente para a implementação do monitoramento conjunto. Candiota III só tornaria a 
ocupar maior espaço na agenda bilateral depois de 1996, quando voltou a ter viabilidade.   
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A) O contexto político e o compromisso de atores com a implementação 

O contexto político constitui um fator relevante para explicar por que o monitoramento 

conjunto foi implementado. 

No momento da assinatura da Ata de Jaguarão, em 1990, havia um interesse político em 

resolver o problema, começando pelo monitoramento conjunto com Brasil. Tal medida foi percebida 

por diversos atores políticos como uma forma viável para chegar a resultados que pudessem ser 

mostrados à sociedade civil. Assim, o contexto político caracterizava-se pela existência de atores e 

interesses que criaram um compromisso com a implementação (Grindle, 1980).   

O compromisso (“commitment”) expressa-se na relevância que os atores, nos diferentes 

níveis de decisão, conferem a um determinado assunto, a fim de que seja realmente implementado. 

Sem compromissos, o processo de implementação dificilmente seria eficaz. O compromisso 

relaciona-se ao interesse, aos desejos e às expectativas de que a política formulada seja levada à 

prática. Dessa forma, o compromisso precisa alcançar diversos níveis do sistema decisório, tais 

como: políticos, negociadores, segmentos burocráticos, operadores etc. Sem tais compromissos, o 

processo de implementação não consegue avançar (Goggin et alii, 1990; Migdal, 1988; Najam, 

1995).  

O compromisso dos atores toma forma por meio de uma série de ações: decisões, relatórios de 

implementação da política e declarações públicas à imprensa e em reuniões promovidas por atores e 

stakeholders para colocar a política em prática. Estas medidas aumentam o grau de compromisso do 

ator perante a opinião pública. 

No contexto político uruguaio, diversos atores (locais e nacionais) tinham um forte 

compromisso com a implementação do monitoramento conjunto desenhado na Ata de Jaguarão. 

Muitos deles, inclusive, já haviam participado ativamente do processo de negociação (ver Capítulo 

5). No Poder Executivo central do Estado uruguaio, existiam compromissos de atores poderosos, 

como o presidente da República, o ministro das Relações Exteriores e o ministro do Meio Ambiente. 

O presidente Lacalle tinha interesse político em resolver o problema de Candiota, por três motivos. O 

primeiro era que os temas ambientais haviam ganho um forte impulso no seu período de governo, a 

partir da criação do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente em maio de 

1990 (a nova pasta fora uma promessa de campanha). O segundo foi a pressão de atores políticos 

com interesse em resolver o tema. E, por último, havia o contexto de integração regional, que 
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propiciava um diálogo mais direto entre os presidentes dos países do Cone Sul para resolver 

problemas comuns.    

O presidente Lacalle manifestou esse compromisso numa reunião bilateral realizada em 

Brasília, em dezembro de 1991. Esse ato foi motivado pela necessidade de dar andamento ao 

processo, que, após mais de um ano da assinatura da Ata de Jaguarão, ainda não havia sido 

implementado. No Brasil, existia um obstáculo institucional, burocrático e financeiro que atrasou o 

processo de implementação102 (Zero Hora, 23/12/1991).  

O mesmo compromisso com a implementação dos acordos foi manifestado pelo chanceler 

uruguaio na época, que declarou à imprensa brasileira que era importante para o Uruguai assinar um 

novo tratado bilateral ambiental com o Brasil, “porque temos exemplos de poluição atmosférica 

ambiental da água e do solo” (Zero Hora, 24/02/1991, p. 22). Pouco tempo depois, o chanceler 

insistiu no interesse do governo em implementar a Ata de Jaguarão em declarações à imprensa no 

Uruguai, dizendo que “(...) os trâmites iniciados para solucionar o problema (de Candiota) levarão 

meses de negociação” (La República, 16/06/1992, p.17).  

O atraso do governo do Brasil em implementar o monitoramento conjunto foi colocado na 

agenda pública pelo chanceler uruguaio, na Reunião de Presidentes do Mercosul, em Las Lenãs 

(Argentina). Na ocasião, ele insistiu na necessidade de que a usina de Candiota III, em processo de 

construção, contasse com filtros adequados, e também na importância da “aceleração da 

implementação da Ata de Jaguarão, que previa o monitoramento conjunto” (Búsqueda, 23/07/1992, 

p. 38).  

Também o ministro do Meio Ambiente Raúl Lago e o diretor da DINAMA manifestaram o 

interesse uruguaio e fortaleceram o compromisso assumido em implementar o monitoramento 

conjunto previsto na Ata de Jaguarão.  Em setembro de 1991, o titular da pasta do Meio Ambiente 

fez uma viagem ao Brasil com o objetivo específico de acelerar o processo de implementação do 

monitoramento conjunto. A viagem incluiu entrevistas com funcionários brasileiros de alto escalão 

de órgãos do governo federal e estadual. No nível do governo federal, o ministro uruguaio teve 

encontros com o secretário interino da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República 

(SEMAM-PR)103 para discutir os monitoramentos de qualidade das águas pluviais, subterrâneas e dos 

                                                 
102 Esse obstáculo foi posteriormente superado, e será analisado proximamente. 
103 Ligada diretamente à Presidência da República, essa secretaria foi criada pelo presidente Collor em 12 de abril de 
1990, por meio da Lei n°. 8.028. 
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rios. No Rio Grande do Sul, participou de reuniões com as secretarias de Saúde e Meio Ambiente, 

Planejamento, Território, Obras Públicas e de Desenvolvimento Econômico e Social, e também com 

técnicos da FEPAM. Em todas essas ocasiões, o ministro Lago ressaltou a importância de que o 

monitoramento de águas superficiais fosse iniciado.   

Na FEPAM, a delegação uruguaia propôs uma reunião de coordenação técnica, com duração 

de dois dias, a ser realizada em Montevidéu. A CEEE, por sua vez, apresentou um plano de 

monitoramento que estava sendo desenvolvido com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O 

ministro uruguaio também recebeu o Plano Diretor de Candiota III. Nessa viagem, ele percebeu que 

existia uma disputa interinstitucional entre o governo do Rio Grande do Sul – que tinha interesse em 

liderar as tarefas de controle ambiental na fronteira – e o IBAMA, órgão do governo federal. Na 

opinião dele e dos negociadores uruguaios, ficou claro que seria necessário insistir nos dois níveis de 

governo e manter a transparência da informação no processo (Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Uruguay, 1991e).   

Com o objetivo de superar o impasse burocrático existente no Brasil para implementar o 

monitoramento, os técnicos do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente 

do Uruguai enviaram às autoridades da FEPAM um documento no qual definiram uma estratégia de 

implementação gradual step by step, começando pelos aspectos mais simples do monitoramento para, 

depois, prosseguir com os mais complexos. O texto continha um resumo dos antecedentes do 

processo, fazendo referência à viagem a Candiota do dia 20 de junho de 1989, identificada como o 

evento que dera início à negociação.  

As bases da estratégia dos negociadores uruguaios para implementar o monitoramento 

conjunto foram incluídas no documento, e compreendiam os seguintes pontos:  

• proposta, ao governo brasileiro, da realização de uma reunião técnica bilateral, em 

Montevidéu ou noutra cidade, para acordar o planejamento conjunto do monitoramento;  

• repetição da colocação do problema da poluição produzida pela usina de Candiota na 4ª  

Reunião dos Comitês de Fronteira, que seria realizada nos dias 22 e 23 de outubro daquele ano; 

• implementação do monitoramento de águas e águas superficiais no Uruguai, pela Direção 

de Sanidade Ambiental da Obras Sanitárias do Estado (OSE), empresa pública de fornecimento de 

água;   
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• instalação das redes de monitoramento de águas superficiais e pluviais, que seriam 

organizadas de forma conjunta com a Faculdade de Engenharia da Universidade da República do 

Uruguai e com o Laboratório da DINAMA, em Montevidéu; e 

• previsão de formulação de um modelo matemático de dispersão de contaminantes, para ser 

aplicado na região de Candiota.   

Esses pontos foram as bases do monitoramento que foi implementado no Uruguai 

(MVOTMA, 1991b).  

A mudança de ministro na pasta do Meio Ambiente não alterou a estratégia uruguaia de 

fortalecer o compromisso e insistir com o Brasil para dar início à implementação do monitoramento. 

Depois da viagem realizada ao Brasil com esse objetivo, o novo ministro uruguaio declarou à 

imprensa do seu país que “o ministro de Meio Ambiente do Brasil estava mais preocupado que os 

próprios uruguaios com a solução do tema de Candiota” (El País, 07/04/1992, p. 15).  

O mesmo interesse na implementação foi manifestado pelo vice-ministro da Habitação, 

Ordenamento Territorial e Meio Ambiente aos jornais do Uruguai. Ele mostrou os avanços na 

implementação do monitoramento conjunto, no momento em que foram enviados os instrumentos de 

medição de acidez de águas superficiais ao Uruguai. Naquela ocasião, declarou ser necessário “agir 

com fundamento científico” para que o monitoramento realmente servisse para determinar a 

existência de poluição transfronteiriça (La República, 16/07/1992, p.15).  

Em todas essas ações e declarações, sempre foi destacada a existência de um alto grau de 

confiança em relação à outra parte e de uma estratégia de cooperação entre ambos os Estados.    

Negociadores da chancelaria e do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio 

Ambiente também manifestaram apoio e compromisso com a implementação dos acordos, 

fortalecendo a posição do Uruguai. Declarações públicas e análises técnicas elaboradas em 

documentos comprovaram esse interesse e compromisso. O diretor da Divisão de Assuntos 

Limítrofes e Fronteiriços da chancelaria explicou à imprensa uruguaia o andamento do processo de 

monitoramento e a importância para o Uruguai da resolução conjunta do assunto (La Mañana, 

20/02/1991).   

Relatório técnico do cônsul uruguaio em Porto Alegre, datado de 1991, deixa evidente a 

satisfação do Uruguai em ter conseguido que o governo brasileiro tivesse enviado para o país equipes 

técnicas encarregadas de implementar o monitoramento. No documento, ele também ressaltava o alto 

compromisso do governo do Rio Grande do Sul para implementar os estudos sobre Candiota 
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(Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1991f). O próprio cônsul uruguaio manifestava a 

sua preocupação com a dificuldade de obter progressos no monitoramento, pois, na visão dele, o 

governo do Brasil ainda não tinha cumprido as obrigações a que se tinha comprometido. Era 

necessário “pressionar o Brasil para que seja implementada alguma solução ao problema de 

monitoramento conjunto” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1991f: op.cit:3).  

No relatório, o cônsul informava ainda que tinha participado como convidado do presidente 

da Comissão Parlamentar da Defesa do Carvão, deputado Athos Rodrigues, e que tinha visitado a 

UTPM e a Companhia Riograndense de Mineração (CRM). Na ocasião, fora informado sobre as 

melhoras ambientais implementadas, que incluíam a recuperação de solos e a plantação de 500 

hectares de eucaliptos. Para ele, tais fatos nada tinham a ver com a reclamação do Uruguai e, por 

outro lado, constatou a despreocupação da empresa com a emissão de gases (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 1991f op. cit.:4). Ele sugeriu que o Uruguai desenvolvesse uma tática de 

insistência em todos os âmbitos possíveis, a fim de obter algum  resultado.  

Ele fez duas exposições perante a Comissão de Defesa do Carvão: a primeira, em novembro 

de 1991, e a segunda, na VI sessão extraordinária da Comissão Especial de Defesa do Carvão da 

Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, realizada nos dias 28 e 29 de janeiro de 1992, na qual 

manifestou o dano ambiental sofrido pelo Uruguai, causado pelos gases e resíduos tóxicos emitidos 

pelas chaminés de 150 metros. De acordo com ele, a área afetada, no Brasil, seria de 29.000 km2, ao 

passo que, no Uruguai, chegaria a 33.000 km2, perfazendo um total de 62.000 km2 atingidos pela 

poluição. No Uruguai, um terço do território encontrava-se em risco de contaminação, incluindo os 

departamentos de Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Maldonado, Lavalleja, Tacuarembó e 

Florida. O cônsul uruguaio destacou que, ao contrário do Brasil, o Uruguai já havia dado início à 

primeira parte do monitoramento conjunto (que consistia na análise de águas superficiais). 

Manifestou ter esperança de que o povo brasileiro compreenderia as angústias do povo uruguaio, e 

que se irão aumentando os controles de poluição incorporando as ultimas tecnologias na empresa de 

                                                 
6 O estudo citado pelo vereador foi realizado pelo dr. Omar Garcia Rocha, diretor do Centro Departamental do MSP, na 
cidade de Melo, Cerro Largo. O autor desta tese não teve acesso direto a esse estudo, mas os resultados foram publicados 
no jornal Zero Hora (04/04/1992). 
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Candiota para que funcione sem riscos para a exploração de recursos agrícolas e de gado e para a 

saúde humana (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1992b:6).  

 

No Ministério do Meio Ambiente, a diretora da DINAMA manifestou a importância da 

“realização de monitoramentos conjuntos entre o Uruguai e o Brasil devido à falta de equipamentos 

adequados no Uruguai" (Jornal do Brasil, 30/08/1992, p. 32). A gravidade do problema foi 

constatada por um estudo do Ministério de Saúde Pública (MSP) do Uruguai, que em 1991 apontou 

um aumento no número de doenças respiratórias na cidade de Melo. Cerca de 5,1% dos 80 mil 

habitantes de Cerro Largo sofriam de bronquite ou asma, ao passo que em Montevidéu esse índice 

não chegava a 2,75% da população (Jornal do Brasil, 30/08/1992).  

Algumas lideranças políticas uruguaias nacionais e locais também pressionaram e  

manifestaram o seu interesse e  compromisso com a implementação do processo. Um vereador de 

Cerro Largo, por exemplo, declarou que o monitoramento ainda não tinha funcionado (El País, 

5/07/1992). Um deputado da Frente Ampla – coalizão oposicionista de esquerda – afirmou que a 

questão era grave, e que era necessário que o governo central do Uruguai avançasse na solução do 

problema da contaminação (El País, 02/06/1991).  

Em setembro de 1992, um grupo de vereadores de diversos departamentos (Cerro Largo, 

Durazno, Tacuarembó, Rivera e Treinta y Tres) propôs a formação de uma Comissão Regional Mista 

sobre Candiota para estudar o assunto, sugerindo que cada junta departamental tivesse até cinco 

representantes. Um vereador de Cerro Largo declarou que o MSP do Uruguai tinha constatado a 

existência de chuva ácida na região, e que os “altíssimos” níveis de SO2 produziam danos.104 O 

presidente da Junta Departamental de Treinta y Tres, do mesmo partido político do presidente, 

informou que Lacalle iria recebê-los no dia 15 de outubro. Também seriam atendidos pelas 

subcomissões de Meio Ambiente das Câmaras dos Deputados e Senadores e pela diretora da Direção 

Nacional do Meio Ambiente. Os políticos elaboraram um relatório mostrando preocupação com a 

falta de cumprimento do monitoramento por parte do Brasil, ressaltando o atraso do país vizinho em 

implementar os estudos (El País, 22/09/1992).  

A posição mais radical contra a UTPM foi expressa por um líder da Câmara de Vereadores 

(Junta Departamental) de Treinta y Tres, que se posicionou a favor do fechamento da empresa: 
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“Somos contra o funcionamento de Candiota” (Búsqueda,  23/07/1992, p. 42). No entanto, como essa 

opinião foi emitida por alguém que não tinha influência direta no processo decisório, acabou não 

repercutindo mais fortemente no cenário político uruguaio (Búsqueda, 23/07/1992). O intendente de 

Cerro Largo “denunciou que a poluição ambiental no noroeste do Uruguai – fronteira com o Brasil – 

estava crescendo nos últimos meses” (Zero Hora, 24/03/93, p. 16).  

Em último lugar, outros stakeholders influentes, como a ONG de Cerro Largo Amigos Pró-

Condições de Vida, também manifestaram interesse e pressionaram para que a implementação fosse 

realizada. Em janeiro de 1992, técnicos do Centro de Saúde de Melo e do Centro de Médicos 

Veterinários realizaram medições de chuva ácida. Os resultados dessas avaliações foram incluídos no 

relatório da ONG de Cerro Largo e apresentados ao diretor da Divisão de Assuntos Fronteiriços da 

Chancelaria do Uruguai (Grupo Cerro Largo Pro Condiciones de Vida , 1991b). A mesma ONG 

propôs ao Ministério das Relações Exteriores a criação de uma Comissão Nacional de Impacto 

Ambiental, que nunca foi levada adiante (Grupo Cerro Largo Pro Condiciones de Vida, 1991b). 

Em 1991 e 1992, várias ações foram implementadas pela ONG Pró-Condições de Vida, 

questionando as informações da UTPM sobre a inexistência de chuva ácida na região, denunciando 

os danos causados à população de Cerro Largo e demandando a implementação de monitoramentos 

sobre a direção dos ventos na região. Nas palavras de um dirigente da ONG, “como explicar que o 

pasto seja amarelado, as árvores estejam secando e o rebanho apresente certas degenerações?” (Zero 

Hora, 06/12/91, p. 22). Ele também sugeriu que o Brasil implementasse o estudo do satélite, 

afirmando que assim as conclusões seriam definitivas. O dirigente destacou ainda que a Ata de 

Jaguarão “não tinha saído do papel” (Zero Hora, 6/12/1991, p. 23), e que Candiota deveria ser a 

fonte da poluição, “porque não tem filtros e o que gera a chuva ácida são os gases emitidos que não 

são filtrados” (Zero Hora, 07/12/91, p. 15). 

 

 

Um estudo realizado pela ONG constatou a existência de 121 microgramas de enxofre por 

metro cúbico diário como valor médio, sendo que o máximo permitido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) era 100 microgramas diários. A avaliação também concluiu que 90% dos ventos de 

Cerro Largo naquela época vinham do Brasil. “Mais detalhes só com a foto do satélite mesmo”, 

afirmou o meteorologista Juan Carlos Corona, dirigente da ONG de Cerro Largo (Zero Hora, 
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4/04/1992, p. 34).105 Diversos moradores de  Melo declararam que a população estava sendo afetada 

por doenças que iam desde alergias até câncer (Zero Hora, 21/09/1992).   

Moradores e cidadãos de Cerro Largo também denunciaram na imprensa a existência de 

manchas escuras, falhas na vegetação rasteira em regiões rurais e de sinais de doenças no couro de 

vacas e ovelhas, além de oxidação da pintura dos automóveis. Tais fatos foram fortalecidos pelos 

resultados dos estudos da ONG da cidade, que indicaram a presença de pH de 3,2 e 3,1. Segundo a 

técnica que realizou o estudo, no Uruguai o pH médio é de 7,0.106  

Na imprensa uruguaia, a implementação do acordo também foi colocada em destaque. Alguns 

intelectuais escreveram artigos posicionando-se em relação ao assunto. Um analista uruguaio, 

especialista em temas políticos e ambientais, mencionou a importância de Candiota na política 

energética brasileira e na política de fronteiras, ressaltando a influência direta do processo sobre a 

política ambiental uruguaia e mostrando-se favorável à resolução do contencioso com o Brasil (La 

República, 07/06/1991).  

A falta de cumprimento do monitoramento, por parte do Brasil, e a continuação da possível 

gravidade do problema pela eventual ampliação de Candiota III foram denunciados numa revista 

mensal dedicada a temas do meio ambiente (Tierra Amiga, n°. 5, agosto, 1992).      

Finalmente, em dezembro de 1992, técnicos uruguaios e brasileiros, da DINAMA e da 

FEPAM, respectivamente, reuniram-se em Montevidéu para apressar o monitoramento conjunto. Na 

ocasião, decidiu-se que em 1993 seria implementado o monitoramento de chuva ácida nos solos, ar e 

águas superficiais e subterrâneas da região (El Observador Econômico, 16/12/1992).   

Em termos gerais, pode-se concluir que tanto os atores uruguaios que participaram 

diretamente das negociações quanto os que não participaram manifestaram uma forte preocupação 

em pressionar o governo brasileiro para cumprir a sua parte no monitoramento conjunto, pois na 

opinião deles o Brasil estava demorando para tomar as medidas cabíveis. A situação foi agravada por 

denúncias de stakeholders relevantes – políticos, ONG,  população local – em relação ao crescimento 

dos danos ambientais, o que representou um outro fator de pressão política para que as autoridades 

uruguaias solicitassem que o Brasil desse continuidade ao  processo de implementação do 

monitoramento.  

                                                 
105 Esses foram os resultados do estudo feito pelo Centro de Saúde Pública da cidade de Melo, citados anteriormente. 
106 Uma análise mais detalhada de todos os estudos produzidos sobre Candiota nos anos 1990 pode ser encontrada em 
Rótulo & Migliavacca (2003).  
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A atitude dos técnicos da CEEE – que declararam que a empresa cumpria rigorosamente a 

legislação nacional, e que, portanto, não colocaria os filtros reclamados, a menos que se comprovasse 

cientificamente a existência de poluição ambiental – fez com que se criasse uma imagem negativa do 

Brasil na imprensa uruguaia (El Observador Económico, 16/12/ 1992).107 

No Parlamento Nacional, a questão da poluição de Candiota também teve impactos 

significativos. Parlamentares governistas e da oposição fizeram exposições nas Câmaras, com 

solicitação de informações ao Executivo. Em julho de 1992, um senador da Frente Ampla chamou a 

atenção para a necessidade de que o Brasil cumprisse com as promessas de solucionar o problema da 

poluição produzida por Candiota. O político demonstrou preocupação em relação à ampliação da 

usina (Candiota III) e manifestou que a solução estava na colocação dos filtros. “Pensamos que este é 

o momento para que se concretizem as promessas do Brasil”, comentou (Cámara de Senadores, 

1992).  

Antes da viagem do presidente Lacalle ao Brasil – e do posterior encontro com o presidente 

Collor, em dezembro de 1992 –, dois deputados fizeram exposições, solicitando que fossem enviadas 

ao Executivo. A primeira teve como autor um deputado da Frente Ampla eleito por Montevidéu, que 

manifestou apreensão pela chuva ácida (produzida, na opinião dele, pela UTPM) e pelos seus efeitos 

econômicos sobre Cerro Largo e Treinta y Tres. Preocupava-se, ainda, com a situação da população 

local, e pediu o envio de sua intervenção ao Ministério do Meio Ambiente do Uruguai (Cámara de 

Representantes, 1992a). A segunda intervenção foi feita por um deputado do Partido Nacional 

(governista), eleito pelo departamento de Rocha, que se mostrou preocupado com os impactos 

contaminantes da usina sobre o território uruguaio, do ponto de vista econômico e social. Ele também 

solicitou que sua preocupação fosse enviada ao Ministério das Relações Exteriores, a fim de 

pressionar o governo brasileiro para implementar o monitoramento (Cámara de Representantes, 

1992b). Todos os aspectos mencionados produziram uma pressão sobre os agentes de decisão e 

negociadores do governo uruguaio para que não só continuassem comprometidos com a 

implementação do monitoramento conjunto, mas também para que se queixassem ao Brasil em 

relação à demora para o início do monitoramento, que se atrasou por um período de dois anos (Jornal 

do Brasil, 30/08/1992). 

Concluindo, este item mostrou que, naquela época, houve uma pressão forte sobre o governo 

de Uruguai para que pressionasse o governo brasileiro para a efetiva implementação dos acordos. 

                                                 
107 A agenda da implementação na imprensa uruguaia e brasileira será analisada posteriormente neste capítulo. 
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Tanto a chancelaria quanto o MVOTMA possuíam essa mesma posição em relação ao assunto, o que 

conferiu coesão e homogeneidade ao Uruguai.   

Na tabela 6.1. são apresentados os atores interessados, no Uruguai, em implementar os 

acordos, classificados de acordo com a sua posição institucional: local ou nacional.  

Tabela 6.1.: O contexto político uruguaio: os atores interessados na implementação dos 
acordos 

Atores nacionais Atores locais  

Presidente do Uruguai Vereadores de Cerro Largo, Durazno, 

Tacuarembó, Rivera e Treinta y Tres 

Chanceler do Uruguai Juntas Departamentais de Cerro 

Largo e Treinta y Tres 

Diplomatas Intendente de Cerro Largo 

Ministro do Meio Ambiente ONG de Cerro Largo Amigos Pró-

Condições de Vida 

Funcionários técnicos do DINAMA Centro de Saúde de  Melo 

 Senadores e deputados Centro de Médicos Veterinários de 

Cerro Largo 

 População de Cerro Largo 

Fonte: elaboração própria.  
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B) A cooperação do Brasil para a superação de obstáculos para implementar o 

monitoramento conjunto 

 

Mais de 300 estudos empíricos já foram produzidos, mostrando que a capacidade institucional 

é uma variável crítica e influente no processo de implementação de políticas públicas (O`Toole, 

1986). Essa categoria também pode ser usada na implementação de acordos internacionais 

ambientais (Najam, 1995). Alguns autores, seguindo a perspectiva top-down da implementação, 

referem-se à capacidade institucional num sentido amplo, como capacidade política de acesso a 

“recursos” políticos, mais do que puramente logísticos (Najam, 1995). Outros, referem-se a ela num 

sentido restrito, de capacidade administrativa, referindo-se a algumas variáveis mais específicas 

(Edwards, 1980; Mazmanian & Sabatier, 1983; Van Meter & Van Horn, 1975).  

 Alguns trabalhos analisaram o processo de implementação de políticas na área ambiental, 

mostrando de que forma são superados os obstáculos que se apresentam, para que as experiências e 

práticas institucionais sejam bem-sucedidas (Gamman, 1995), e explicando particularmente como 

tais impedimentos foram superados em países do Leste Europeu (Hardi, 1992). 

No caso do Uruguai, será usada num duplo sentido, já que a superação de obstáculos da 

capacidade institucional no sentido restrito (administrativo) serviu para o aumento de capacidade 

institucional no sentido amplo (político)  do MVOTMA e principalmente da DINAMA. Os 

obstáculos institucionais que a DINAMA teve que enfrentar foram os seguintes:  

• falta de tecnologia e recursos financeiros para implementar o monitoramento de avaliação 

da qualidade do ar;  

• impedimentos de ordem operacional para realizar o monitoramento; e 

• falta de recursos humanos qualificados 

Com a colaboração do governo do Brasil, as questões tecnológicas, financeiras e de falta de 

recursos humanos qualificados foram superadas. O obstáculo operacional foi solucionado pela 

implementação de uma estratégia do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio 

Ambiente de cooperação com a Intendência de Cerro Largo.  

A ausência de tecnologia adequada e a falta de recursos financeiros no Uruguai foram os dois 

primeiros obstáculos para a implementação do monitoramento conjunto. Tal questão, aliás, já havia 

sido colocada na Ata de Jaguarão, a pedido dos negociadores uruguaios. Nesse documento, eles 
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solicitavam ao governo brasileiro a colaboração técnica para ter acesso a recursos financeiros que 

facilitassem a implementação do monitoramento (Ata de Jaguarão, 1990). 

Após a realização de vários encontros entre técnicos de ambos os governos, uma reunião em 

Montevidéu foi marcada para os dias 14 e 15 de dezembro. O encontro contou com a presença de 

técnicos da FEPAM e da DINAMA, de representantes dos ministérios das Relações Exteriores de 

ambos os Estados, de membros do Departamento de Política Ambiental do Ministério do Meio 

Ambiente do Brasil, do governo federal e, ainda, de funcionários da empresa potencialmente 

poluente, a CEEE. Na ocasião, decidiu-se pela realização do monitoramento conjunto de qualidade 

do ar (MVOTMA, 2000a).    

O governo do Uruguai não dispunha de equipamento para implementar o monitoramento. 

Assim, o governo brasileiro decidiu ceder, sob a condição de empréstimo, os equipamentos 

necessários para a determinação de material particulado do ar e para o monitoramento de SO2 

(FEPAM, 1995; MVOTMA, 2000a). No dia 7 de março de 1994, na cidade fronteiriça de Rio 

Branco, autoridades do governo brasileiro entregaram os equipamentos às autoridades uruguaias do 

Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente. A entrega do equipamento foi 

percebida pelos técnicos de ambos os países como um sinal de uma estratégia de cooperação e de 

compromisso político para implementar o monitoramento conjunto108 .As estações de monitoramento 

instaladas no Uruguai foram vistoriadas pelos técnicos da FEPAM, em setembro de 1992. 

Inicialmente, os aparelhos apresentaram problemas operacionais, em razão da diferença de 

freqüência na energia elétrica em cada um dos países – 50 Hz em Uruguai e 60 Hz no Brasil. Os 

equipamentos das duas estações uruguaias foram adaptados pelos técnicos da FEPAM, testados e 

colocados em funcionamento em dezembro de 1994 (FEPAM, 1995).  

O terceiro obstáculo para a implementação do monitoramento conjunto era a falta de recursos 

humanos especializados em medição de chuva ácida, tanto no Uruguai quanto no Brasil. A pedido do 

governo do Uruguai, a FEPAM realizou uma consultoria, patrocinada pela agência de cooperação da 

Alemanha (GTZ), que tomou forma num treinamento especial sobre técnicas de monitoramento de 

chuva ácida em água de chuva e águas superficiais. Realizado na FEPAM, em Porto Alegre, entre os 

dias 26 e 30 de setembro de 1994, o treinamento foi coordenado por um consultor alemão e dirigido a 

técnicos da FEPAM, do Uruguai e da própria empresa (CEEE) (FEPAM, 1995). Da parte do governo 

                                                 
108Entrevista com funcionária da DINAMA em  2001 e entrevista com funcionário da FEPAM realizada em  2003.  
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do Uruguai, participaram dois técnicos: um da DINAMA e outro da Intendência Municipal de Cerro 

Largo. O treinamento capacitou os técnicos uruguaios ara operacionalizar os equipamentos 

emprestados pelo governo do Brasil ao Uruguai (MVOTMA, 2000a)109 Em outubro de 1994, um 

técnico uruguaio contratado pela DINAMA também recebeu treinamento na Direção de Laboratórios 

da FEPAM para a manutenção desses equipamentos (FEPAM, 1995). 

O quarto impedimento para implementar o monitoramento no Uruguai dizia respeito aos 

aspectos operacionais. Para a DINAMA, do ponto de vista institucional era mais custoso 

implementar o monitoramento sozinha, já que os equipamentos para medir a qualidade do ar foram 

instalados em duas estações de coleta de dados, perto da região da fronteira, no departamento de 

Cerro Largo. Os pontos escolhidos foram a cidade de Melo – capital do departamento – e Buena 

Vista, próximo ao Brasil (MVOTMA, 2000; FEPAM, 1995). Assim, a estratégia da DINAMA foi 

realizar um acordo inter-institucional com a Intendência Municipal de Cerro Largo. Assinado no dia 

22 de março de 1994, o acordo estabeleceu que as estações seriam instaladas no departamento de 

Cerro Largo e que seriam operadas pelos técnicos da IMCL, com a supervisão do órgão ambiental 

nacional, a DINAMA (MVOTMA, 2000a).  

 

6.2.2. A implementação do Programa de Monitoramento Conjunto no Brasil (1990-

1996): fatores influentes e superação de obstáculos políticos, institucionais e financeiros  

  

Neste item será analisado como e por que o monitoramento conjunto foi implementado no 

Brasil. A eficácia da implementação nesse país pode ser explicada pela influência dos seguintes 

fatores:  

a) o contexto da boa relação com Uruguai, que incentivou a existência, no Brasil, de atores 

políticos e institucionais comprometidos com a implementação do monitoramento;  

b) o contexto doméstico, no qual já havia atores interessados em resolver o problema da 

poluição ambiental local no Rio Grande do Sul, produzido pela UTPM; e    

c) a superação do impedimento financeiro, graças à liberação de verba federal para o governo 

do Rio Grande do Sul, para realizar o monitoramento.  

Esse três fatores serão analisados a seguir.    

                                                 
109 Entrevista  com técnica da DINAMA realizada em  2001. 
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A) O contexto da relação com o Uruguai e o compromisso de atores na implementação 

do acordo   

A boa relação entre as partes, ainda mais se tratando de dois países vizinhos e comprometidos 

com um processo de integração regional política, comercial e econômica como o Mercosul, 

influenciou positivamente para que fosse desenvolvida uma relação bilateral baseada na confiança 

recíproca entre as autoridades de ambos os Estados.  A “confiança” (trust) é um importante fator no 

relacionamento internacional. Baseia-se na expectativa que cada Estado tem em relação ao outro 

quanto ao cumprimento dos compromissos e acordos assinados, e é desenvolvida por meio de atos e 

“sinais”. Trata-se de um elemento puramente subjetivo, baseado nas percepções dos atores 

envolvidos num processo. Ao mesmo tempo a confiança foi aumentada pelo interesse de ambos os 

Estados em implementar um acordo que pretendia a realização de um joint problem solving (Fischer 

& Ury, 1981; Lax e Sebenius, 1986; Pruitt, 1991a ). 

No contexto político brasileiro da época, houve uma série de atores interessados em manter 

essa confiança e cooperar com o Uruguai. O compromisso com a implementação110 foi assumido por 

alguns atores e instituições pertencentes ao núcleo “duro” de tomada de decisões no Brasil: 

Presidência da Republica, Itamarati, SEMAM-PR, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e órgãos 

do governo do Rio Grande do Sul, como a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. Nesse sentido, tais 

atores realizaram diversas ações, como declarações à imprensa, atos institucionais e produção de 

relatórios técnicos, todos expressando um compromisso em cumprir os acordos assinados com o 

Uruguai.  

Diante das denúncias feitas pelos políticos ou pela população uruguaia sobre a contaminação 

causada pela UTPM, um técnico especialista em poluição ambiental da UFRGS propôs ao presidente 

Collor, ao governo estadual do Rio Grande do Sul e ao secretário estadual de Energia a constituição 

de um grupo não-governamental misto Brasil-Uruguai para desenvolver as pesquisas, sem a 

necessidade de obedecer às hierarquias oficiais diplomáticas. Essa sugestão havia sido feita ao 

secretário da SEMAM-PR111 (Jornal do Brasil, 02/04/1992). 

                                                 
110 O “compromisso” (commitment) é uma categoria analítica que já foi definida ut supra.   
111 A burocracia oficial atrasou e impediu a constituição do grupo de trabalho. O autor da proposta foi Eduardo Epstein, 
funcionário do BID (Jornal do Brasil, 02/04/1992).  
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Em 2 de abril o presidente Collor assumiu publicamente a responsabilidade do governo 

brasileiro pela poluição ambiental (chuva ácida), que, de acordo com suas palavras, estava sendo 

produzida pela usina de Candiota sobre o Uruguai, anunciando que já tinham sido tomadas as 

providências necessárias para solucionar a questão (Jornal do Brasil, 02/04/1992).112 Poucos dias 

depois, fortalecendo essa posição de compromisso público, o ministro do Meio Ambiente também 

assumiu a responsabilidade brasileira, demonstrando, uma vez mais, uma atitude de reconhecimento 

do problema e de compromisso com a implementação do monitoramento (El País, 07/04/1992). 

Tendo participado da elaboração da Ata de Jaguarão, ele transmitiu uma imagem de cooperação com 

o Uruguai, ressaltando que um assunto com potencial de conflito felizmente já havia sido resolvido, e 

que os “governos dos dois países o tornaram um assunto de confluência e entrelaçamento” (Zero 

Hora, 08/03/94, p. 22). O ministro destacou ainda o papel da negociação como método de resolução 

de conflitos e a necessidade de dar continuidade aos processos de monitoramento e cooperação entre 

ambos os Estados (Zero Hora, 08/03/1992).  

O governador do Rio Grande do Sul aceitou a proposta de um técnico, professor da UFRGS, 

de formar um grupo técnico misto não-governamental para estudar a questão de Candiota e a 

poluição produzida pela empresa na região (Zero Hora, 06/06/1992). O diretor da FEPAM, por sua 

vez, manifestou publicamente seu interesse na liberação dos recursos financeiros pela SEMAM-PR 

(Zero Hora, 06/06/1992). Já o diretor e os técnicos do Departamento do Meio Ambiente, 

subordinado à Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, destacaram a importância 

de “resolver um problema que era do Uruguai e do Brasil de forma cooperativa” (Zero Hora, 

10/09/1990, p. 32). A diretora-técnica da FEPAM também fez declarações públicas de apoio aos 

monitoramentos, ressaltando a necessidade de se chegar a conclusões científicas sobre a existência 

ou não de chuva ácida produzida pela UTPM (Zero Hora, 25/03/93).  

Em relação ao processo de implementação do monitoramento, um dos êxitos obtidos pela 

delegação uruguaia na negociação foi a inclusão da própria empresa (CEEE) na elaboração dos 

planos de monitoramento (FEPAM, 1995). Funcionários e negociadores uruguaios basearam a 

estratégia nacional no objetivo de atingir uma aproximação maior com a CEEE. Eles pretendiam 

obter maiores informações em relação à empresa, de modo a conseguir fazer com que a própria 

CEEE tomasse as providências necessárias para diminuir a percepção de risco de poluição 

                                                 
112 Uma interpretação possível dessas palavras é que entre essas “providências” estaria incluída a liberação de recursos 
financeiros para o monitoramento, o que acabaria realmente ocorrendo poucos dias depois.  
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transfronteiriça que existia no Uruguai. Como parte dessa estratégia, os negociadores uruguaios que 

participaram da formulação do Plano de Monitoramento Conjunto consideraram que seria importante 

incluir a CEEE nas negociações desde o início do processo, em 1990. Eles nunca desejaram que a 

empresa fosse fechada. O objetivo era conseguir a diminuição da emissão de gases poluentes, por 

meio da melhora dos processos tecnológicos de combustão do carvão. Assim, eles insistiram na idéia 

de que a solução consistia na instalação de filtros com maior poder de controle da saída de gases da 

termelétrica.113 Tal resolução também era defendida por órgãos ambientais brasileiros.   

O enfoque dado pelos negociadores uruguaios ao problema obrigou a CEEE a também se 

interessar pela implementação do monitoramento conjunto. Muitas vezes, funcionários de alto 

escalão da empresa tinham declarado que só assumiriam os custos de implementar mudanças na 

tecnologia dos processos se os monitoramentos provassem que existia poluição transfronteriça 

(chuva ácida) e que a empresa era responsável por ela (El País, 05/07/1992).  

Em muitos momentos, os funcionários da empresa expressaram que as reclamações que 

vinham de atores do Uruguai em relação à existência de chuva ácida, fundamentadas principalmente 

nos estudos da ONG de Cerro Largo, não eram legítimas porque a metodologia utilizada era 

questionável do ponto de vista técnico. Segundo eles, era necessário aguardar os resultados dos 

monitoramentos oficiais para contar com dados “científicos” sobre o assunto (Zero Hora, 07/12/91; 

Zero Hora, 24/04/91).114 Em outras ocasiões, o presidente da CEEE aproveitou visitas de políticos 

uruguaios à usina de Candiota para se referir à importância de reforçar os entendimentos bilaterais 

governamentais para o intercâmbio de energia elétrica (Zero Hora, 27/09/1991).  

Relacionado a esse fator de cooperação com o Uruguai, existia o interesse político, por parte 

da diplomacia brasileira e do presidente Collor, em melhorar a imagem internacional do Brasil, por 

meio da realização da ECO-92, no Rio de Janeiro. Esse aspecto conjuntural também ajudou a 

fortalecer o interesse em manter a relação com o Uruguai em bons termos e em evitar que um 

problema ambiental bilateral se transformasse num conflito diplomático de repercussão internacional 

(Zero Hora, 23/12/1991).  

                                                 
113 Opiniões manifestadas em entrevistas realizadas com vários negociadores uruguaios e funcionários da DINAMA que 
participaram do processo de negociação e implementação.  
114 Isso não quer dizer que a CEEE não utilizasse esse argumento também como uma tática para fundamentar 
cientificamente o atraso na colocação dos filtros. Ao mesmo tempo, a empresa implementou os seus próprios 
monitoramentos.   
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Diversos funcionários atuais de ambos os Estados, bem como ex-funcionários, que 

participaram diretamente das negociações, revelaram que, no caso de existir algum tipo de falta de 

consenso entre as partes, não procurariam uma solução que incluísse a intervenção de terceiros 

Estados como árbitros ou mediadores. O motivo citado pelos negociadores sempre foi a “boa relação 

existente entre ambos os países que não precisa de intervenção de terceiros Estados para resolver os 

problemas e a existência de uma cultura em ambos os Estados de resolver os problemas bilaterais 

através da negociação direta”.115  

Dessa forma, mostrou-se que um dos fatores capazes de explicar o interesse brasileiro em 

implementar os acordos foi a existência de interesses e compromissos assumidos por diversos atores 

políticos e institucionais relevantes que estavam interessados na implementação do monitoramento, 

fundamentados nos compromissos assumidos com o Uruguai para realizar uma pesquisa conjunta 

sobre a região de Candiota. Na tabela 6.2. são apresentados os atores federais e do estado do Rio 

Grande do Sul interessados na implementação dos acordos com Uruguai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Opiniões expressas em entrevistas realizadas com políticos de alto escalão (ex-presidente, ex-ministro de RR.EE do 
Uruguai) e funcionários diplomáticos e negociadores dos órgãos ambientais de ambos os Estados. 
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Tabela 6.2.: Atores institucionais brasileiros interessados na implementação dos acordos 
com Uruguai 

 

Atores federais  Atores do Estado do Rio Grande 
do Sul  

Presidência da República Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul 

Ministério das Relações Exteriores Secretaria de Saúde e Meio 
Ambiente 

Ministério do Meio Ambiente FEPAM 
Secretaria Especial do Meio 

Ambiente da Presidência da República 
 

IBAMA  
Fonte: elaboração própria. 

 

B) O contexto doméstico e o interesse na resolução do problema da poluição local 

produzido pela UTPM   

No Brasil, houve atores com dois tipos de interesses. Nas autoridades federais, predominou a 

preocupação em evitar um problema ambiental internacional com o Uruguai. Já no Rio Grande do 

Sul, existia o interesse em fortalecer o poder de controle local dos órgãos reguladores ambientais 

sobre as atividades da CEEE. Tais interesses foram convergentes para a formação de uma “coalizão” 

pró-implementação do monitoramento conjunto (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).  

Na região de Candiota, o problema de poluição ambiental local produzido pela UTPM já 

existia desde a década de 1980.116 Acadêmicos que realizaram estudos técnicos, instituições 

ambientais reguladoras federais e estaduais, atores políticos, população local e outros stakeholders 

tinham interesse em aumentar o controle sobre o comportamento ambiental da UTPM. Assim, antes 

mesmo da década de 1990, quando foi negociado e implementado o acordo com o Uruguai, a questão 

de poluição local produzida pela UTPM já existia.117 Por meio de relatórios técnicos e declarações à  

imprensa, diversos stakeholders e atores públicos demonstraram empenho em resolver o problema 

ambiental local relativo à UTPM. 

                                                 
116 Esse fator foi tratado no Capítulo 3 desta tese. 
117 Ver Capítulos 3 e 4 ut supra.  
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Em abril de 1992, o ministro do Meio Ambiente do Brasil declarou que o problema de 

Candiota afetava tanto o Uruguai quanto o Brasil. Dessa forma, reconhecia que existia um 

componente local brasileiro do problema e que a resolução dele estava vinculada ao problema 

internacional com Uruguai (El País, 07/04/1992). O Secretario da SEMAM-PR, próximo do círculo 

mais influente de tomada de decisões, aconselhou publicamente a colocação dos filtros na empresa. 

Essa demanda, aliás, já havia sido feita pela Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Rio Grande do 

Sul.118 Diversos funcionários da diplomacia uruguaia e negociadores da DINAMA, assim como 

alguns políticos e a ONG de Cerro Largo, percebiam que a colocação dos filtros na empresa era uma 

medida que garantiria a diminuição do risco de poluição ambiental transfronteiriça. O governador do 

Rio Grande do Sul concordou com a posição do ministro, e insistiu na idéia de que a medida deveria 

ser tomada pela própria CEEE (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1992c).119 A 

empresa, porém, continuou a sustentar o mesmo argumento: a instalação era extremamente cara e só 

seria realizada caso os monitoramentos que estavam sendo produzidos comprovassem a existência de 

poluição transfronteiriça.120  

O secretário de Energia do Rio Grande do Sul, baseado no planejamento do futuro Pólo 

Energético de Candiota, revelou-se publicamente preocupado, afirmando que, embora fosse 

importante desenvolver a região, também era necessário “proteger a população local da 

contaminação ambiental, produzida pela mina de carvão” (Zero Hora,12/11/1990, p.15). O objetivo 

do pólo era organizar a exploração do carvão de forma mais racional e com maior atenção em relação 

ao meio ambiente (Zero Hora, 12/11/1990, 16/11/1990, 15/12/1990). A Eletrobrás – companhia 

federal encarregada de elaborar as políticas públicas na área energética – foi aos poucos incluindo 

nas suas diretrizes a questão da preservação do meio ambiente, especialmente no tocante às 

termelétricas (Eletrobrás, 1997).  

Também o prefeito de Bagé – município ao qual Candiota pertenceu até 1992 – e o secretário 

municipal do Meio Ambiente tinham interesses claros em resolver o problema, denunciado 

continuamente por moradores e habitantes da região próxima à UTPM. As demandas dos moradores 

apareciam na imprensa local e eram expressas pelas autoridades municipais, como a própria 

Secretaria de Saúde de Bagé (El País, 22/09/1991).  

                                                 
118 Ver Capítulo 3,  “A agenda do problema no Brasil”.  
119 Entrevistas realizadas com negociadores uruguaios, o ex-diretor de  Assuntos Ambientais da DINAMA e um deputado 
do departamento do Cerro Largo.   
120 Ver resposta da empresa no item ut supra.  
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O secretário de Saúde percebia que o problema era grave. Afinal, ele próprio havia observado 

os animais com problemas de dentição, tanto vacas quanto ovelhas, e freqüentemente ouvia 

comentários de agricultores e fazendeiros sobre a questão. Além disso, muitas pessoas eram 

atendidas nos hospitais de Bagé com problemas respiratórios, causados, segundo ele, pela usina de 

Candiota. O secretário também preocupava-se com as empresas de cimento que estavam instaladas 

na região. Tanto ele quanto o prefeito concordavam com as declarações do Ministério do Meio 

Ambiente, e sempre ressaltavam a necessidade da colocação dos filtros por parte da CEEE. Eles não 

dispunham de estudos técnicos e chamavam a atenção para a importância de concluir os 

monitoramentos na região (El País, 22/09/1991). 

Um técnico do BID e da UFRGS também referiu-se à instalação dos filtros na UTPM como 

uma alternativa para diminuir os impactos ambientais produzidos pela emissão de enxofre na região. 

A instalação do lavador de gases era uma solução cara: de acordo com ele, custaria de 60 a 80 

milhões de dólares. Esse técnico também aconselhou que se buscasse melhorar a eficiência dos 

precipitadores eletrostáticos, que retêm as cinzas na atmosfera e que já estavam instalados na usina. 

Ele mostrou-se a favor dos monitoramentos, já que a obtenção de dados científicos era necessária 

para poder identificar a fonte da poluição ambiental na região (Zero Hora, 04/04/1992).  

O secretário de Energia, Minas e Comunicações do Rio Grande do Sul insistiu, durante o 

período da implementação, na necessidade de que lhe fosse enviado um relatório preliminar 

produzido pela FEPAM sobre a chuva ácida para conhecer melhor a situação da poluição 

possivelmente gerada por Candiota. Este relatório lhe permitiria reunir dados científicos sobre o 

assunto. Com esse objetivo, solicitou informações à Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado 

(Zero Hora, 04/09/1992). Em resposta a esse pedido, o diretor da FEPAM enviou um relatório 

técnico, no qual destacou os avanços já alcançados pelos monitoramentos. Ele ressaltou que o 

documento concluía que existia poluição dos recursos hídricos no arroio Poacá, cujas águas 

apresentavam um índice de 4,5 de acidez. “O resultado pode ser prejudicial para a população local 

que se abastece com água do arroio” (Gazeta Mercantil, 03/09/1992, p.18).  

Acadêmicos e pesquisadores do Grupo de Pesquisas Ambientais da Universidade da Região 

de Campanha, em Bagé, divulgaram à imprensa os resultados de um estudo técnico produzido por 
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eles, no qual aconselhavam aos operários de Candiota para se mudar para longe da usina por causa da 

poluição da água, que apresentava um alto grau de acidez (Zero Hora, 23/12/1991).  

Outro estudo acadêmico, produzido na UFRGS, também dedicado a resolver o problema da 

contaminação ambiental produzida pela usina, recebeu espaço nas imprensas uruguaia e brasileira e 

detectou os seguintes impactos: envelhecimento precoce dos animais na região, poluição hídrica com 

altos graus de acidez na área próxima da exploração da mina de carvão utilizada pela usina, arames 

oxidados e folhas de árvores com tons amarelados (Tierra Amiga, agosto de 1992, n°. 5:41). Em um 

seminário na UFSM, organizado pela FEPAM, ONGs e militantes ambientalistas da Argentina, 

Brasil e Uruguai referiram-se ao problema da chuva ácida na cidade de Melo, produzida, na opinião 

deles, pela UTPM (Zero Hora, 29/10/1992). 

Funcionários técnicos de segundo escalão do Ministério do Meio Ambiente, da FEPAM e do 

IBAMA tiveram a percepção de que efetivamente a necessidade de resolver uma questão 

internacional com o Uruguai influenciou o processo de gestão do controle dos órgãos ambientais 

sobre a UTPM.121  

Concluindo, a existência de interesses de diversos atores políticos, sociais, ONGs e 

acadêmicos em solucionar o problema de poluição ambiental na região de Candiota foi um fator que 

fortaleceu o processo de implementação do monitoramento conjunto. Para esses atores, era 

importante resolver o problema local. Conseqüentemente, tal fato serviu de base para que eles 

também se interessassem no monitoramento, como uma forma de aumentar os controles sobre o 

comportamento ambiental da empresa. Esses atores são apresentados na tabela 6.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Tais opiniões foram confirmadas em entrevistas realizadas com um diretor-técnico do Ministério do Meio Ambiente, 
com o superintendente do IBAMA no Rio Grande do Sul, com dois funcionários negociadores da FEPAM e com o atual 
chefe do Departamento do Meio Ambiente da CGTEE.  



 207

 

  
 
Tabela 6.3.: Atores interessados na resolução do problema da poluição local de Candiota 
                     no  Brasil   

Atores federais     Atores do Estado do  
     Rio Grande do Sul  

Atores municipais  

Ministério do Meio 
Ambiente 

Governador Prefeito de Bagé 

Secretaria Especial do Meio 
Ambiente da Presidência da 
República (SEMAM-PR) 

      Secretaria de Saúde  
       e Meio Ambiente 

 
Secretaria de Saúde de Bagé 

Eletrobrás Secretaria de Energia, Minas   
       e Comunicações 

Secretaria do Meio Ambiente  
                 de Bagé 

      FEPAM      ONGs 
 Universidade da Região da  

             Campanha 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

C) A superação do obstáculo financeiro   

A implementação da Ata de Jaguarão foi uma questão tratada no nível mais alto da estrutura 

de decisões no Brasil. O governo brasileiro demorou a dar início à implementação do Programa de 

Monitoramento Conjunto na região de Candiota durante o ano de 1991, o que levou as autoridades 

governamentais e a sociedade uruguaia a pressionarem o país vizinho para que os diversos estudos 

previstos fossem efetivamente realizados.  

O atraso das autoridades brasileiras em implementar o monitoramento acordado e a 

necessidade de avançar no processo foi tratado direta e pessoalmente pelos presidentes dos dois 

países em um encontro realizado em Brasília (Zero Hora, 23/12/1991). Na ocasião, o presidente 

Lacalle conseguiu que o tema passasse a ser relevante na agenda bilateral. Tanto o presidente Collor 

quanto a Secretaria do Meio Ambiente do Brasil (SEMAM-PR) – ligada diretamente à Presidência da 

República – e o ministro do Meio Ambiente do Brasil agendaram a questão do monitoramento 

conjunto, comprometendo-se publicamente, fazendo declarações à imprensa, assumindo a 

responsabilidade do Brasil na poluição ambiental do Uruguai. “A culpa é nossa. Nós estamos 

tomando providências para corrigir isso o mais rápido possível”, afirmou o presidente Collor (Jornal 

do Brasil, 01/04/1992, p. 10; Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, 1992a). No dia 7 de 

abril de 1992, foi a vez de o ministro do Meio Ambiente declarar que o Brasil tinha consciência da 
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sua  responsabilidade no problema da contaminação ambiental produzido por Candiota ao Uruguai 

(Jornal do Brasil, 07/04/1992).   

Tais declarações indicavam que a liberação de recursos financeiros para a implementação do 

monitoramento conjunto de qualidade do ar era cada vez mais urgente. Afinal, era importante 

sinalizar ao Uruguai que existia um movimento efetivo para a resolução do problema, pois a demora 

burocrática já durava um ano e meio e as verbas para a implementação ainda não tinham sido obtidas 

(Zero Hora, 07/04/1992, 08/04/1992; 12/04/1992; El País, 07/04/1992).  

O processo de implementação do monitoramento conjunto necessitava de recursos para a sua 

primeira fase, que incluía o monitoramento de águas superficiais e pluviais e a compra de 

equipamentos para o monitoramento da qualidade do ar. Finalmente, foi liberada uma verba de 300 

milhões de cruzeiros – equivalente a 150 mil dólares –, por meio da assinatura do Convênio n°. 

03730, assinado entre a SEMAM-PR e a FEPAM (que seria a organização estadual responsável pela 

execução do monitoramento). Assim, no dia 8 de maio de 1992, o secretário interino da SEMAM-PR 

e o diretor da FEPAM firmaram o acordo, e a verba foi  recebida em junho daquele mesmo ano por 

autoridades da FEPAM (FEPAM, 1995).  

 O convênio previa que os recursos seriam repassados por meio do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente, vigorando até 31 de março de 1993. O controle e a fiscalização do uso das verbas 

couberam à SEMAM-PR, ao passo que a FEPAM foi a entidade responsável pelo uso das verbas e 

pela implementação do projeto (Secretaria de Estado do Meio Ambiente da Presidência da República, 

SEMAM-PR,  1992).  

A liberação das verbas e a assinatura do convênio foram percebidas por agentes públicos e 

negociadores uruguaios como um sinal importante de colaboração por parte do Brasil. Esse passo 

significava finalmente a superação do obstáculo financeiro e permitiria avançar na implementação do 

monitoramento (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1992 a, b, c). A embaixada do Brasil no 

Uruguai ratificou o esforço e o compromisso do governo brasileiro no avanço da implementação, por 

meio do envio de uma carta ao governo uruguaio anunciando a liberação das verbas (Embaixada do 

Brasil, 1992). Também a imprensa uruguaia encarou a liberação dos recursos como a superação de 

um obstáculo e como um sinal de cooperação do governo brasileiro com o uruguaio, apontando para 

um real interesse em implementar o monitoramento conjunto, que consistia na etapa inicial da 

resolução de um problema comum (La República, 16/07/1992; Búsqueda, 23/07/1992). Na tabela 6.4. 
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são apresentados os fatores que impulsionaram a implementação do monitoramento conjunto na 

primeira etapa, em cada um dos dois países.   

 

Tabela 6.4.: Fatores influentes da implementação na primeira etapa do monitoramento 
no Brasil e no Uruguai 

Fatores influentes no Brasil Fatores influentes no Uruguai 

Contexto da boa relação com o 
Uruguai 

e compromisso de atores políticos e 
institucionais com a implementação 

Contexto da boa relação com Brasil: 
cooperação técnica brasileira para  o aumento 
da capacidade institucional da Direção 
Nacional do Meio Ambiente  

        Contexto doméstico:  
atores interessados em resolver o problema  
                      de poluição local 

             Contexto político nacional:  
compromisso de atores do poder central e 
local 

Superação da falta de verbas para o 
órgão de controle ambiental do Rio Grande 

do Sul 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

6.3. Renegociação e mudanças do processo de implementação do Programa de 

Monitoramento Conjunto (1996-2002) 

 

Neste item será analisada a renegociação entre as delegações dos dois Estados sobre como 

continuar a implementação do Programa de Monitoramento conjunto. Esta renegociação foi motivada 

pelo fato de que a delegação do Uruguai propôs mudanças no enfoque do monitoramento, porque o 

governo uruguaio não tinha ficado plenamente satisfeito com os resultados da primeira fase do 

monitoramento conjunto. Contudo, depois de várias reuniões entre técnicos uruguaios e brasileiros, 

não se chegou a um acordo entre as partes. Essa situação levou o governo do Uruguai a acabar se 

decidindo por investir num monitoramento próprio.  

A segunda etapa teve início com as renegociações, em 1996, e se estendeu até 2002, quando 

foi finalizado o primeiro relatório do monitoramento feito pelo Uruguai.   

As mudanças no processo de implementação serão analisadas a seguir. Elas foram motivadas 

pela influência dos seguintes fatores: 
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a) a renegociação e a falta de consenso técnico entre os dois países sobre como continuar o 

monitoramento conjunto (ver subitem 6.3.1);    

b) o interesse da DINAMA, do Uruguai, na implementação de um monitoramento próprio da 

qualidade do ar (ver sub item 6.3.2); 

c) a mudança do contexto político e institucional no Uruguai (ver subitem 6.3.3); e 

d) a mudança do contexto político, institucional no Brasil (ver subitem 6.3.4.).    

 

6.3.1 A renegociação entre Brasil e Uruguai e a falta de consenso sobre o enfoque do 

monitoramento 

 

Aqui será mostrado que a renegociação do Programa de Monitoramento Global Conjunto da 

região de Candiota, prevista na Ata de Jaguarão, teve como objetivo principal chegar a um consenso 

sobre a metodologia a ser utilizada e a amplitude do monitoramento no futuro. O processo de 

renegociação iniciou-se em 1996, e foi implementado por meio da organização de diversas reuniões 

técnico-diplomáticas. No entanto, tais encontros bilaterais não conseguiram obter um consenso entre 

os negociadores do Brasil e do Uruguai, essencialmente em razão das divergências quanto ao 

enfoque e a metodologia que cada país queria adotar para continuar a implementação do 

monitoramento.    

O problema das mudanças na implementação de acordos e políticas públicas tem sido 

analisado por alguns autores, para os quais o processo de mudança e transformação é produto da 

própria dinâmica da implementação. A ênfase na dinâmica do processo – as adaptações e 

transformações do processo – significa que a implementação pode alterar até mesmo os objetivos da 

política (Majone & Wildawsky, 1978). As políticas são continuamente transformadas com a 

implementação de ações que simultaneamente alteram recursos e objetivos e mobilizam novos atores 

e recursos. A implementação é uma evolução contínua (Rein & Rabinovitz: 1978; Wildawsky, 1979). 

Outros autores chamam a atenção para o fato de que os acordos muitas vezes voltam a passar 

por processos de renegociação do mesmo tema, às vezes chegando-se a discutir novos enfoques e 

interpretações sobre o mesmo tema. Inclusive, nesse momento as partes podem revelar que houve 

mudanças nos seus interesses originais. Os processos de renegociação acontecem quando uma das 

partes que já tinha assinado um acordo não fica satisfeita com os resultados e, então, volta a negociar 
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o tema com a outra parte. O assunto pode ser o mesmo, ou também podem acontecer algumas 

modificações na pauta, nos interesses das partes (Salacuse, 1991; McKearnan & Fairman, 1999). 

Alguns trabalhos também têm ressaltado a importância de que os acordos definam métodos para a 

renegociação e a resolução de eventuais disputas na etapa da implementação (Potapchuk & Crocker, 

1999; Raiffa, 1991; Susskind & Cruikshank, 1987). Nesse sentido, a Ata de Jaguarão carecia de 

previsões específicas para a hipótese de ocorrência de falta de consenso entre as partes sobre os 

resultados do monitoramento conjunto.     

O processo de renegociação do programa de monitoramento conjunto da região de Candiota 

previsto na Ata de Jaguarão será analisado a seguir.   

A renegociação do programa de monitoramento foi motivada pelas divergências quanto à 

metodologia e ao enfoque que deveriam ser adotados para continuar o monitoramento conjunto. Os 

negociadores do Uruguai pretendiam que os estudos sobre qualidade do ar não apenas fossem 

realizados de forma contínua, mas que também fossem ampliados, com a inclusão de um maior 

número de parâmetros, tais como dados meteorológicos, velocidade dos ventos e condutividade (Atas 

das Reuniões Técnicas, 1996, 1997). Além disso, os uruguaios nutriam certa insatisfação em relação 

aos resultados da primeira fase do monitoramento, que não tinham mostrado a existência de chuva 

ácida no Uruguai. Eles consideravam que a tecnologia adotada não era a mais adequada, e 

reclamavam que haviam ocorrido problemas com os equipamentos utilizados. Na sua avaliação, com 

as metodologias definidas no acordo com o Brasil – com as quais vinha se trabalhando desde 1995 – 

“não tinha sido possível alcançar uma resposta categórica a respeito da existência ou não de 

contaminação atmosférica” (MVOTMA, 2000a:3).122 

Os negociadores uruguaios tinham percebido, desde 1994, que era necessário ampliar o 

enfoque do monitoramento conjunto que vinha sendo implementado, pois os resultados alcançados 

nos monitoramentos anteriores, principalmente no tocante à qualidade do ar, não eram satisfatórios  

( MVOTMAa, 2000). O interesse uruguaio em ampliar e renegociar os conteúdos da Ata de Jaguarão 

pode ser explicado, por um lado, pela ausência de acordos de contingência (Susskind & Field, 1996). 

Os acordos de contingência contribuem fortemente para a criação de consenso, pois com esse 

instrumento as partes se comprometem a consultar, por exemplo, um ator neutro, cujo parecer a 

                                                 
122 Informação fornecida nas entrevistas realizadas com negociadores uruguaios da DINAMA (2002). No entanto, é 
importante frisar que em nenhum momento eles deixaram de reconhecer que a primeira fase do monitoramento também 
havia sido valiosa em relação a certos aspectos. Na opinião deles, essa fase foi de grande valia, porque foi nesse 
momento que foram obtidos, de forma conjunta, os dados iniciais sobre a situação ambiental da região. 
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respeito do assunto passa a ser obrigatório para as partes (Susskind & Field, 1996). Na medida que os 

acordos foram baseados no princípio da boa-fé e no compromisso, não se previu nenhuma forma que 

obrigasse as partes a aceitar os resultados dos monitoramentos implementados. Tal fato permitiu que 

o Uruguai pretendesse renegociar a implementação do monitoramento, de modo a aprofundar os 

compromissos.123 Portanto, a pretensão do Uruguai era legítima, tendo-se em vista o tipo de acordo 

que fora assinado.   

O objetivo principal da delegação uruguaia era implementar uma rede binacional de 

monitoramento, da forma que tinha sido prevista na Ata de Jaguarão. Tais considerações tinham sido 

também apresentadas pela consultoria da GTZ à FEPAM. Na renegociação, houve consenso entre as 

duas instituições sobre o fato de que era necessário redefinir o projeto de monitoramento conjunto. 

Afinal, a primeira etapa já havia sido concluída, e não tinham aparecido indicadores de existência de 

chuva ácida (MVOTMA, 1996). As discussões centraram-se no aspecto operacional e metodológico 

da rede (FEPAM, 1995).  

Já os negociadores técnicos brasileiros defenderam a idéia de prosseguir com o 

monitoramento de forma mais restrita. No entanto, as renegociações acabaram não chegando a um 

consenso. As reuniões técnicas determinaram que cada parte fosse realizando os seus próprios 

monitoramentos, já que cada país estava adotando tecnologias e metodologias distintas.  

O problema do método a ser adotado para dar prosseguimento aos monitoramentos começou a 

ser discutido a partir de dezembro de 1994, numa reunião técnico-diplomática envolvendo 

funcionários da DINAMA, FEPAM, CEEE e das duas chancelarias. Na ocasião, a delegação do 

Uruguai insistiu na necessidade de se chegar a um consenso sobre qual seria o método adotado para 

continuar realizando os monitoramentos (FEPAM, 1995; MVOTMA, 1996). A partir daí, entre 1995 

e 1997, realizou-se uma série de reuniões com o objetivo da chegar a um consenso sobre os ajustes e 

mudanças que deveriam ser introduzidos no Projeto de Monitoramento Conjunto (MVOTMA, 

2000a).  

 

Em junho de 1995, Julio Maria Sanguinetti e Fernando Henrique Cardoso, presidentes do 

Uruguai e do Brasil, respectivamente, ambos recém-empossados, fizeram uma declaração conjunta 

                                                 
123 Os problemas surgidos com a não inclusão desse tipo de acordos já têm sido identificados pela literatura especializada 
em formação de consensos. A não inclusão permite que as partes não aceitem os resultados do joint-fact-finding, 
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mostrando o interesse político em avançar na cooperação ambiental entre os dois Estados 

(Presidentes do Brasil e Uruguai, 1995). Como decorrência do interesse político, foram realizadas 

diversas reuniões técnico-diplomáticas para discutir os temas da renegociação (Ata da VII Reunião 

para o Desenvolvimento Conjunto das Regiões de Fronteira Brasil-Uruguai, 1995). Os tópicos 

discutidos diziam respeito aos seguintes pontos:  

a)determinação de parâmetros meteorológicos que permitissem estabelecer um modelos de 

dispersão de poluentes atmosféricos;  

b)análise qualitativa do material particulado obtido com a medição em boca de chaminé na 

usina, e identificação do foco emissor dos poluentes; 

c)monitoramento da qualidade da água da chuva, para determinar o grau de acidez e os 

parâmetros que permitissem identificar a origem da acidez; e 

d)intensificação do intercâmbio técnico, com o objetivo de dispor de informação atualizada  

(Ata da VII Reunião para o Desenvolvimento Conjunto das Regiões de Fronteira Brasil Uruguai, 

1995). 

Nos dias 18 e 19 de abril 1996 ocorreu em Brasília uma reunião que contou com a  

participação de diplomatas do Itamarati, funcionários da Eletrobrás e de outros ministérios do 

governo brasileiro. Da parte do Uruguai, compareceram funcionários e embaixadores de primeiro 

escalão do Ministério das Relações Exteriores, bem como representantes da DINAMA. Na opinião 

dos negociadores uruguaios, nessa ocasião o Uruguai tentou mostrar alto interesse no avanço dos 

monitoramentos sobre Candiota.124 O encontro funcionou como preparação para uma reunião 

posterior da Comissão Geral de Coordenação Brasileiro-Uruguaia. Na pauta, foram tratados diversos 

assuntos de cooperação fronteiriça: estatuto jurídico a ser elaborado sobre as fronteiras, instalação 

dos Comitês de Fronteira, integração física e integração energética (Ata de Brasília, 1996). A questão 

de  Candiota mereceu um tratamento especial, sendo colocada como anexo, o qual fazia referência a 

dois pontos:  

 

a) o interesse uruguaio em realizar o monitoramento em boca de chaminé na UTPM, 

incluindo a visita de uma missão técnica uruguaia a Candiota; e 

                                                                                                                                                                     
obrigando-as a renegociar de novo os temas. Dessa forma, corre-se o risco de uma renegociação contínua do problema 
(Susskind & Field, 1996).    
124 Entrevista realizada com o diretor  da DINAMA na época. 
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b) o compromisso da delegação brasileira em fornecer informações sobre a legislação relativa 

às chaminés de fábricas de cimento e caldeiras localizadas na zona de influência da usina, bem como 

sobre aplicação da série de normas ambientais ISO 14.000 no Brasil.   

A delegação brasileira insistiu na interligação elétrica por meio da instalação de uma estação 

conversora (60 a 50 kHz) na região de Santana do Livramento-Rivera e da construção de uma linha 

entre São Carlos (Uruguai) e Presidente Médici (Candiota) (Ata de Brasília, 1996).  

Em agosto de 1996, realizou-se no Itamarati outra reunião entre técnicos brasileiros e 

uruguaios, convocada segundo os termos do encontro de abril. Na ocasião, foi apresentada a proposta 

uruguaia de ampliação do monitoramento, começando pela realização de um monitoramento 

conjunto em boca de chaminé na usina. O objetivo do Uruguai era obter um conhecimento mais 

aprofundado dos seus equipamentos de controle ambiental e das metodologias utilizadas na usina 

para as medições de boca de chaminé, de modo a definir conjuntamente um plano de monitoramento, 

que seria realizado num prazo de 30 dias. As partes chegaram a um acordo sobre o equipamento que 

cada uma utilizaria no monitoramento conjunto e sobre o início do monitoramento em boca de 

chaminé de forma conjunta. Também concordaram em realizar uma comparação dos resultados e 

trabalhar na elaboração de um modelo de dispersão baseado no consenso sobre os elementos 

poluentes (Ata de Brasília, 1996).  

O ponto principal do encontro foi a solicitação, por parte dos representantes brasileiros, de 

informações sobre os resultados obtidos no Uruguai com o equipamento emprestado pelo Brasil. Os 

negociadores da DINAMA responderam que eram necessários monitoramentos complementares, um 

dos quais justamente o monitoramento de boca de chaminé na usina. Na ocasião, a delegação 

brasileira também informou sobre a realização de monitoramentos que vinham sendo realizados pela 

empresa, por meio de convênio com a JICA, e que seriam concluídos em 1997. De acordo com os 

resultados obtidos até aquele momento, não havia contaminação ambiental na região. Na reunião, 

decidiu-se que o monitoramento na usina seria realizado em outubro, fato que foi percebido como 

uma concessão dos negociadores brasileiros. Em compensação, eles solicitaram que as autoridades 

uruguaias fornecessem os dados do monitoramento feito no Uruguai (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Uruguay, 1996).  

Apesar de ter ocorrido num contexto de cooperação, essa fase da negociação foi aos poucos 

adquirindo um tom mais competitivo, tal como pode se ver pelas táticas adotadas pelas partes nesse 

encontro (Raiffa, 1982). A delegação brasileira não deixou de manifestar surpresa pelo fato de o 
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Uruguai pretender realizar um monitoramento em boca de chaminé na usina, o que não tinha sido 

previsto na versão original do Programa de Monitoramento Conjunto (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Uruguay, 1996).   

Em novembro de 1996, realizaram-se finalmente reuniões em Melo (Uruguai) e em Candiota 

(Brasil) para avaliar o monitoramento sobre a qualidade do ar previsto nos acordos e para planejar as 

atividades futuras que seriam desenvolvidas de forma conjunta. As duas partes trocaram informações 

e manifestaram o interesse em manter uma estratégia de negociação baseada na confiança, por meio 

da transparência dos dados (Fischer & Ury, 1981, 1986; Raiffa, 1982; Susskind & Cruikshank, 1986; 

Susskind & Field, 1996; Lax e Sebenius, 1986).   

O Uruguai apresentou um estudo sobre doenças respiratórias na região fronteiriça,125 os 

resultados dos monitoramentos realizados até aquela data e um relatório de climatologia baseado nas 

agências do governo americano, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e 

National Center for Atmospheric Research (NCAR). O Brasil mostrou estudos sobre o clima, que 

estavam sendo realizados na Universidade Federal de Santa Maria e na Universidade Federal de 

Pelotas (Ata de Reunião Técnica Brasil-Uruguai sobre Meio Ambiente, 1996). Os dois países 

concordaram em realizar uma reunião para planejar a continuação e os ajustes de metodologia do 

monitoramento conjunto, identificando insuficiências e problemas (Ata da Reunião Técnica Brasil-

Uruguai sobre Meio Ambiente, 1996). 

 O Brasil prestou informações especialmente em relação ao processo de construção de 

Candiota III, fornecendo dados sobre o consumo de carvão e de energia. Também revelou que a nova 

usina contaria com tecnologia mais atualizada do que havia sido planejado originalmente. A 

delegação brasileira comprometeu-se a continuar fornecendo informações a respeito da evolução do 

projeto de Candiota III (Ata da Reunião Técnica Brasil-Uruguai sobre Meio Ambiente, 1996).  

Em dezembro do mesmo ano, as delegações técnicas de ambos os países, acompanhadas dos 

representantes diplomáticos, realizaram nova reunião, dessa vez em Montevidéu, para continuar 

ajustando a metodologia do monitoramento conjunto e seguir avançando no planejamento de 

atividades (MVOTMA, 2001).  

Em abril de 1997, técnicos da DINAMA visitaram a usina para realizar medições na boca da 

chaminé, atentando para os seguintes parâmetros: temperatura, pressão, velocidade, material 

                                                 
125 Os resultados do trabalho sobre doenças respiratórias não foram lembrados por uma técnica do Ministério de Saúde 
Pública do Uruguai que foi consultada sobre o assunto.   
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particulado, óxido de nitrogênio, anidrido sulfuroso e oxigênio. Na reunião técnica realizada no dia 

15 de abril, em Porto Alegre, foram avaliados os primeiros resultados do monitoramento em boca de 

chaminé. A delegação uruguaia mostrou-se satisfeita pela forma como a pesquisa havia sido feita, de 

forma conjunta, e manifestou interesse em continuar realizando monitoramentos em boca de 

chaminé, já que os dados obtidos eram relevantes para a elaboração de um modelo matemático de 

dispersão de poluentes que o Uruguai pretendia desenvolver (Ata da Reunião Técnico-Diplomática 

Brasil-Uruguai, 1997). 

Os negociadores do Brasil apresentaram uma proposta de ampliação do programa de 

monitoramento conjunto, que previa também o monitoramento de precipitações úmidas e secas, um 

monitoramento contínuo sobre o dióxido de enxofre e a análise de material particulado, sob a 

responsabilidade de cada uma das partes. Após cada país realizar a sua avaliação, haveria uma 

reunião para determinar, de acordo com os resultados, se seria dada continuidade – ou não – ao 

monitoramento conjunto. Em seguida, cada parte continuaria realizando o seu próprio monitoramento 

na região. A delegação do Uruguai comprometeu-se a estudar a proposta, que também incluía a 

realização de um encontro para definir a localização mais adequada dos próximos pontos de coleta 

para os monitoramentos de qualidade do ar. No entanto, a proposta também previa que a análise para 

determinar a caracterização qualitativa do material particulado deveria ser feita “sob a 

responsabilidade de cada uma das partes”. No final do período previsto, cada uma das partes avaliaria 

os resultados. Só a partir desse momento segundo os resultados, as partes determinarão de comum 

acordo a eventual necessidade de implementar a segunda fase do monitoramento ou, poderiam 

considerá-lo finalizado, mantendo ações de monitoramento ambiental que fizessem possível o 

acompanhamento da qualidade ambiental da região (Ata de Reunião Técnico Diplomática Brasil-

Uruguai, 1997, parágrafo 8).  

Os mesmos resultados e discussões foram registradas na VIII Reunião de Cooperação de 

Comitês de Fronteira, realizada em Porto Alegre (Ata da  VIII Reunião de Cooperação de Comitês de 

Fronteira 1997).   

 

Concluindo, as renegociações sobre a melhor forma de dar continuidade ao monitoramento 

acabaram não chegando a um consenso para que fosse implementado conjuntamente. As reuniões 

técnicas determinaram que cada parte fosse realizando os seus próprios monitoramentos, já que cada 

uma estava adotando tecnologias e metodologias distintas. Tal decisão ficou evidente na última 
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reunião técnica, realizada em Porto Alegre, em 1999, na qual os delegados do Uruguai apresentaram 

o seu projeto de monitoramento próprio na região (Ata da Reunião Técnica Brasil-Uruguai sobre 

Meio Ambiente, 1999,  parágrafo 4). O objetivo das autoridades da DINAMA no Uruguai era 

desenvolver uma rede própria e convidar a parte brasileira a participar do trabalho, juntamente com 

os técnicos uruguaios, em diversos níveis. No entanto, “isto vai depender do que seja resolvido pelo 

governo do Brasil” (MVOTMA, 2000a; Ata da Reunião Técnica Brasil-Uruguai sobre Meio  

Ambiente, 1999).   

Como decorrência da falta de acordo sobre os aspectos técnicos para continuar o 

monitoramento de forma conjunta, cada parte – a DINAMA, no Uruguai, e a FEPAM, no Brasil – 

continuou realizando os seus próprios monitoramentos, mantendo uma relação de confiança e troca 

de informações sobre os dados e resultados alcançados (Ata da Reunião Técnica Brasil-Uruguai 

sobre Meio Ambiente, 1999).  

Como resultado final desse processo, as partes continuaram implementando estudos, mas, 

diferentemente do que ocorreu na primeira fase, dessa vez não houve consenso técnico sobre qual 

metodologia deveria ser adotada para dar prosseguimento ao monitoramento conjunto, o que deu 

origem a um “impasse técnico” (Ehrmann & Stinson, 1999; Susskind, 1994; Susskind & Cruikshank, 

1987). Portanto, a ausência de acordo se deu em razão de uma questão técnica (Brooks, 1984; Clark 

& Majone, 1985; Ehrmann & Stinson, 1999; Fiorino, 1989). 

Nessa etapa, é importante destacar que a mudança de contexto nos dois países diminuiu a 

pressão política sobre ambos os governos para chegar a um acordo técnico. As principais mudanças 

ocorridas no Uruguai foram as seguintes: diminuição da pressão política, devido à exclusão dos 

stakeholders da negociação; concentração do assunto no Ministério da Habitação, Ordenamento 

Territorial e Meio Ambiente; baixo controle parlamentar sobre o assunto; e a mudança no enfoque 

dado pela imprensa ao assunto. No caso do Brasil, também houve alterações no contexto político: o 

principal tema da agenda pública referente a Candiota passou a ser a construção de Candiota III.     

Concluindo, a mudança mais significativa foi que o processo de implementação deixou de ser 

um joint-fact-finding (Ehrmann & Stinson, 1999; Susskind, 1994; Susskind & Cruikshank, 1987). O 

monitoramento conjunto  da região foi renegociado. Como decorrência da falta de acordo os 

negociadores cada um dos Estados passou a implementar o seu próprio monitoramento. No entanto, 

manteve-se aberto um canal de diálogo e cooperação entre ambos os Estados, baseado na idéia de 

compartilhar as informações obtidas com os monitoramentos (McKearnan & Fairman, 1999; 
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Susskind & Cruikshank, 1987). Essa forma de gerenciar o processo de monitoramento deixou 

novamente em evidência o problema da inexistência de uma forma preventiva de resolução das 

divergências que poderiam surgir em caso de resultados conflitantes sobre a poluição ambiental da 

região. Poderia chegar a ocorrer inclusive uma disputa sobre qual seria o melhor método de resolver 

um eventual desacordo em relação a resultados distintos: negociação direta, negociação assistida ou 

participação de um terceiro (facilitador, “neutro”, árbitro etc.).126  

 

6.3.2. Mudança do contexto institucional no Uruguai: o aumento do poder da DINAMA 

     

Neste item será mostrado que a estratégia dos funcionários da DINAMA que negociaram com 

o Brasil consistiu em buscar um fortalecimento técnico da instituição e em legitimar o trabalho 

desenvolvido perante as autoridades brasileiras (Cámara de Representantes de la  República Oriental 

de Uruguay, 1998) . Eles perceberam que era necessário formular e implementar uma rede própria de 

estudo da qualidade do ar na região nordeste do país. O projeto era duplamente interessante: com a 

montagem da rede própria, os negociadores uruguaios teriam acesso à tecnologia moderna, ganhando 

capacidade de negociação internacional perante o Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecendo a 

capacidade institucional da DINAMA (Cámara de Representantes de la Rep. O. de Uruguay, 1998). 

A falta de tecnologia própria tinha sido uma das carências institucionais que levaram a DINAMA a 

solicitar ao Brasil cooperação para realizar a primeira fase do monitoramento conjunto. Portanto, a 

partir do momento em que tivesse a própria tecnologia, a instituição ganhava maior poder 

institucional (Grindle, 1980; Najam, 1995) e de negociação perante o Brasil, pois aumentaria a 

capacidade de produzir conhecimento sobre o tema (Fisher & Ury, 1981).    

Os funcionários da DINAMA notaram que haviam adquirido experiência e aprendizado ao 

longo do tempo em que trabalharam com os funcionários brasileiros. Naquele momento era 

necessário que eles dessem um passo à frente, de modo a aumentar o seu poder político institucional. 

Na primeira etapa, eles tinham dependido da parte mais poderosa tecnicamente: o governo do Brasil, 

em particular a FEPAM (Cámara de Representantes de la Rep. O. de Uruguay, 1998).127 

                                                 
126 A literatura especializada tem identificado diversas formas de resolução de disputas: conciliação, facilitador, 
mediador, arbitragem (Raiffa, 1982; Ury, 1991).  
127 Opiniões expressas em diversas entrevistas realizadas com quatro funcionários da DINAMA que participaram das 
negociações com o Brasil e com o LATU. 
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O novo ministro da pasta que englobava a área do meio ambiente, empossado em março de 

1995, projetou uma reforma ministerial que fortaleceria a DINAMA e colocou-a em execução. No 

interior do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente o momento também 

era propício para a implementação de uma estratégia nos moldes da que havia sido formulada (cf. 

Cámara de Representantes de la Rep. O. de Uruguay, 1998). Para a DINAMA, não era possível 

implementar aquela estratégia institucional sem a participação de outra instituição: era necessário 

desenvolver uma parceria de colaboração interorganizacional, que acabou sendo desenvolvida com o 

Laboratório Tecnológico do Uruguai (LATU). 

A instituição que melhor preenchia as expectativas e os objetivos da DINAMA foi o   LATU, 

a instituição encarregada da certificação de qualidade ambiental no Uruguai,. Nesse sentido, em 

março de 1996 solicitou-se a consultoria técnica do LATU para o controle de qualidade sobre chuva 

ácida e foi constituído um grupo técnico para acompanhar a evolução do tema, formado por técnicos 

de diferentes órgãos da DINAMA: a Divisão de Assuntos Internacionais Ambientais – que se 

encarregou das relações com o Ministério das Relações Exteriores – e a Divisão da Avaliação de 

Qualidade Ambiental  – da qual dependem dois departamentos diretamente relacionados com o 

assunto, o Departamento de Normalização Técnica (ex-laboratório da DINAMA) e o Departamento 

de Qualidade da Água e do Ar.  A estratégia foi planejada de forma conjunta com a Direção de 

Assuntos Políticos do Ministério das Relações Exteriores (cf. MVOTMA, 2000a:8).  

O LATU solicitou a consultoria da Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), 

empresa sul-africana de prestígio internacional que realiza o mesmo tipo de atividades de controle e 

certificação ambiental e que contava com muita experiência, especificamente sobre chuva ácida. Em 

setembro de 1996, o LATU encaminhou a proposta técnica, fruto desse trabalho com a empresa 

consultora. Ao mesmo tempo, foi consultada a empresa ESKOM, que produz 95% da energia elétrica 

consumida na África do Sul e mais de 50% de todo o continente africano (MVOTMA, 1996, 2000b).  

A parceria interinstitucional do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio 

Ambiente com o LATU e a escolha do CSIR tinham outro componente estratégico: sul-africanos 

contavam com a certificação de normas de qualidade ambiental da série ISO 9.000, o que garantia ao 

ministério que a certificação do trabalho do monitoramento da qualidade do ar seria de padrão 

internacional. Além disso, do ponto de vista da negociação, tal fato aumentava a legitimidade dos 

dados que seriam apresentados ao Brasil (Cámara de Representantes  de la  Rep. O. de Uruguay,  

1998).    
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Em dezembro de 1996, foi assinado um convênio entre o Ministério da Habitação, 

Ordenamento Territorial e Meio Ambiente e o LATU para a implementação do programa de 

monitoramento da qualidade do ar na região nordeste do Uruguai (MVOTMA-LATU, 1996). O 

convênio compreendia a execução de três fases. Na primeira (duração aproximada de dois meses), 

seria realizada a análise específica dos lugares em que seriam colocados os equipamentos, levando 

em consideração os parâmetros meteorológicos e as características topográficas do território do 

Uruguai. As estações foram instaladas em Aceguá, Melo e Treinta y Tres (Cámara de Representantes 

de la  Rep. O. de Uruguay, 1998). No entanto, era necessário determinar com exatidão as técnicas de 

análise de poluentes que seriam utilizadas (MVOTMA, 2000b).  

Na segunda fase, desenvolveu-se o monitoramento, durante um período mínimo de 12 meses, 

dos seguintes poluentes: dióxido de enxofre (SO2) no ar, partículas totais em suspensão no ar e água 

de chuva. O método incluía a análise do grau de acidez (por meio do pH) e de condutividade, e a 

determinação de ânions e câtions de presença freqüente nas precipitações de chuva (MVOTMA, 

2000b;  MVOTMA-LATU, 1996). Na terceira e última fase, foi produzido um relatório final, que 

apresentou como resultado uma: avaliação da situação então vigente e a elaboração de um modelo de 

dispersão de poluentes que permitisse fazer previsões sobre o comportamento dos poluentes em 

diferentes situações de emissão e condições atmosféricas (MVOTMA,2000b; MVOTMA-LATU, 

1996).  

Os técnicos do DINAMA participaram de todas as fases do acordo, e receberam o 

treinamento necessário para a gestão da rede. No final do convênio, a DINAMA teria capacitação 

técnica para operacionalizar a rede e para a análise dos dados. O equipamento comprado no início do 

convênio ficaria em propriedade do MVOTMA (MVOTMA, 2000b, MVOTMA-LATU, 1996). Por 

meio dessa parceria estratégica, a DINAMA conseguiu implementar a rede de monitoramento da 

qualidade do ar na região nordeste do Uruguai, cobrindo os departamentos de Cerro Largo, Rivera, 

Tacuarembó e Treinta y Tres (MVOTMA-LATU, 1996) (Ver Anexo 6). O projeto representou a 

primeira experiência bem-sucedida de monitoramento do ar no país. A sua última fase prevê a 

elaboração de um modelo de dispersão de poluentes capaz de fazer previsões sobre o comportamento 

dos poluentes em diferentes condições atmosféricas (MVOTMA, 2000b).    

O primeiro relatório dos consultores da CSIR recomendava a instalação de estações e 

equipamentos a serem utilizados para realizar o monitoramento. Os consultores sul-africanos 

sugeriram também a inclusão do  laboratório da  DINAMA na geração de resultados de amostras de 
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água de chuva, pois o órgão possuía equipamentos e recursos humanos adequados para a tarefa 

(MVOTMA, 2000b; Cámara de  Representantes de la  Rep. O. de Uruguay, 1998).  

O LATU apresentou uma proposta de licitação para a compra do equipamento e dos sistemas 

de transferência de dados em tempo real, que foi aceita pela DINAMA. Assim, efetuou-se a compra 

de três estações, que dispunham de equipamentos automáticos e de funcionamento contínuo para a 

medição dos seguintes parâmetros: pressão atmosférica, umidade do ambiente, temperatura, 

velocidade e direção dos ventos, água da chuva, orvalho, partículas em suspensão e anidrido 

sulfuroso ( Cámara de  Representantes de la  Rep. O. de Uruguay, 1998; MVOTMA, 2000b).    

Funcionários da DINAMA encarregaram-se, em conjunto com funcionários do LATU, de 

cuidar da gestão da rede, que foi construída com três estações remotas – localizadas em Aceguá, 

Melo e Treinta y Tres – e uma estação central, em Montevidéu,  para receber, processar e guardar as 

informações provenientes das estações remotas. A transferência de dados era feita em tempo real, por 

meio de interligações MiniSAT (MVOTMA, 2000b).128  

Alguns problema técnicos surgidos na instalação das estações foram resolvidos com sucesso. 

A tecnologia utilizada significou para o Uruguai um grande avanço em relação à capacidade de 

coleta dos dados, em termos de freqüência e quantidade, facilidade de aceso, qualidade, 

confiabilidade e capacidade de processamento e transmissão à distância (MVOTMA, 2000b).  

A relevância da montagem da rede, além do interesse de incorporar os técnicos brasileiros ao 

trabalho (objetivo internacional), foi também o de aprimorar o conhecimento técnico e institucional 

da DINAMA (objetivo doméstico).  

Em 2002, atingiu-se a segunda fase do acordo: foi elaborado um relatório do monitoramento 

sobre a qualidade do ar na região nordeste do Uruguai.129 Do ponto de vista orçamentário, os gastos 

com a implementação da rede de monitoramento da qualidade do ar em Uruguai chegaram a US$ 

400.000 (MVOTMA-LATU, 1996), sendo este o maior investimento feito pelo Ministério da 

Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente área de monitoramento e controle, entre 1996 

e 1999. Em segundo lugar, ficou o projeto de investimento no Sistema Nacional de Avaliação da 

Qualidade de Água (Presupuesto Nacional 1995-1999, carpeta 439/95, Inversiones, Tomo III, citado 

por Santandreu, 1998).   

                                                 
128 Dados confirmados em entrevistas realizadas com funcionários da DINAMA e do LATU, diretores da rede de 
monitoramento.   
129 Os resultados do relatório serão analisados no capítulo 7 desta tese.  
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A DINAMA também se fortaleceu pelo fato de que o processo de implementação causou um 

impacto significativo do ponto de vista do controle técnico. A participação de atores da sociedade 

civil diminuiu de forma considerável no Uruguai. O processo de negociação com Brasil, no qual 

acabou predominando o aspecto técnico, aumentou a centralização e o controle decisório dos 

técnicos encarregados do gerenciamento do monitoramento. Tais fatores se, por um lado, 

contribuíram para que o processo fosse implementado, por outro, reduziram os controles 

democráticos da sociedade civil e o acesso da população aos resultados do monitoramento.  

O aumento do poder técnico expressou-se no controle da informação relativa aos resultados 

que foram sendo produzidos na implementação dos acordos (Susskind, 1994; Susskind & 

Cruikshank, 1987). Esse fator veio a confirmar uma característica das políticas ambientais no 

Uruguai: a dificuldade de acesso público à informação produzida pelo governo (Gudynas, 1996b; 

Santandreu, 1996).  A participação desses atores ficou reduzida ao controle político exercido pelo 

Parlamento e à atuação da imprensa, que continuou contribuindo na construção da agenda pública do 

assunto.130  

Aliás, a participação parlamentar em relação às políticas ambientais no Uruguai tem sido 

pouco inovadora. No período da legislatura 1994-1999, durante o mandato do presidente Sanguinetti, 

o Parlamento foi menos produtivo do que entre 1990 e 1994, no governo Lacalle (Gudynas & 

Santandreu, 1999). No período 1994-1999, a Câmara dos Deputados mostrou-se mais atuante em 

relação aos temas ambientais do que a Câmara de Senadores. Cerca de 95% dos pedidos de informes 

ao Executivo sobre questões ecológicas tiveram origem na Câmara dos Deputados. Além disso, 90% 

do total de exposições verbais sobre temas ambientais também foram produzidas pelos deputados 

(Gudynas & Santandreu, 1999).131  

A participação de parlamentares em relação ao tema de Candiota reforçou essa tendência. 

Durante todo o período da negociação dos acordos132 (1986-1990), foram realizadas apenas duas 

exposições verbais de parlamentares sobre o tema de Candiota, e um pedido de informes ao 

Ministério das Relações Exteriores. Foi no período da implementação (1991-2002) que se concentrou 

                                                 
130 A agenda da imprensa, nos dois países, no período da implementação, será analisada na última parte deste capítulo.   
131 Gudynas & Santandreu (1999) analisaram esse tipo de comportamento político em relação aos temas ambientais. Na 
opinião deles, tal fato pode ser explicado em larga medida pela existência de uma baixa produtividade da maioria dos 
parlamentares: muitos participam apenas formalmente do trabalho nas comissões, não assistem regularmente ao plenário, 
não dispõem de secretarias de informação sólidas etc. 
132 Realizou-se uma pesquisa exaustiva de todas as intervenções parlamentares sobre o tema de Candiota entre 1985 e 
2002 na Câmara Legislativa Nacional, incluindo deputados e senadores.  
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a maioria absoluta das ações parlamentares. O fato mais importante foi a aprovação do Tratado de 

Cooperação Ambiental Bilateral Brasil-Uruguai. Enviado pelo ministro das Relações Exteriores, em 

conjunto com o ministro da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente, em 1993, o 

projeto foi aprovado pela Câmara de Senadores no ano seguinte. Ingressou na Comissão de Assuntos 

Internacionais da Câmara dos Deputados e foi aprovado, nesta comissão, sob a forma de projeto de 

lei em 1996. Em seguida, foi enviado ao plenário de ambas as Câmaras (Cámara dos Representantes 

da Rep. O. de Uruguay, 1994).  Finalmente, as duas Câmaras, reunidas em plenário, aprovaram por 

unanimidade o projeto, transformando-o na Lei n°.16.817, de 11 de abril de 1997 (Registro Nacional 

de Leis de Decretos do Uruguai, 1997).  

Além dessa iniciativa, tiveram lugar no Parlamento cinco pedidos de informações, 

endereçados a diferentes ministérios (um no período da negociação dos acordos, e o restante durante 

a implementação), tendo a Comissão de Habitação, Território e Meio Ambiente da Câmara dos 

Deputados133 solicitado um pedido de informações específico ao M do Ministério da Habitação, 

Ordenamento Territorial e Meio Ambiente.  

Os dados da atividade legislativa sobre o tema de Candiota são apresentados na tabela 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Em particular, merece ser destacado o interesse de Humberto Pica, deputado do Partido Branco pelo departamento de 
Cerro Largo, pelo assunto da contaminação causada por Candiota no Uruguai. 
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Tabela 6.5: Pedidos de informes no parlamento uruguaio sobre  Candiota  (1985-2002) 

 

Ano 
 

Temas  Câmara (1) Partido 
Político  

1988 Contaminação, meio ambiente Deputados Branco 
1996 Contaminação ambiental, medidas adotadas Deputados Frente Ampla 
1996 Contaminação ambiental, medidas adotadas Deputados Frente Ampla 
1996 Contaminação ambiental, medidas adotadas Deputados Frente Ampla 
1999 Chuva ácida, contaminação ambiental Deputados Novo Espaço 
2001 Construção de Candiota III, contaminação 

ambiental 
Deputados Frente Ampla 

 (1) Órgão no qual foi solicitado o pedido de informes  

Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pela Câmara Legislativa do Uruguai.  
 

6.3.3. A mudança do contexto político e institucional no Brasil na segunda etapa da 

implementação 

 

O processo da implementação dos acordos no Brasil, no período da mudança de enfoque do 

Programa de Monitoramento Conjunto (1996-2002), foi marcado pelo novo impulso do projeto de 

construção de Candiota III, motivado pelos interesses de uma série de atores institucionais relevantes, 

tanto em nível federal quanto estadual. Vale ressaltar, ainda, que o país vinha então enfrentando 

problemas com a falta de recursos energéticos. A importância adquirida pelo tema da construção de 

Candiota III também se refletiu na cobertura da imprensa.  

O tema esteve presente continuamente nas reuniões técnicas entre Uruguai e Brasil desde 

1996 até 2002. Os negociadores uruguaios e uma série de stakeholders relevantes naquele país 

perceberam, desde a década de 1980, que o aumento da capacidade energética de Candiota seria um 

fator de crescimento do risco de poluição ambiental transfronteiriça  (Gudynas, 1998).  

A seguir será analisado o processo de mudança institucional da CGTEE, que viabilizou a 

construção de Candiota III.134  

Duas mudanças significativas do contexto político institucional ocorreram na segunda etapa 

da implementação do monitoramento conjunto no Brasil. A primeira diz respeito à federalização da 

                                                 
134 Ver parte anterior, referente às renegociações bilaterais entre os dois países. Na maioria das atas analisadas, o tema de 
Candiota III foi percebido pelas autoridades uruguaias como um fator de aumento do risco potencial  ambiental.   
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CEEE, empresa da qual depende o projeto de construção de Candiota III, mediante a qual a CEEE, 

empresa pública controlada pelo estado do Rio Grande do Sul, transformou-se em Companhia de 

Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE.). Já a segunda remete à privatização da construção de 

Candiota III, que aconteceu no contexto da reforma do setor elétrico promovida no governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). 

Esses processos domésticos influenciaram a renegociação e a implementação dos acordos 

com Uruguai, dado que a construção de Candiota III tornou-se um ponto relevante da agenda de 

negociação bilateral entre Brasil e Uruguai. Em várias reuniões técnicas bilaterais o governo 

brasileiro informou à delegação uruguaia sobre o andamento do projeto de Candiota III (Atas das 

Reuniões Técnicas sobre o Programa de Monitoramento de Candiota, 1996-1999).  

A construção de Candiota III teve início em 1983 e foi alvo de diversos questionamentos 

políticos relativos a supostas irregularidades ocorridas no processo de licitação. A forma de 

realização da licitação deixara a CEEE numa situação extremamente complexa de endividamento 

com o governo da França, o que acabou motivando a abertura de uma CPI sobre Candiota. A CEEE 

se comprometera a pagar juros por equipamentos durante mais de seis anos à empresa francesa 

Alsthom, encarregada de implementar o  projeto de construção, mas a Alsthom não tinha obrigação 

de embarcar os equipamentos  para o Brasil (Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul, 1992). Tal fato contribuiu para que a federalização da CEEE começasse a ser vista como uma 

alternativa capaz de viabilizar o projeto de construção de Candiota III: “A federalização do 

empreendimento criará as condições necessárias para a retomada das obras de Candiota III” 

(Presidente da CEEE ao jornal Zero Hora, 29/01/93:33).  

Em 1994, uma comissão criada pela Portaria n°. 345 do Ministério de Minas e Energia, 

integrada por representantes do MME, do Ministério da Fazenda e do governo do Rio Grande do Sul, 

concluiu que a solução para viabilizar o projeto de Candiota III era a construção de uma unidade com 

capacidade de apenas 350 MW. Essa decisão alterou de forma substantiva o projeto original, que 

previa a construção de seis unidades a mais. A principal justificativa era a redução de custos do 

empreendimento (Comissão Interministerial, 1994).  

Após várias tentativas, o governador do Rio Grande do Sul negociou diretamente com o 

presidente Fernando Henrique Cardoso e com o presidente do Banco Central a possibilidade de 

privatizar a dívida de Candiota, a fim de que fosse liberado o equipamento da França (Zero Hora, 

14/02/95). Em dezembro de 1995, o governo federal sancionou o projeto de lei que autorizava a 
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privatização de Candiota III. Em troca, a dívida da CEEE de 146,2 milhões de dólares com os bancos 

franceses seria federalizada. Depois, foi prevista a publicação de um edital que permitia a 

transferência do projeto para a iniciativa privada, o que tornaria viável a finalização de Candiota III 

em 1997: “O governador disse que uma eventual retomada das obras de Candiota sem a solução 

sobre o controle acionário da unidade não teria valor legal.” (Zero Hora, 09/12/95, p.14).  O 

problema da dívida com o banco francês tinha passado a ser tratado no Clube de Paris. A outra parte 

da dívida de 146,2  milhões de dólares era do Estado do Rio Grande do Sul  (Zero Hora, 

09/12/1995).  

No final de novembro de 1995 o plenário do Senado aprovou a federalização das ações da 

CEEE com os bancos franceses, avalistas dos empréstimos para a construção de Candiota III. 

Determinou-se que a dívida de U$ 146,2 milhões seria assumida pela União, em troca da 

transferência da usina para a iniciativa privada. Outros U$ 189 milhões, referentes a créditos para a 

compra dos equipamentos, também deveriam ser transferidos para a União (Zero Hora, 30/11/1995). 

Finalmente, em dezembro, o presidente da República sancionou o projeto de lei que autorizava a 

privatização de Candiota III, em troca da federalização da dívida da CEEE com os bancos franceses 

(Zero Hora, 09/12/1995).  

A Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) foi constituída em 28 de 

julho de 1997, a partir da reestruturação societária da Companhia Estadual de Energia Elétrica 

(CEEE). Em 30 de novembro de 1998, o controle acionário da CGTEE foi transferido para a União, 

com base no Contrato 014/98/STN/COAFI. Posteriormente, em 30 de junho de 2000, a companhia 

passou ao controle acionário da Eletrobrás, que detém 99,94% das ações. Com o Contrato de 

Concessão de Geração nº. 67/2000-ANEEL, assinado em 13 de setembro de 2000, a CGTEE passou 

deter os direitos de exploração e produção de energia elétrica através de suas usinas termelétricas, 

instaladas Rio Grande do Sul até o ano de 2015. A CGTEE, concessionária de serviços públicos de 

energia elétrica, atua exclusivamente na produção de energia elétrica, tendo como fonte de 

combustível predominante o carvão mineral. Por meio de suas usinas, a companhia supre o Sistema 

Interligado, em conformidade com o Programa de Geração previamente estabelecido pelo Operador 

Nacional do Sistema (ONS) (CGTEE, 2002). 

Na condição de agente de geração, a CGTEE comercializa energia no âmbito do Mercado 

Atacadista de Energia (MAE), tendo como referência os Contratos Iniciais de Compra e Venda de 

Energia Elétrica, assinados em 30 de setembro de 1997 com a CEEE, com a Companhia 
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Riograndense de Energia e com a AES SUL - Distribuidora Gaúcha de Energia S.A, pelo prazo de 

quinze anos. O parque gerador da companhia é composto pelas usinas termelétricas de Presidente 

Médici (Candiota II), de São Jerônimo (20 MW) e de Nutepa (24 MW), totalizando 490 MW de 

potência instalada. Candiota III terá uma produção de 446 MW de potência instalada. A geração de 

energia elétrica em 2001 foi de 1.531 GWh, sendo 22,4% inferior ao alcançado no ano anterior, 

devido a problemas com o precipitador eletrostático da unidade nº 3 da UTE Presidente Médici 

(CGTEE,  2002). 

Em 1998, foi assinado o contrato entre a União, o estado do Rio Grande do Sul e a CEEE, 

pelo qual o Tesouro Nacional assumiu as dívidas de Candiota III e a CGTEE (federal) passou a ser a 

proprietária da Usina Presidente Médici (Candiota II). A dívida da CEEE assumida com o Banque de 

Paris et Pays Bas e o Banque Française de Commérce Exterieur foi transferida, nesse contrato, para o 

governo federal por meio da assinatura de um outro contrato com o governo estadual, que previu a 

privatização da usina. Em julho do mesmo ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

lançou o edital de privatização. O pacote de privatizações incluiu as três usinas controladas pela 

CEEE (Candiota fase A e B, Nutepa e São Jerônimo), que foram repassadas à União como parte do 

acordo (Zero Hora, 24/02/97).  

As necessidades da política energética brasileira aumentaram o interesse no aproveitamento 

da produção do carvão na geração de energia, o que incluía Candiota III e a finalização de Jacuí I, 

ambas usinas de relevância estratégica para o governo gaúcho (Zero Hora, 10/05/97). Funcionários 

de alto escalão da Eletrobrás reconhecem a importância estratégica de Candiota, pelo fato de estar 

localizada na “ponta” do sistema interligado de energia do Brasil.135 

O primeiro chamado de licitação realizado pela ANEEL não teve sucesso, devido à 

desvalorização do real em 1999: a única empresa que se apresentou foi a francesa Alsthom, que 

construíra Candiota II. O cancelamento colocou a questão de Candiota III novamente na estaca zero 

(Gazeta Mercantil, 24/05/1999). Depois de várias negociações, a Secretaria de Minas e Energia do 

Rio Grande do Sul negociou com o ministro de Minas e Energia um acordo para retomar as obras, em 

setembro de 1999. Nessa negociação, o governo federal confirmou a transferência de Candiota III 

para a União (Zero Hora, 23/08/99). 

                                                 
135 Entrevista realizada com o engenheiro Rogério Mundim, então diretor da Divisão do Meio 

Ambiente/ Diretoria de Engenharia, da Eletrobrás. 
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As negociações continuaram até a divulgação de um edital para a assembléia de acionistas da 

Eletrobrás, cujo sócio majoritário é o governo federal. Desta forma, dado o fato de que a Eletrobrás é 

proprietária da CGTEE, o projeto de construção de Candiota III ficou sob a responsabilidade da 

União, tendo o Tesouro Nacional assumido a dívida referente à usina. No entanto, a construção da 

termelétrica, que poderia ficar a cargo da CGTEE, não entrou em discussão na assembléia da 

Eletrobrás. Na ocasião, comentou-se a possibilidade de a CGTEE assumir Candiota, para fins de 

privatização. Dessa forma, o novo proprietário assumiria a manutenção de Candiota II e a construção 

da terceira parte do complexo. Segundo o então diretor financeiro da Eletrobrás, a retomada das 

obras não constava na pauta da assembléia. Ele afirmou que a privatização da usina seria estudada 

em breve pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) (Zero Hora, 22/12/1999).  

Em 2000, o governo federal lançou o Programa Prioritário de Termelétricas 2000/2003, que 

propunha a construção de 49 usinas em 18 estados. Quatro unidades seriam construídas no Rio 

Grande do Sul, e uma delas seria Candiota III. Concebido para responder às demandas crescentes de 

energia no país, o programa introduzia mudanças na matriz energética, prevendo um aumento da 

participação do gás natural. Caberia às termelétricas responder pela produção de 11 mil MW, com 

investimentos globais de R$ 12 bilhões e participação relevante da iniciativa privada. Caso se 

concretizasse a construção das usinas previstas para o Rio Grande do Sul, o estado iria acrescentar 

1,8 mil MW ao seu sistema elétrico, o dobro da capacidade de geração de energia que possuía em 

1999. Dessas usinas, duas seriam movidas a gás argentino, e duas a carvão, Seival e Candiota III. 

Para esta última ser viabilizada, seria indispensável um acordo entre os governos estadual e federal 

relativo a aos débitos da CGTEE  (Zero Hora, 26/02/2000). 

Como parte do programa, Candiota III tem alguns benefícios garantidos, como financiamento 

do BNDES de até 30% do investimento total, e teve assegurada a manutenção de subsídios da Conta 

de Compensação de Combustíveis (CCC) até 2005 (Zero Hora, 01/03/2000). 

Houve até mesmo uma tentativa de investimento chinês, que acabou não se concretizando 

porque devia ser submetido à chancela do governo central da China, já que o projeto envolvia a saída 

de divisas do país (Zero Hora, 06/06/2000). 

Em novembro de 2000, os equipamentos que estavam em Porto Novo, no Rio Grande do Sul, 

foram liberados, já que efetivamente a CGTEE retomara os preparativos para a construção de 

Candiota III. A CGTEE previu que o início das obras iria começar em abril de  2001, envolvendo 
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investimentos da ordem de U$ 410 milhões.  Em agosto de 2000, por meio de uma medida provisória 

editada pelo governo federal, a Eletrobrás assumiu as dívidas da CEEE e tornou-se responsável por 

decidir se, depois de acabadas as obras, a usina seria privatizada ou não. Antes da reedição dessa 

medida provisória, a conclusão das obras já estava condicionada à privatização prévia de Candiota III 

(Zero Hora, 30/08/2000; O Estado de São Paulo, 04/10/2000). Nas palavras do governador gaúcho 

Olívio Dutra, 

a retomada do projeto de Candiota incrementa a lavra e o beneficiamento do 
carvão, produz renda e gera empregos na região e, dado o aperfeiçoamento das 
“tecnologias limpas” empregadas nas usinas térmicas a carvão, reduz drasticamente 
os impactos ambientais provocados pela sua queima, apontando para o crescente 
aproveitamento do mineral na matriz energética do Rio Grande (Zero Hora, 
11/09/2000, p. 34).   

 

O presidente da CGTEE, Rodrigues de Melo, também se posicionou em relação ao tema, 

afirmando que “um dos objetivos da modelagem é reforçar a viabilidade legal e jurídica da parceria 

privada necessária à execução do projeto. O trabalho deverá estar concluído dentro de 30 dias” (Zero 

Hora, 11/07/2001). 

No entanto, o projeto de Candiota III teve que enfrentar novos problemas. Em maio de 2002, 

ao contrário do que tinha sido prevista, foi editada uma resolução da Comissão Nacional de 

Desestatização que condicionou a construção da usina a uma parceria pública e privada. Essa 

determinação transformou-se num novo impedimento para finalizar a construção de Candiota III 

(Zero Hora, 30/05/2002). De acordo com este jornal: 

 

Prometida há mais de 20 anos, Candiota III já passou por todo tipo de 
dificuldade. Pelo menos os últimos três governadores já se envolveram nas 
negociações para a conclusão da usina. Hoje, há dois obstáculos remanescentes: a 
resolução 48, de 13 de dezembro de 2000 do CDN, e recursos públicos suficientes 
para concluir a obra. Atualmente a térmica está sob responsabilidade da CGTEE (...) 
A paralisação na retomada das obras da usina está preocupando também o governo 
do Estado, que entrou em acordo com a União para o pagamento de dívidas e 
bancou boa parte dos custos de armazenagem dos equipamentos no porto. A 
secretaria de Energia, Minas e Comunicações, Dilma Rousseff, diz estar 
“impressionada” com a falta de cumprimento dos sucessivos anúncios de resolução 
dos problemas (Zero Hora, 30/05/2002, p. 34).  

 

Em maio de 2002, CGTEE ganhou novo presidente-Adroaldo Streck-, que logo precisou 

enfrentar novas dificuldades, já que o governo federal havia adotado como política não permitir que 

as empresas públicas de geração de energia realizassem investimentos sem a associação com o 
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capital privado (Zero Hora, 30/05/02) Em junho, o presidente Fernando Henrique Cardoso mostrou-

se interessado em resolver o problema, dado que já existia um investimento inicial de U$ 70 milhões 

nos equipamentos. No entanto, o retorno do investimento em Candiota não é maior do que 12%, e os 

grupos privados só aceitavam um mínimo de 20%. A única alternativa para viabilizar Candiota III era 

por meio da própria CGTEE (Zero Hora, 08/06/2002). 

Em outubro de 2002, o Conselho Nacional de Desestatização reuniu-se em Brasília para 

decidir o futuro de Candiota III. Na ocasião, obteve-se o apoio do presidente da República para 

eliminar a resolução que exigia a participação privada em empresas públicas (Zero Hora, 

25/10/2002). Em 2002, a diretoria da CGTEE fez uma avaliação do processo e da situação do projeto 

Candiota III (CGTEE, 2002), chegando às seguintes conclusões, expostas abaixo.  

a) A construção de Candiota III, termelétrica integrante do Programa Prioritário de 

Termeletricidade 2000/2003, a carvão mineral, com potência de 350 MW, está projetada para ser 

instalada junto à Usina Termelétrica Presidente Médici (Candiota II). Concebido em 1981, pela 

CEEE, o projeto foi paralisado em 1984, em razão das dificuldades financeiras que impediram a 

continuidade do empreendimento.  A ANEEL, por meio da Concorrência n°. 03/98, tentou viabilizar 

a privatização do projeto, mas o processo de licitação acabou fracassando. Com a finalidade de 

promover estudos e apresentar uma proposta de solução, os Ministérios de Minas e Energia e 

Fazenda criaram, mediante a Portaria Interministerial n°. 19, de 28 de janeiro de 2000, um Grupo de 

Trabalho (GT) multisetorial. Em seu relatório, o GT recomendou a designação da CGTEE como 

responsável pelo desenvolvimento, implantação e operação do empreendimento e, ainda, a cessão, 

pela União, dos equipamentos de Candiota III, sob forma de utilização gratuita. A implementação do 

projeto, poderia ser realizado pela CGTEE, quer como controladora, quer como associada a uma ou 

mais empresas privadas. Com a aprovação do relatório, publicou-se, em 28de agosto de 2000, a 

Medida Provisória nº 1985-31, que permitia a transferência do empreendimento à União. Com a 

Resolução n°. 48, de 13 de dezembro de 2000, o Conselho Nacional de Desestatização (CND) 

aprovou a implementação do empreendimento pela CGTEE, em conjunto com a iniciativa privada. A 

partir desse momento, coube à CGTEE a adoção de várias medidas (CGTEE, 2002).  

b) A execução do projeto poderá ser feito com investimento próprio ou em parceria com a 

iniciativa privada. Em janeiro de 2001, os equipamentos e materiais já fabricados, que estavam 

armazenados nos portos de Rio Grande foram finalmente transferidos e armazenados no Complexo 

Presidente Médici. A CGTEE, por meio de licitação, contratou, em 23 de maio do mesmo ano, a 



 231

empresa Engevix Engenharia S/C Ltda. para a prestação de serviços de consultoria especializada, 

com a finalidade de elaborar a avaliação econômica do empreendimento, incluindo investimentos 

realizados e a realizar, análise de mercado, recomendação do preço mínimo e da modelagem para sua 

execução. Os estudos indicaram duas alternativas viáveis para a implementação do empreendimento: 

a execução em parceria com a iniciativa privada, mediante a constituição de uma Empresa de 

Propósito Específico, conforme já autorizado pelo CND; ou a execução apenas pela CGTEE. Cada 

opção apresentava tanto benefícios quanto dificuldades. Os estudos apontaram a segunda alternativa 

como a de maior rapidez de implementação e valorização dos ativos já existentes (equipamentos e 

materiais fabricados). O valor estimado a investir é da ordem de US$ 280 milhões (CGTEE, 2002). 

c) Com o objetivo de agilizar o processo, enquanto aguarda a definição sobre o modelo de 

implantação do empreendimento, a CGTEE vem adotando diversas medidas no campo institucional 

para a obtenção das licenças ambientais e autorizações necessárias , dedicando-se também a elaborar 

a documentação necessária para o andamento do projeto. Nesse sentido, a empresa já tem a Licença 

Prévia (LP), concedida pelo IBAMA, válida até outubro de 2002. A Licença de Instalação (LI) ainda 

depende de revisão, a ser feita no Projeto Básico Ambiental, atendendo a solicitação do IBAMA, 

cujo edital de licitação para a contratação dos serviços de consultoria especializada encontra-se em 

fase de conclusão.136 As solicitações de outorga do uso da água e o tratamento de efluentes líquidos 

foram encaminhadas e estão sendo tramitando, respectivamente, na Agência Nacional de Águas 

(ANA) e no Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (DRH/RS). O pedido de 

autorização para a implantação do empreendimento foi encaminhada à ANEEL, sendo que a emissão 

depende de manifestação da CGTEE sobre como será conduzido o empreendimento (se em parceria 

ou unicamente pela própria empresa) (CGTEE, 2002). 

Em síntese, as mudanças no processo de implementação foram motivadas pelos seguintes 

fatores:  

a) a renegociação e a falta de consenso técnico entre os dois Estados sobre como continuar o 

monitoramento conjunto;    

b) o interesse da DINAMA, do Uruguai, na implementação de um monitoramento próprio da 

qualidade do ar; 

                                                 
136 Um funcionário de alto escalão do IBAMA em Porto Alegre manifestou que a LI concedida pelo órgão tinha 
demorado devido a questões técnicas do projeto. O principal aspecto questionado pelo IBAMA era que a implementação 
do projeto Candiota III estava extremamente vinculada à Candiota II (entrevista com o superintendente de Projetos do 
IBAMA, 2002).    
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c) a mudança do contexto político e institucional no Uruguai; e 

d) a mudança do contexto político, institucional no Brasil. 

A tabela 6.6.  resume as mudanças ocorridas nos dois países. 
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Tabela 6.6.: Mudança de enfoque e fatores influentes no Brasil e no Uruguai  

Mudança de 
enfoque 

Fatores influentes da mudança 

 Fatores de contexto 
       no Uruguai 

Fatores de contexto  
       no Brasil 

 

   Diálogo político 

 
Institucional: aumento 
do poder da DINAMA 

Mudança no contexto 
institucional: 
federalização da 
empresa 

 
 
         Troca de  
informações 
bilaterais 

Político: diminuição do 
controle 

Político: diminuição de 
interesse de atores na 
implementação 

Fim do 
joint-fact-finding 

Imprensa: interesse em 
poluição ambiental 

Imprensa: interesse em 
Candiota III 

           Falta de  
    acordo  técnico 

  

Fonte: elaboração própria. 

 

6.4. A imprensa como fator de contexto na etapa da implementação dos acordos  

 

A atuação da imprensa foi outro fator do contexto político da implementação dos acordos. A 

seguir será analisada a forma com que a imprensa abordou o tema de Candiota no Uruguai e no 

Brasil durante a etapa de implementação dos acordos, entre 1991 e 2002.   

 No Uruguai, a quantidade de matérias referentes a Candiota no período caiu de 50 para 43 

artigos (ver Figura 6.1.). A distribuição dos artigos concentrou-se em três anos: 1991, 1995 e 1999. 

Em 1991, percebe-se o interesse pela implementação dos acordos. Em 1995, com a mudança de 

governo, houve um novo interesse no assunto. E, em 1999, o tema voltou a receber destaque, como 

conseqüência das denúncias de uma suposta “chuva ácida” em Cerro Largo e em Treinta y Tres. 

Naquele momento, a população desses departamentos acreditava que havia aparecido uma chuva 

“negra” na região, causada pela UTPM. Tal evento recebeu mais uma vez uma ampla cobertura da 

imprensa, motivando inclusive um pedido de informes de deputados da oposição ao governo central 

(ver Figura 6.1). 
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Figura  6.1.: Gráfico de artigos publicados no Uruguai sobre Candiota na etapa da 
implementação dos acordos (1991-2002) (em número absolutos) 

 

 
 
Fonte: elaboração própria.  

 
 
 

 O tema com maior número de menções na imprensa uruguaia foi a contaminação produzida 

pela UTPM (41% das menções), seguida pela implementação dos acordos (32% das menções). A 

construção de Candiota III recebeu 13% das menções, e a política energética do Brasil, 6% (Ver 

Figura 6.2.) Esses dados mostram que foram mantidas as mesmas tendências da etapa da negociação.  
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Figura 6.2.: Gráfico dos temas publicados na imprensa uruguaia no período da 
implementação dos acordos (1991-2002) 
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  Fonte: elaboração própria  

 

A imagem que a imprensa uruguaia construiu da empresa e de Candiota continuou 

apresentando conteúdo negativo (65% das menções). As menções positivas só alcançaram 5% das 

menções (ver figura 6.3.). Interessante notar que, em relação a esse ponto, também se manteve o 

mesmo padrão da etapa da negociação, na qual a percentagem de menções negativas foi de 71 %. 

Concluindo, pode-se dizer que, em termos relativos, a cobertura da imprensa no Uruguai 

diminuiu no período da implementação, mas manteve o mesmo padrão do período anterior: 

predominância do tema da contaminação ambiental e imagem intensamente negativa da UTPM.  
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Figura  6.3: Gráfico da imagem da empresa na imprensa uruguaia na 
                     etapa da   implementação 
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  Fonte: elaboração própria. 

 

No Brasil, a análise dos artigos da imprensa que trataram do tema de Candiota mostrou que o 

Uruguai foi muito menos mencionado nos meios de comunicação brasileiros do que o Brasil nos 

jornais uruguaios: apenas 24% das matérias sobre Candiota mencionaram o Uruguai (no caso da 

imprensa uruguaia, 86% dos artigos fizeram referência ao Brasil) (ver Figura 6.4.). Isso pode ser 

explicado pelo fato de a imprensa uruguaia ter continuado a dar principal destaque ao tema da 

contaminação ambiental gerada pela UTPM, ao passo que, no caso do Brasil, o tema com maior 

cobertura passou a ser o da construção de Candiota III.  
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Figura 6.4.: Gráfico comparado das mençõe 
s da outra parte na imprensa do Brasil e do Uruguai na etapa da implementação (1991-

2002) 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Em terceiro lugar veio o tema da contaminação ambiental (18% das menções) e, por último, a 
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implementação dos acordos, que atingiu 14% das menções (ver Figura 6.5.). A soma das menções 

dos temas da política energética e da construção de Candiota III chegou a 61%. Tal fato mostra que a 

abordagem da imprensa foi coerente com os temas que dominaram a agenda pública. Assim, a 

contaminação ocupou um lugar pouco relevante.   

O baixo número de menções ao Uruguai na imprensa brasileira e a preocupação com a 

construção de Candiota III reforçam o argumento defendido nesta tese de que o problema de 

Candiota no Brasil teve uma dimensão fortemente local, e que a preocupação com a poluição 

ambiental produzida pela UTPM sempre foi menor do que a existente no Uruguai. Por outro lado, a 

construção de Candiota III recebeu a maior quantidade de menções devido ao fato de que essa obra 

significar aumento da produção de energia no Rio Grande do Sul (e, conseqüentemente, maior oferta 

de empregos).  

Assim, pode-se concluir que a imprensa no Brasil foi outro fator de contexto que impulsionou 

o projeto de Candiota III, já que se concentrou muito mais nesse tema do que na implementação dos 

acordos ou no problema da poluição ambiental gerada por Candiota. 

 

 

Figura 6.5.: Gráfico dos temas mencionados na imprensa brasileira em relação a 
Candiota no período da implementação (1991-2002) 
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   Fonte: elaboração própria. 
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 A distribuição de menções do tema de Candiota na imprensa brasileira analisada durante a 

etapa da implementação revela uma concentração em 1992 (23 menções), 2000 (12) e 2001 (10). Em 

1992, o número de menções foi elevado devido à discussão de dois assuntos ao mesmo tempo: o 

futuro de Candiota III e o início dos monitoramentos conjuntos com Uruguai. Já a concentração nos 

anos 2000 e 2001 explica-se pelo interesse na imprensa em agendar a evolução das negociações, a 

fim de colocar em andamento o projeto Candiota III, pela CGTEE .  Tais dados são apresentados na 

Figura 6.6.  

 
 
 
 

Figura  6.6.: Gráfico da evolução das menções ao tema de Candiota na imprensa  
brasileira no  período da implementação (1991-2002) (freqüências absolutas) 

 
 
 
Fonte: elaboração própria 

 

A imagem que a imprensa brasileira construiu sobre a CEEE/CGTEE no período da 

implementação manteve as mesmas tendências reveladas na etapa da negociação. A Figura 6.7 

mostra que apenas 23% das menções construíram uma imagem negativa da empresa. A maioria das 

menções (62%) foi “neutra”, o que se deve, fundamentalmente, ao fato de que o tema preponderante 
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foi a construção de Candiota III. Isso pode ser interpretado como um fator que contribuiu para que 

não prevalecesse uma imagem negativa, já que os temas discutidos estavam mais relacionados à 

negociação da federalização da empresa e à geração de energia no Rio Grande do Sul. No entanto, 

deve-se levar em consideração que 38% das menções firmaram posição sobre a imagem (a soma das 

menções positivas, negativas e mistas). Desse universo, 70% das menções, que correspondem a 23% 

do total, passaram uma imagem negativa da empresa, e apenas 21% desse universo, que 

correspondem a 8% do total, apresentaram uma imagem positiva. Esses dados estão representados na 

Figura 6.7.  

 

 

 

Figura 6.7.: Gráfico da imagem da empresa na imprensa brasileira no período da 
implementação (1990-2002) 
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   Fonte: elaboração própria. 

 

6.5. Conclusões do capítulo  

 

O processo de implementação do Programa de Monitoramento Global da região de Canndiota 

foi eficaz na sua primeira etapa.  No Uruguai, foi alavancado pela existência de stakeholders e 

políticos influentes, que tinham um forte compromisso com a implementação. No entanto, para poder 
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levar adiante os monitoramentos, os obstáculos institucionais, tecnológicos e financeiros foram 

superados pela cooperação do governo brasileiro, por meio de equipamentos, treinamento de recursos 

humanos e assistência técnica.  

No Brasil, o processo apresentou algumas diferenças significativas, que explicam a eficácia 

da experiência da primeira etapa do monitoramento. Em primeiro lugar, o contexto das boas relações 

com o Uruguai incentivou uma série de atores a assumir o compromisso com o governo daquele país 

no sentido de implementar os monitoramentos. Além disso, a existência de um problema de poluição 

ambiental local produzido pela UTPM também contribuiu para o interesse de uma coalizão ampla de 

stakeholders políticos federais, do governo do Rio Grande do Sul e do município de Bagé, que 

ajudaram o enforcement dos acordos.    

O monitoramento conjunto e os estudos sobre qualidade do ar constituíram uma novidade, do 

ponto de vista da gestão dos processos de implementação. Não se tem conhecimento de casos 

similares em outros países em desenvolvimento. No caso em estudo, entre Brasil e Uruguai, isso foi 

possível principalmente pela existência de uma tradição de relacionamento de boa vizinhança entre 

os dois países. Esta tradição possibilitou que fosse instalado um clima de confiança mútua que 

facilitou o desenvolvimento do processo. A partir de 1996, divergências técnicas entre os 

negociadores dos dois Estados acabaram levando a uma mudança no enfoque do processo de 

implementação (Brooks, 1984; Clark & Majone, 1985; Ehrmann & Stinson, 1999; Fiorino, 1989). As 

discussões centraram-se fundamentalmente na questão da metodologia que deveria ser adotada para 

planejar o futuro do programa de monitoramento. Assim, a existência de interesses distintos e o uso 

de metodologias e tecnologias diferentes são os fatores que impediram que o monitoramento 

continuasse sendo implementado de forma conjunta.  

O processo adquiriu uma modalidade diferente: as reuniões técnicas passaram a ser reuniões 

de troca de informações e de consultas recíprocas, baseadas no diálogo e na cooperação. A forma da 

implementação foi renegociada (Susskind & Cruikshank, 1987).  

Do lado do Uruguai, o fator que explica a mudança de estratégia é um aspecto do contexto 

político-institucional: a procura de aumento da capacidade institucional do órgão ambiental, a 

DINAMA. Tal objetivo estava legitimado pelo interesse do Estado em desenvolver uma rede de 

monitoramento da qualidade do ar no país para poder controlar as emissões da UTPM. Para atingir 

esse objetivo estratégico, a DINAMA firmou uma parceria de colaboração interinstitucional com o 

Laboratório Tecnológico do Uruguai (LATU), órgão público que tinha poder institucional para 
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cooperar na montagem da rede e capacidade de assistir tecnicamente a DINAMA para ter acesso à 

tecnologia de padrão internacional. Assim, a rede foi montada com a assistência técnica do CSIR, da 

África do Sul, com vasta experiência em monitoramento de termelétricas a carvão e legitimidade 

internacional. A DINAMA foi bem-sucedida na montagem da rede, que representou a primeira 

experiência no Uruguai de monitoramento da qualidade do ar. 

Nem o Parlamento, nem a imprensa – já menos interessada na publicidade do assunto do risco 

de poluição transfronteiriça de Candiota – conseguiram evitar que o processo no Uruguai se 

encaminhasse no sentido de concentrar cada vez mais a tomada de decisões e da negociação em um 

grupo restrito de técnicos. A diminuição da participação e interesse de outros atores no assunto 

explica a razão pela qual o processo perdeu transparência, transformando-se numa questão mais 

técnica (Susskind, 1994).    

No caso do Brasil, dois fatores do contexto político e institucional influenciaram o processo 

de implementação. A empresa proprietária do projeto de Candiota III deixou de ser estadual (CEEE), 

e passou a ser federal (CGTEE). O projeto de construção de Candiota III dominou os interesses na 

agenda da negociação bilateral no período 1996-2002.  A federalização da empresa produtora de 

energia (CGTEE) ajudou no processo de construção de Candiota III, mas o projeto sofreu perdas em 

termos de tamanho e abrangência: em vez de seis unidades, como havia sido pensado originalmente, 

foi reduzido à construção de uma única unidade, com potência de 446 MW. 

Outros fatores, como a mudança da matriz energética, e a conseqüente necessidade de obter 

novas fontes de energia elétrica, num contexto marcado pela necessidade de aumentar a produção de 

energia, aliados aos interesses de atores do governo federal  e do Estado do Rio Grande do Sul,  

explicam por que foi possível dar início ao processo de construção de Candiota III. A imprensa 

brasileira foi outro fator que impulsionou o projeto de Candiota III, já que deram muito mais atenção 

a esse tema do que à questão da implementação dos acordos ou ao problema da poluição ambiental 

gerada por Candiota, tema que começava a desinteressar ao público federal e estadual do Brasil.  
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CAPÍTULO 7  EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO: RESULTADOS E IMPACTOS 

 

 

Neste capítulo será analisada a eficácia da implementação dos acordos assinados. O objetivo 

da implementação dos acordos é atingir as metas e os resultados propostos pelas partes (Grindle, 

1990).  

A eficácia compreende a análise dos resultados e dos impactos da implementação. Em relação 

aos resultados, compreende o exame dos resultados previsíveis – que são conseqüência direta do 

processo e têm a ver com o cumprimento dos objetivos da política definida na norma ou acordo (Rein 

& Rabinovitz, 1978; Sabatier & Mazmanian, 1981) –, e dos resultados imprevisíveis – os que 

produzem resultados indiretos. Os impactos referem-se aos efeitos ocorridos sobre atores políticos, 

populações e ONGs atingidas pelas ações da implementação dos acordos. Boa parte desses atores 

acaba passando por um processo de mudança após a implementação das políticas (Grindle, 1980; 

Sabatier & Mazmanian, 1981; Van Meter & Van Horn, 1975).  

No presente capítulo, a avaliação da eficácia137 da implementação compreende tanto os 

resultados quanto os impactos. Nesse sentido,  

Eficácia = resultados + impactos  

A eficácia da implementação inclui os diversos resultados e impactos gerados pelo processo 

de implementação dos acordos, discriminados a seguir:    

a) aumento do conhecimento sobre o problema do risco de poluição transfronteiriça produzida 

pela UTPM sobre o Uruguai (ver item 7.1.). 

b) melhoria da qualidade da relação entre as partes, o que inclui a criação de novas formas de 

trabalho em equipe entre técnicos dos dois países, para a realização da pesquisa conjunta de dados 

(Innes, 1999) (ver item 7.2.). 

c) melhoria da capacidade institucional dos órgãos ambientais reguladores, tanto no Uruguai 

quanto no Brasil. No Uruguai, registrou-se um aumento da capacidade institucional da DINAMA e 

do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente. A implementação criou 

                                                 
137 Esse aspecto foi discutido mais a fundo no Capítulo 2. 
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condições para melhorar o controle ambiental destes órgãos sobre a empresa, bem como acarretou 

melhorias na gestão ambiental da própria empresa (ver item 7.3.).  

d) melhoria da qualidade do processo de tomada de decisões sobre o problema, agregando 

informação científica e dando suporte técnico às decisões políticas (ver item 7.4.).  

Ao mesmo tempo, a partir da renegociação houve alguns problemas e falhas na 

implementação. No item 7.5. será analisada a diminuição da participação política e da transparência 

do processo. No item 7.6. será mostrado que o problema foi resolvido de forma parcial.  E, 

finalmente, no item 7.7., serão apresentadas as conclusões do capítulo.   

 

7.1. Criação de valor: aumento do conhecimento científico sobre a situação ambiental na 

região de Candiota  

 

A implementação dos acordos produziu valor para ambas as partes, tendo possibilitado um 

avanço no conhecimento científico a respeito dos impactos ambientais da UTPM na região de 

Candiota (Bazerman & Neale, 1993; Innes, 1999; Lax & Sebenius, 1986; McKearnan & Fairman, 

1999; Raiffa, 1982).  

A implementação do joint-fact-finding aumentou o conhecimento técnico sobre o problema, 

permitindo que as novas informações criadas por cada uma das partes fossem compartilhadas com a 

outra (Ehrmann & Stinson, 1999; Susskind & Cruikshank, 1987; Susskind, 1994). Introduzidos em 

decorrência da Ata de Jaguarão, tais estudos, de forma geral, não apresentaram resultados que 

comprovassem a existência de chuva ácida na região.  

Antes da realização dos estudos conjuntos, a realidade de produção e conhecimento sobre o 

problema era diferente em cada um dos países envolvidos. Enquanto no Brasil já existiam trabalhos 

que mostravam a existência de poluição ambiental local, no Uruguai o conhecimento técnico sobre a 

região era muito limitado. A implementação, pois, teve o mérito de ampliar esse conhecimento, 

através do monitoramento promovido pelo Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio 

Ambiente138.   

                                                 
138 Essa parte da tese está baseada na pesquisa realizada por Rótulo & Migliavacca (2003). Esses autores realizaram uma 
sistematização dos estudos mais relevantes produzidos nos 1990 no Brasil e no Uruguai. A pesquisa centrou-se na análise 
de 17 trabalhos, comparando os resultados obtidos por cada um.    
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Os estudos produzidos sobre Candiota, desde o período anterior ao PMC até 2002, são 

comentados a seguir. As informações contidas no presente item baseiam-se na pesquisa realizada por 

Rótulo & Migliavacca (2003), na qual foram analisados 17 trabalhos sobre contaminação ambiental 

da região de Candiota. A análise mais detalhada dos resultados dos estudos examinados nessa 

pesquisa encontra-se no Anexo 7.  

Os resultados dos estudos anteriores ao PMC, realizados no Brasil e no Uruguai, são 

comentados, respectivamente, nos subitens 7.1.1 e 7.1.2. Os avanços no conhecimento produzidos 

pelos estudos realizados no contexto do PMC, no Brasil e no Uruguai, são comentados no subitem 

7.1.3., ao passo que o monitoramento sobre a qualidade do ar realizado no Uruguai é abordado no 

subitem 7.1.4. Os resultados de outros estudos acadêmicos produzidos no Brasil são alvo de análise 

do subitem 7.1.5. Para finalizar, o subitem 7.1.6. tece algumas considerações sobre esse conjunto de 

estudos. 

 

7.1.1. Resultados dos estudos anteriores ao PMC realizados no Brasil 

 

No Brasil, os estudos sobre os impactos ambientais gerados pelas atividades do 

processamento de carvão, principalmente os provocados pela UTPM, foram sistematizados pela 

primeira vez por Sánchez & Formoso (1990). Um segundo esforço de sistematização foi realizado 

por Rótulo & Migliavacca (2003), incluindo os estudos e análises produzidos até o ano de 2003.  

a) Águas superficiais e sedimentos 

As atividades de processamento de carvão (desde a mineração até a utilização propriamente 

dita) na bacia hidrográfica do arroio Candiota geram efluentes que podem atingir os corpos hídricos, 

acarretando alterações na qualidade e na quantidade das águas naturais (FEPAM, 2002). Os estudos 

referentes aos cursos d’água da região de Candiota (CIENTEC/CEEE, 1989; Fiedler et al., 1990; 

Fiedler & Solari, 1988; Machado, 1985; Martins & Zanella, 1987, 1990) concentraram-se na sub-

bacia do arroio Poacá, afluente do arroio Candiota, que sofre influência direta da mineração.  

Esses estudos apontaram a existência de pH ácido e de concentrações elevadas de Fe 

(27,3mg/L) e SO4
2- (655mg/L) nos locais examinados, revelando o comprometimento da qualidade da 

água dos arroios de pequeno porte, como o Poacá, que drenam efluentes da mineração. No arroio 

Candiota, foram observadas pequenas variações, provavelmente em conseqüência da diluição e/ou 

sedimentação das cargas poluentes. Outras análises (Fiedler & Solari, 1988; CIENTEC/CEEE, 1989; 
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Morch, 1991) dos solos e sedimentos na região de Candiota foram realizadas para a avaliação dos 

níveis de concentração de metais e pH. Os resultados foram bastante heterogêneos, em razão das 

diferentes metodologias utilizadas (Jablonski et al., 1992).  

b) Ar  

A queima de combustíveis fósseis é reconhecida como o principal causador de poluição 

atmosférica, devido à emissão de partículas totais em suspensão, elementos-traço, óxido de enxofre e 

óxido de nitrogênio. Vale lembrar que anteriormente à implementação do PMC, o Brasil não 

dispunha de dados sobre qualidade do ar na região de Candiota. Foi a Resolução CONAMA n° 

003/90 (Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, 1992) que estabeleceu padrões de 

qualidade do ar para períodos de 24 horas de amostragem e médias acumuladas durante um ano, para 

alguns poluentes, dentre os quais partículas em suspensão TS, PI10 e SO2.  

 

7.1.2. Estudos produzidos no Uruguai antes do PMC    

 

a)Solos 

A Direção de Solos do Ministério da Pecuária e Pesca avaliou a composição química dos 

solos da região da fronteira, próxima a Candiota (Ministerio de Ganadería, Agricultura y  Pesca de 

Uruguay, 1989). Esses estudos, contudo, não revelaram a existência de pH ácido na região.  

Ar) 

Dois estudos foram realizados no Uruguai em relação à qualidade do ar. A pesquisa da 

Direção Nacional de Meteorologia do Ministério de Defesa Nacional (Dirección Nacional de 

Meteorologia de Uruguay, 1989) não conseguiu comprovar a existência de acidez na água da chuva 

nos departamentos uruguaios fronteiriços com o Brasil. Já os resultados do outro estudo, feito pela 

ONG Grupo Cerro Largo Pró-Condições de Vida (Grupo Cerro Largo Pro-Condiciones de Vida, 

1990a) indicaram precipitações ácidas na região. Os valores mais ácidos foram de 3,2 e 3,1, nas 

cidades de Melo e Noblia (departamento de Cerro Largo), respectivamente.   

 

7.1.3. Estudos produzidos na implementação do Programa de Monitoramento Conjunto 

Brasil-Uruguai  

 

a) Direção dos ventos 
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 Por meio de um convênio entre a FEPAM e a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), as 

autoridades ambientais brasileiras realizaram um estudo sobre a direção dos ventos. De acordo com 

esse estudo, a maioria dos núcleos de precipitação não se desloca do território brasileiro para o 

território uruguaio, seguindo geralmente do nordeste para o sudeste. Portanto, caso a chuva ácida 

realmente existisse, ainda assim não iria atingir preferencialmente para o Uruguai (FEPAM, 1995; 

FEPAM-Universidade Federal de Pelotas-UFPEL, 1992; Zero Hora, 17/12/1992). 

b) Ar 

Os monitoramentos conjuntos de qualidade do ar no Uruguai e no Brasil não apresentaram 

resultados que comprovassem a existência de chuva ácida. Não obstante, tiveram um importante 

significado, já que foram os primeiros estudos oficiais sobre a qualidade do ar implementados nos 

dois países. 

c) Águas superficiais, solos e sedimentos  

Já existiam estudos sobre solos e águas superficiais no Brasil, mostrando a contaminação dos 

arroios Poacá e Candiota. Em 1992, estudo promovido pela FEPAM revelou uma significativa 

degradação da qualidade dos corpos hídricos relacionada com os indicadores de acidificação (pH, 

condutividade e sulfatos) e causada pela mineração, e não pela precipitação atmosférica. Os 

resultados dessa pesquisa coincidiam com os dos estudos anteriores ao Programa do Monitoramento 

Conjunto. No Uruguai, o estudo de solos não indicou a existência de chuva ácida na região 

(MVOTMA, 1994). 

 

7.1.4. Resultados do monitoramento da qualidade do ar realizado pelo Ministério da 

Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente- LATU no Uruguai  

  

Diante das dificuldades para dar continuidade aos monitoramentos conjuntos, implementou-

se, no Uruguai, um monitoramento próprio, produzido por meio de uma colaboração 

interinstitucional envolvendo o Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente e 

o LATU.139 Realizado durante os anos de 1999 e 2000, o estudo chegou à conclusão de que a 

qualidade do ar na região nordeste do Uruguai é boa. As concentrações de SO2 e PM10 estavam 

abaixo dos padrões aceitáveis, levando-se em consideração qualquer padrão internacional tanto a 

nível diário quanto anual nas três estações. Não há diferenças significativas nas concentrações de SO2 
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entre as três estações, incluindo a de Aceguá, que é a mais próxima da UTPM (MVOTMA, 2000b;  

Zunckel et alii, 2003).  

 

7.1.5. Resultados de outros estudos produzidos no Brasil durante e depois do PMC  

Sem levar em consideração os trabalhos desenvolvidos no contexto do PMC, outros órgãos 

públicos também produziram trabalhos no Brasil. 

a) Resultados dos estudos sobre águas superficiais, solos e sedimentos  

De acordo com diversos estudos produzidos no Brasil sobre águas superficiais, solos e 

sedimentos da região de Candiota, existe um processo de contaminação e degradação ambiental dos 

arroios Poacá e Candiota, cuja causa está diretamente relacionada à mineração de carvão (FEPAM, 

1992;  Streck, 2001). 

b) Resultados dos estudos sobre qualidade do ar   

Outros estudos realizados pela FEPAM mostraram que as concentrações mais elevadas de 

SO2 não ultrapassaram os padrões de qualidade do ar estabelecidos pela CONAMA. O estudo 

realizado pela JICA chegou a conclusões similares. Já o trabalho desenvolvido por Migliavacca et al. 

(2003) comprovou a existência de precipitação ácida na região, revelando que aproximadamente 70% 

das amostras analisadas apresentaram valores de pH menores que 5,65.  

 

7.1.6. Conclusões  

 

Os resultados dos monitoramentos conjuntos, oficiais e acadêmicos, produziram os seguintes 

efeitos, listados abaixo. 

• Aumentaram a massa crítica de conhecimento oficial sobre o meio ambiente na região de 

Candiota.  

• Promoveram, nos dois países, o início da formação de uma base de dados ambientais sobre 

a região.  

• Não comprovaram a existência de poluição ácida transfronteiriça.  

• Poucos estudos e monitoramentos foram produzidos no Uruguai.  

                                                                                                                                                                     
139 A análise da formulação e implementação deste monitoramento foi realizada no capítulo anterior.  
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• Há uma predominância quantitativa e qualitativa dos monitoramentos produzidos pelos 

órgãos estatais, em comparação com os trabalhos realizados por ONGs e pelo meio acadêmico. 

• No total, foram realizados três estudos sobre qualidade do ar – dois oficiais e um produzido 

por uma ONG –, que chegaram a resultados diferentes: os dois oficiais não confirmaram a ocorrência 

de chuva ácida, ao passo que o da ONG foi o único no período estudado a indicar a existência de 

acidez do ar na região. O trabalho mais recente, o desenvolvido pelo MVOTMA-LATU, não tem 

sido muito difundido. A população local ainda não recebeu uma explicação oficial sobre a existência 

ou não da poluição transfronteiriça, o que não favorece a solução do problema (Susskind & Field, 

1996). 

• A análise da poluição da região de Candiota representa um desafio para pesquisas futuras, 

uma vez que se prevê a instalação de três termelétricas na região, incluindo Candiota III.  

 

7.2. Melhoria da qualidade da relação entre as partes 

 

A implementação dos acordos gerou melhorias na qualidade da relação entre as partes (Innes, 

1999; McKearnan & Fairman, 1999), o que pode ser explicado por uma série de razões. A produção 

de uma pesquisa conjunta de dados aumentou a cooperação entre ambos os Estados. O 

monitoramento conjunto ajudou a esclarecer o problema que tinha dado origem à negociação: a 

existência ou não de poluição transfronteiriça.  Os dois países aumentaram o conhecimento sobre 

uma questão que ainda permanecia relativamente obscura, já que não dispunham de informações 

científicas a respeito (Brooks, 1984; Clark & Majone, 1985; Ehrmann & Stinson, 1999; Fiorino, 

1989). 

Por outro lado, a forma de gestão do monitoramento conjunto criou condições para que os 

técnicos brasileiros e uruguaios trabalhassem em equipe, coordenando o monitoramento durante um 

longo período de tempo. No início da negociação, esses funcionários ainda não tinham um 

relacionamento muito próximo, mas após o monitoramento conjunto passaram a travar conhecimento 

interpessoal. Afinal, eles precisaram se reunir com grande freqüência, tomar decisões conjuntas 

durante boa parte do processo e ainda compartilhar e trocar informações, tudo isso com o propósito 

de resolver o problema de forma cooperativa. A experiência da implementação do joint-fact-finding 
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foi um importante aprendizado para eles (Ehrmann & Stinson, 1999; Innes, 1999; McKearnan & 

Fairman, 1999; Susskind & Cruikshank, 1987).140  

 

7.3. Melhoria do contexto institucional no Uruguai e no Brasil  

  

Nos dois países, o processo de implementação dos acordos provocou diversos impactos sobre 

instituições específicas. No Uruguai, o aumento de capacidade tecnológica e de aprendizado 

institucional da DINAMA foi o efeito mais relevante. No Brasil, os impactos ajudaram aos órgãos 

reguladores ambientais a aumentar o poder de controle sobre a UTPM. Além disso, houve uma 

melhora da gestão ambiental da empresa (Innes, 1999; Najam, 1995). 

 

7.3.1. Impactos do processo sobre instituições no Uruguai 

 

No caso do Uruguai, as principais mudanças e impactos sobre as instituições aconteceram 

fundamentalmente no Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente e, 

particularmente, na DINAMA, no LATU e no Ministério das Relações Exteriores, que conseguiram 

aumentar sua capacidade institucional (Grindle, 1997; Najam, 1995). No que se refere à DINAMA, 

esta organização aumentou a sua “capacidade institucional” da seguinte forma:   

a) Aumento da capacidade operacional tecnológica  

O Uruguai não dispunha de tecnologia própria para realizar o monitoramento da qualidade do 

ar. Assim, a montagem da Rede da Qualidade do Ar na Região Nordeste do Uruguai foi a primeira 

experiência institucional sobre o tema (MVOTMA, 2000b; Cámara de Representantes da Rep. O. de 

Uruguay, 1998).  

b) Aumento do conhecimento técnico sobre a chuva ácida e sobre monitoramento da 

qualidade do ar 

Após todos esses anos trabalhando no assunto, a DINAMA passou a contar com cinco 

funcionários – da Divisão de Avaliação de Qualidade do Ar e da Divisão de Assuntos Internacionais 

                                                 
140 Essas conclusões foram extraídas das entrevistas feitas com funcionários técnicos dos dois países. Eles varlorizaram 
esta experiência de forma positiva porque lhes agregou conhecimento da outra parte e permitiu desenvolver um bom 
relacionamento comum. 
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– especializados no tema, capacitados e treinados para desenvolver, negociar e planejar 

internacionalmente os monitoramentos (MVOTMA, 2000b).141   

c) Aumento do poder institucional doméstico, vis-à-vis o Ministério das Relações Exteriores, 

como conseqüência da participação do Uruguai numa negociação internacional complexa com um 

país mais poderoso, como o Brasil, a respeito de chuva ácida. Funcionários da Chancelaria 

declararam que haviam percebido que o poder da DINAMA na área de negociações internacionais 

ambientais aumentara significativamente nos últimos anos.142  

d) Início de formação de uma base de dados sobre a qualidade do ar no Uruguai, a qual será 

de grande valia para a DINAMA, devido aos seguintes aspectos:  

- elaboração do relatório nacional ambiental anual no Uruguai.  

- monitoramento das mudanças da qualidade do ar no Uruguai. 

- input para futuras decisões que dependam da análise dos fatores de potencial impacto sobre 

a qualidade do ar no Uruguai (MVOTMA, 2000b) .  

No caso do Laboratório Tecnológico do Uruguai (LATU), o aumento da capacidade 

institucional pode ser exposto do seguinte modo:  

a) Aumento da capacidade institucional, por ter sido a instituição que forneceu legitimidade e 

apoio técnico para a formação da rede.  

b) Aumento do saber técnico, por meio de especialistas que ganharam experiência em 

diferentes campos do uso da rede, incluindo manutenção dos equipamentos das estações, 

processamento de dados relacionados à qualidade do ar, análise de chuva ácida e computação de 

deposição seca. O LATU é a única instituição no Uruguai que possui conhecimento nessas áreas. 

c) Uso futuro dos dados obtidos com a rede para a formulação de um modelo de dispersão de 

contaminantes na região (MVOTMA, 2000b). 

Para o Ministério das Relações Exteriores, a implementação dos monitoramentos também 

gerou impactos institucionais, detalhados abaixo: 

a) Consistiu na primeira negociação ambiental bilateral da qual a Chancelaria participou; 

b) Aumentou o conhecimento sobre a melhor forma de lidar com esse tipo de negociações. 

Em razão da implementação dos monitoramentos, a Chancelaria viu-se forçada a aprender a 

                                                 
141 Estas informações foram organizadas a partir das entrevistas realizadas com funcionários da DINAMA. 
142 Essa observação foi feita com base em entrevistas realizadas com funcionários da Chancelaria uruguaia.  
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desenvolver estratégias, coletar informações e planejar ações de forma coordenada com a DINAMA 

(Cámara de Representantes de Uruguay, 1998).  

c) Permitiu a formação de um aprendizado institucional sobre um determinado tipo de 

processo de negociação – a implementação de acordos na área ambiental internacional bilateral. Tal 

fato mostra como a implementação gera mudanças institucionais e políticas (Jenkins & Sabatier, 

1986).  

 

7.3.2. Melhorias do contexto institucional no Brasil 

  

No Brasil, a negociação e a implementação dos acordos Brasil-Uruguai sobre Candiota 

causaram impactos sobre o órgão de controle ambiental do Rio Grande do Sul (FEPAM), 

aumentando a sua capacidade institucional e o poder de enforcement das agências reguladoras 

ambientais sobre a UTPM, que era operada pela empresa regulada. Esta, ao mesmo tempo, melhorou 

a sua gestão ambiental.   

a) O aumento da capacidade institucional da FEPAM  

Na FEPAM, os impactos do processo de negociação e de implementação dos acordos com o 

Uruguai expressaram-se principalmente no aumento da sua capacidade institucional como órgão 

ambiental.  

• Aumento do conhecimento técnico e expertise em negociações internacionais sobre chuva 

ácida   

O caso em estudo foi a primeira negociação internacional na qual a FEPAM teve que 

participar como órgão diretamente interessado no processo. Para os funcionários que acompanharam 

a negociação e a implementação dos acordos, tratava-se de uma experiência extremamente rica, já 

que eles nunca haviam enfrentado uma situação de negociação internacional sobre um assunto que 

não conheciam com tanta profundidade.143  

Segundo eles, foi necessário aprender a negociar num tema de natureza complexa e a 

resolver, de forma conjunta, um problema que envolvia diversas instituições estaduais e federais. A 

experiência serviu como aprendizado institucional para a definição e a elaboração de estratégias 

conjuntas com o Itamaraty, o IBAMA, a SEMAM-PR, o Ministério do Meio Ambiente, a Eletrobrás 

                                                 
143 Estas percepções foram transmitidas nas entrevistas realizadas com funcionários da FEPAM que participaram das 
negociações e da implementação do monitoramento conjunto.  
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e também com a CEEE.  A necessidade de aprender a trabalhar em equipe com técnicos uruguaios, 

no planejamento e na implementação dos monitoramentos, também foi percebida pelos funcionários 

brasileiros como uma experiência altamente positiva.144 

Os técnicos brasileiros e uruguaios receberam treinamento específico sobre formas de 

medição da chuva ácida e sobre a manutenção dos equipamentos emprestados ao Uruguai para fazer 

o monitoramento conjunto sobre qualidade do ar. Este treinamento foi financiado pela GTZ, órgão de 

cooperação técnica do governo da Alemanha (FEPAM, 1995).   

• Melhorias na tecnologia e nas estratégias de controle da qualidade do ar no estado do Rio 

Grande do Sul 

O impacto das negociações com a Uruguai e a necessidade de lidar com uma experiência 

sobre qualidade do ar ajudaram na implementação de estratégias futuras sobre o tema no Rio Grande 

do Sul. Na opinião de alguns funcionários, a política de controle da qualidade do ar foi influenciada 

pela experiência com Uruguai em dois aspectos: no método de realizar o monitoramento e na 

estratégia de melhoria do equipamento técnico para controle da qualidade do ar no estado. 

Em relação à FEPAM, a experiência fez com que o órgão aumentasse os cuidados e as 

preocupações em relação ao melhor método a se adotar para a realização dos monitoramentos de 

chuva ácida no estado. Os funcionários notaram que, para aperfeiçoar os monitoramentos, era 

necessário associar os dados meteorológicos aos métodos e informações tradicionais. De acordo com 

eles, antes da experiência com Uruguai eram feitas medições de material particulado, dióxido de 

hidrogênio e monóxido de carbono, mas os dados obtidos não eram associados às condições 

atmosféricas.145 Outro efeito direto do intercâmbio com o país vizinho foi a compra de equipamentos 

feita pela FEPAM em 1998, tentando suprir as lacunas tecnológicas existentes em relação ao tema. 

Nessa ocasião, o órgão adquiriu oito estações de monitoramento da qualidade do ar automáticas, 

cinco delas com estações meteorológicas completas. Uma delas, que dispõe de medidor de chuva 

ácida, está localizada no Rio Grande do Sul.   

As estações – com tecnologia de ponta e equipamentos franceses (semelhantes às redes do 

Rio de Janeiro e da Bahia) – permitem a análise de um número muito maior de poluentes, recebendo 

dados de hora em hora, ou mesmo de 15 em 15 minutos. Assim, a informação pode ser observada de 

                                                 
144 Cf. entrevistas realizadas com os funcionários já mencionados.  
145 Esse impacto foi relatado em entrevista com funcionários do Departamento de Laboratórios da FEPAM (vinculado ao 
Projeto Pró-Ar e ao Departamento de Qualidade do Ar).   
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forma contínua.146 Implementada em 2000, a rede monitora, de forma automática, a qualidade do ar 

dos municípios da bacia do rio Guaíba. O projeto foi realizado por meio do programa Pró-Guaíba, 

financiado pelo Banco Mundial.147   

• Impacto financeiro 

De acordo com os funcionários da FEPAM, o processo de negociação com o Uruguai fez com 

que o governo federal desenvolvesse um interesse maior em relação ao meio ambiente na região e 

acabasse fornecendo uma verba para o órgão implementar o monitoramento conjunto.148 A FEPAM 

recebeu verba no valor de U$ 300.000 da SEMAM-PR, em maio de 1992 (SEMAM-PR-

SEMA/RGS: 1992).   

b) Mudanças nas relações entre os órgãos reguladores e a empresa regulada  

A negociação e a implementação do acordo internacional com o Uruguai tiveram 

conseqüências sobre a relação entre os órgãos ambientais reguladores e a empresa regulada.  O 

impacto fundamental refere-se ao fato de que a reclamação internacional de Uruguai legitimou a 

demanda de enforcement dos órgãos ambientais junto à empresa. Afinal, já em 1985, o Departamento 

do Meio Ambiente da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente do Rio Grande do Sul fizera 

observações sobre a necessidade de melhorar o sistema de controle de emissões de contaminantes da 

usina, devido à combustão de carvão (Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio 

Grande do Sul, 1985). Após a denúncia uruguaia, porém, a pressão sobre as instituições reguladoras 

para que a empresa cumprisse com as normas ambientais cresceu de forma significativa, em razão 

dos fatores expostos abaixo.  

• Aumento do número de instituições no processo de regulação e controle ambiental  

O sistema de controle passou a interessar a mais órgãos federais, como o IBAMA, a 

SEMAM-PR e o próprio Ministério do Meio Ambiente. O IBAMA e a FEPAM têm competências 

concorrentes na regulação ambiental de Candiota.  

• Mudança da projeção do problema de poluição ambiental 

Na realidade, não se tratava de uma “maior pressão”, mas sim de um tipo de pressão de outra 

natureza: a poluição de Candiota deixou de ser local e passou a ser um problema federal e, até 

mesmo, internacional do governo brasileiro. A CEEE foi obrigada a participar desde o início das 

                                                 
146 Cf. entrevistas com funcionários da FEPAM  mencionadas.  
147 Cf. entrevistas com funcionários da FEPAM. Esta rede não inclui o monitoramento da região da fronteira nem 
Candiota.  
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negociações, em 1990. A empresa teve que negociar com uma ampla frente de atores brasileiros e a 

mostrar resultados também ao governo do Uruguai. Funcionários do IBAMA e da FEPAM que 

participaram das negociações perceberam que a negociação internacional era uma oportunidade de 

aumentar o poder de enforcement do Estado brasileiro sobre a empresa.149  

• Maior pressão sobre o timing do processo de melhoria ambiental na empresa 

A reclamação do Uruguai contribuiu para reduzir o prazo que a empresa dispunha para 

aperfeiçoar a sua gestão ambiental. Técnicos dos órgãos ambientais federais (Ministério do Meio 

Ambiente, IBAMA) e estadual (FEPAM) perceberam que, mais cedo ou mais tarde, a CEEE, 

proprietária de Candiota II, teria que introduzir melhorias nos seus processos de controle ambiental. 

No entanto, a reclamação do Uruguai acabou contribuindo para acelerar a concretização dessa 

ação.150 Evidências desse fato serão apresentadas no item 7.4. deste capítulo. 

• Processo de mudança e maior colaboração da empresa com os órgãos reguladores 

O processo de negociações internacionais, aberto desde a reclamação do Uruguai, obrigou a 

CEEE a entrar num processo de negociações “domésticas” com os órgãos ambientais reguladores 

brasileiros. Funcionários da CEEE, da FEPAM, do IBAMA e da Eletrobrás referiram-se a esse fator, 

declarando que a reclamação do Uruguai tinha incentivado esses atores a se relacionar de forma mais 

próxima:  

 
 
 
 
 
Antes da negociação, tínhamos relações com a CEEE, mas a negociação nós 

obrigou a manter reuniões com funcionários da CEEE, e conjuntas com autoridades 
do Uruguai. Nós percebemos também que a empresa estava disposta a colaborar para 
resolver o problema. Era um problema internacional, de um país vizinho ao qual 
precisávamos esclarecer o que estava acontecendo.151  

 

                                                                                                                                                                     
148 Este tema foi analisado no Capítulo 6. 
149 Estas percepções foram registradas em entrevistas realizadas com técnicos do Ministério do Meio Ambiente, do 
IBAMA e da FEPAM.  
150 Cf. entrevistas realizadas com funcionários destes órgãos.  
151 Depoimento de um funcionário da FEPAM.  
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A FEPAM assinou alguns convênios de cooperação técnica com a CEEE em 1990, a fim de 

realizar os monitoramentos previstos na Ata de Jaguarão (FEPAM, 1995). Tal fato facilitou o 

processo de regulação e obrigou a empresa a colaborar mais com os órgãos ambientais brasileiros.152  

Em 1997, quando a empresa foi federalizada e transformada em CGTEE, esta tendência a 

uma maior colaboração foi intensificada em virtude da dependência direta do governo federal. Os 

controles sobre a empresa a partir desse momento passaram a ser de dois tipos: federais e estaduais. 

Algumas experiências sobre monitoramento da qualidade do ar nos Estados Unidos mostraram que a 

colaboração entre agências do governo federal e de governos estaduais incentiva a cooperação da 

empresa regulada (Scheberle, 1998; Weber, 1998). Nesse sentido, funcionários do IBAMA, da 

FEPAM e da Eletrobrás, que têm um controle direto sobre a CGTEE, acreditam que a negociação e a 

implementação dos acordos com o Uruguai agiram como um incentivo para o aumento da 

colaboração entre essas instituições, com o objetivo de regular e obter melhores resultados na 

performance ambiental da CGTEE.153    

• O aumento dos controles ambientais sobre o projeto de construção de Candiota III 

O projeto de construção de Candiota III e o potencial impacto ambiental do empreendimento 

na região sempre constituíram motivo de preocupação para a maioria dos atores institucionais, 

políticos e ONGs que se dedicaram ao assunto no Uruguai. Esses sentimentos e interesses foram 

manifestos através de documentos, relatórios e artigos na imprensa, conforme mostrado nos capítulos 

3 e 4. Aliás, no período 1996-2002, tal questão foi a principal preocupação dos negociadores e 

técnicos uruguaios (ver Capítulo 5).  

Um indicador do aumento de interesse para com Candiota III foi o fato de que, nas últimas 

reuniões técnicas bilaterais realizadas entre os dois países, os negociadores e técnicos brasileiros 

declararam que a ampliação da nova unidade de 350 MW não aumentaria de forma alguma o impacto 

ambiental sobre a região (Atas de Reuniões Técnicas sobre o Programa de Monitoramento de  

Candiota, 1997-1999).  

Os órgãos brasileiros com poder de controle sobre o projeto de construção de Candiota III 

passaram a demonstrar um cuidado especial com os impactos ambientais do projeto. A Licença 

Prévia (LP) para o projeto foi concedida pelo IBAMA com validade até outubro de 2002. Já a 

Licença de Instalação (LI), cuja concessão também cabe ao IBAMA, ficou dependendo de revisões 

                                                 
152 Conclusões confirmadas pelas entrevistas realizadas com técnicos dos órgãos ambientais e da Eletrobrás.   
153 Cf. entrevistas realizadas com funcionários dessas organizações. 
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que o órgão ambiental mandou fazer ao Projeto Básico Ambiental que a CGTEE apresentou em 1998 

(CGTEE, 2002). O IBAMA procedeu a revisões sobre o projeto original básico que tinham a ver com 

a modelagem de implantação do projeto.  Estas revisões levaram a CGTEE a ter que apresentar outro 

projeto. O novo projeto também foi rejeitado por não contemplar tudo o que tinha sido solicitado 

pelo IBAMA. As causas da rejeição do projeto se deviam fundamentalmente à existência de 

problemas técnicos em Candiota II.  

Esses problemas têm impactos sobre o projeto de Candiota III, porque apesar de serem dois 

projetos separados, estão interligados. Por exemplo, algumas máquinas de Candiota II, segundo o 

projeto apresentado pela CGTEE, seriam usadas para a construção de Candiota III. Ademais, apesar 

das melhorias ocorridas nos últimos tempos em Candiota II, os funcionários do IBAMA ainda 

consideravam que a usina lançava uma quantidade muito grande de material particulado. Portanto, 

para a que o IBAMA concedesse a LI, esse problema teria necessariamente de ser resolvido.A 

tecnologia de Candiota III para o controle de poluição ambiental é muito mais moderna que a de 

Candiota II.154 Finalmente, em 2001, a CGTEE apresentou um último projeto para ser submetido à 

avaliação do e receber a LI. Em março de 2003, o órgão ambiental ainda não tinha emitido o parecer 

técnico final.155   

 

c) Melhorias na gestão ambiental da empresa  

Muitas vezes, as empresas e organizações melhoram a sua gestão na área ambiental em 

conseqüência de fatores externos (Martini Júnior & Gusmão, 2003). Alguns estudos realizados na 

Escócia mostraram que a mudança de comportamento de empresas pequenas e médias acontece em 

razão do equilíbrio de elementos de comando e controle com métodos de auto-regulação (Petts, 

2000). No Brasil, as empresas vêm demonstrando um interesse cada vez maior no sentido de 

atenderem às demandas para que introduzam melhorias na gestão ambiental. Nesse sentido, Venzke 

& Nascimento (2002) revelaram que a técnica do ecodesign tem sido usada por empresas do setor 

moveleiro do Rio Grande do Sul para atender às crescentes demandas externas para melhorar a 

gestão ambiental. 

                                                 
154 Informações obtidas em entrevista concedida pelo coordenador de Licenciamento Ambiental – IBAMA – MMA - 
Gerência Executiva do Rio Grande do Sul, em março de 2003.  
155 Até março de 2003, o projeto aguardava um parecer final do IBAMA para autorizar a instalação ou não (cf. entrevista 
anterior). O IBAMA é o órgão encarregado de fornecer todas as licenças ambientais - Licença Prévia, Licença de 
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Em grande parte dos casos, os fatores que levam uma empresa a melhorar o seu 

comportamento na área ambiental são a crise da imagem organizacional e a pressão da opinião 

pública e de órgãos ambientais mais rigorosos. Segundo funcionários da CGTEE, proprietária da 

usina de Candiota, com a reclamação do Uruguai a empresa passou a sofrer uma pressão muito maior 

do vinha enfrentando até então.156 Essa opinião é compartilhada por funcionários da própria empresa, 

que também participaram nas negociações, e por técnicos da FEPAM e do IBAMA.157  

Portanto, a denúncia uruguaia foi um fator de enforcement para que a empresa melhorasse o 

seu comportamento ambiental em diversas áreas. No entanto, outros fatores também pressionaram 

nessa mesma direção, tal como as reclamações de diversos stakeholders (produtores rurais da região, 

autoridades de várias secretarias do município de Bagé, alem da própria FEPAM, dentre outros), 

preocupados com a poluição ambiental local, causada pela UTPM (ver capítulos 3 e 5 desta tese).  

Dessa forma, os impactos da negociação e da implementação influenciaram a formulação e 

consecução de uma série de ações ambientais por parte da empresa: realização de monitoramentos 

próprios, treinamento de pessoal sobre o tema da chuva ácida, melhora de tecnologia de processos 

(principalmente no projeto Candiota III), criação de um Departamento do Meio Ambiente, melhoria 

da política de relacionamento com a comunidade, implementação das bacias de sedimentação, e 

desenvolvimento de uma política de saúde. Tais medidas serão analisadas a seguir.  

 

Monitoramentos realizados pela CEEE-CGTEE 

A empresa participou desde o início do processo de negociação, tendo sido inclusive 

convidada pelos órgãos ambientais do Brasil e do Uruguai para colaborar na formulação e 

planejamento do monitoramento conjunto que seria implementado. Tal fato incentivou a empresa a 

começar a desenvolver uma política de “reação” aos fatores do ambiente externo, ou seja, a 

implementar também os seus próprios monitoramentos. Os resultados destes monitoramentos, una 

vez produzidos, eram comunicados diretamente à FEPAM e esta, por sua vez, comunicava os 

resultados às autoridades uruguaias (FEPAM, 1995). Os monitoramentos mais importantes 

implementados pela empresa serão descritos abaixo.   

                                                                                                                                                                     
Instalação e Licença de Operações -, as quais, de acordo com a Resolução do CONAMA 237/1997, têm uma duração 
mínima de quatro anos. 
156 Informação fornecida em entrevista realizada com o diretor do Meio Ambiente da empresa. 
157 Essas percepções foram confirmadas em entrevistas realizadas com negociadores e funcionários técnicos da FEPAM e 
do IBAMA e com o atual diretor do Departamento do Meio Ambiente da CGTEE.   
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- Monitoramento da qualidade das chuvas na região de Candiota. Iniciado em 1991, em 

conseqüência da reclamação do Uruguai, esse monitoramento compreendeu a coleta de dados em 

quatro estações: Aceguá, Bagé, no aeroporto de Candiota e na própria usina. O sistema de coleta não 

permitia a coleta de dados de forma contínua (todos os dias).  A água de chuva era analisada a cada 

seis dias, utilizando-se equipamento Hi-vol e Tri Gás para medir material particulado e a 

concentração de SO2. Os resultados do monitoramento indicaram que o pH médio da região era de 

5,6 (Companhia Estadual de Energia Elétrica, 1992).  

- Monitoramento de qualidade do ar. Em 1996, a CEEE assinou um convênio com a Japan 

International Cooperation Agency (JICA) para implementação de um sistema de monitoramento da 

qualidade do ar, com três estações automáticas (JICA, 1997). O convênio incluiu a assessoria da 

JICA, a qual sugeriu à CEEE aperfeiçoar sua tecnologia de monitoramento. Atendendo à solicitação, 

a empresa gaúcha fez um investimento para melhorar a tecnologia mencionada. Os dados coletados 

no estudo mostraram que o índice de poluição do ar respeitava os padrões ambientais brasileiros 

(JICA, 1997).  

- Estudo da circulação atmosférica na região de Candiota. Em 1994, a CEEE assinou um 

convênio com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para a realização de um estudo de 

observação experimental e simulação dos efeitos difusivos e do regime de circulação atmosférica da 

região de Candiota, em associação com as emissões aéreas da usina. O resultado mostrou que a 

direção dos ventos era predominantemente nordeste (66,9%). As outras direções apresentaram os 

seguintes números: sudeste (14,4%), sudoeste (13,5%) (direção do Uruguai) noroeste (5, 2%). Os 

distintos modelos de dispersão de contaminantes para medir o SO2 usados na análise apresentaram os 

seguintes resultados: - o valor médio anual do SO2 era 34 microgramas por metro cúbico a 9 km da 

fonte, usando um modelo; e 12, 83 microgramas por metro cúbico a 700 metros a sudoeste, de média 

anual (direção do Uruguai), usando um outro modelo (CEEE-UFSM, 1993).  

Na mesma época desse convênio, em 1996, ocorreu em São Paulo um evento internacional 

com a apresentação de diversos trabalhos sobre a dispersão de poluentes atmosféricos (Moraes et alli, 

1996). A maioria dos trabalhos mostrou que a dispersão de SO2 gerados na UTPM não ultrapassava 

os limites permitidos pela legislação ambiental. Um único estudo, porém, chegou à conclusão de que, 
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em todos os meses do ano, o padrão anual de SO2 permitido – 80 microgramas por metro cúbico – 

era ultrapassado na região de Candiota (Alves, 2000).158 

-  Monitoramento da qualidade do ar produzido pela CGTEE. Em 2002, a CGTEE investiu R$ 

850.000 na implementação de um monitoramento de qualidade do ar para avaliar, de forma 

automática e contínua, as emissões de poluentes nas chaminés da usina.159  

- Projeto de Estudo da Qualidade Ambiental da região de Candiota. Desenvolvido em parceria 

com a FEPAM e a PUC-RS, esse projeto é financiado pelo Subprograma de Ciências Ambientais do 

Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Ministério de Ciência e Tecnologia ( 

PADCT-CIAMB). O projeto incluiu a produção de trabalhos de pesquisa e dissertações de mestrado. 

Os resultados destes trabalhos indicaram que a região apresenta bons níveis de qualidade ambiental, 

identificando um impacto ambiental mínimo causado pelo funcionamento da Usina Termelétrica 

Presidente Médici. O estudo da qualidade ambiental da região de Candiota deverá ter continuidade, 

com o provável desenvolvimento de novos projetos, em parceria com a FEPAM e com instituições 

universitárias (CGTEE, 2002). 

- Previsão de melhoras nos monitoramentos. Funcionários de alto escalão da CGTEE 

afirmaram que, para o ano de 2003, havia sido previsto um investimento de R$ 3,5 milhões. Esse 

montante seria destinado à ampliação do número de estações automáticas para monitoramento da 

qualidade do ar e da chuva, que passaria de três para cinco.160  

 

 

Treinamento  

A empresa tem desenvolvido e investido numa política de treinamento, com o objetivo de 

melhorar a sua performance ambiental, investindo recursos em empregados de diferentes áreas 

funcionais da empresa. As ações mais relevantes dessa política serão descritas a seguir. 

                                                 
158 Essa pesquisadora chegou a conclusões similares em sua tese de doutorado, mostrando, por meio de modelos de 
avaliação da dispersão de contaminantes, que existe a possiblidade de contaminação transfronteiriça, podendo 
eventualmente ocasionar chuva ácida no Uruguai. Ao ser entrevistada, a pesquisadora explicou como montou o modelo, 
deixando claro que os resultados obtidos apontam apenas para uma possibilidade, mas, exatamente por se tratar de um 
modelo, não são conclusivos (Alves, 2000).    
159 Informação fornecida pelo diretor do Meio Ambiente da CGTEE e pelo engenheiro chefe da Usina de Candiota II.  
160 Informação obtida em entrevista realizada com o chefe do Departamento de Meio Ambiente da CGTEE. 
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- Treinamento de pessoal da área operacional da empresa, para monitoramento da chuva 

ácida. Em 1994, na FEPAM, foi realizado um treinamento sobre monitoramento de chuva ácida e 

manutenção de equipamentos de monitoramento, com consultoria da GTZ (FEPAM, 1995). 

 -Treinamento de pessoal na área operacional, para manutenção e gerenciamento de estações 

de monitoramento automáticas, coleta e processamento de dados, no contexto do convênio com a 

JICA (JICA, 1997). 

-Treinamento de pessoal na área operacional, incluindo cursos de especialização de 

empregados da empresa na CETESB, na área ambiental.   

-Treinamento da alta gerência. No contexto do convênio com a JICA, realizou-se, no Japão, 

um treinamento especial para a alta gerência, equivalente a uma pós-graduação na área de Gestão 

Ambiental Estratégica (JICA, 1997).   

 

Tecnologia de processos: as melhorias de Candiota II e Candiota III 

O projeto de construção de Candiota III está dotado de equipamentos e tecnologia destinados 

a reduzir a emissão de SO2 e de material particulado. A expectativa do chefe do Departamento do 

Meio Ambiente da CGTEE é de que o nível de emissão de gases na atmosfera, tanto em Candiota II 

quanto em Candiota III, esteja acima dos padrões nacionais ambientais. Na opinião dele, o maior 

impacto da negociação com o Uruguai foi que a CGTEE precisou realizar investimentos em melhoras 

da usina de Candiota II, que está vinculada a Candiota III. A preocupação com o aperfeiçoamento da 

tecnologia de controle de emissão de poluentes já existia desde a década de 1980, com a FEPAM, e 

ganhou nova força a partir da reclamação do Uruguai.161 Os controles mais rigorosos do IBAMA têm 

levado a empresa a fazer investimentos para reduzir as emissões de poluentes na atmosfera, pois só 

assim o órgão ambiental irá emitir a renovação da Licença de Operações de Candiota II, fase B, cuja 

validade é até 2003 (CGTEE, 2002).  

 

A criação do Departamento do Meio Ambiente na CGTEE  

 A negociação com o Uruguai também provocou uma alteração na estrutura organizacional da 

empresa. Até então, a empresa não tinha órgãos especiais para cuidar das questões ambientais. Após 

a reclamação do país vizinho, em 1994, foi criada uma nova estrutura administrativa na CEEE para 

tratar especialmente dos temas ambientais: a Coordenadoria do Meio Ambiente, diretamente 
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vinculada à Presidência da empresa. Para implementar as diretrizes ambientais formuladas pela 

Coordenadoria, fez-se necessária a criação de um órgão operacional, o Setor do Meio Ambiente. Em 

2003, já na CGTEE, a Coordenadoria do Meio Ambiente transformou-se no Departamento do Meio 

Ambiente, também ligado diretamente à Presidência.162  

 

Política de relacionamento com os stakeholders e com a comunidade 

A negociação com o Uruguai e a implementação dos acordos geraram uma crise na imagem 

organizacional da empresa (Pearson, 2000). A imprensa uruguaia, principalmente, mostrou uma 

imagem negativa da usina de Candiota, vinculando a empresa à suposta poluição que estava 

ocorrendo no Uruguai (ver Capítulo 5). Tal fato levou a CEEE a implementar uma política de maior 

abertura com a comunidade local e internacional, com o objetivo de se apresentar como uma 

organização de “portas abertas”, que não tinha nada a esconder do público.  

Nesse contexto, a empresa recebeu visitas de políticos uruguaios, acadêmicos, militantes 

ambientalistas e ONGs, além das visitas oficiais realizadas pelos técnicos uruguaios. A CEEE 

também permitiu que técnicos e negociadores uruguaios fizessem uma amostragem em boca de 

chaminé para avaliar as emissões de poluentes (Ata da Reunião Técnico-Diplomática Brasil-Uruguai 

sobre Meio Ambiente , 1997).  

Na frente doméstica, na opinião de funcionários da FEPAM, a empresa manteve um 

relacionamento mais aberto e cooperativo com os órgãos ambientais, motivada pela necessidade de 

mostrar interesse na melhora ambiental, devido ao processo de negociação internacional no qual 

estava envolvida.163 Particularmente com a FEPAM, a CEEE (e, mais tarde, a CGTEE), a partir de 

1991, assinou vários convênios de cooperação para a realização de monitoramentos da qualidade do 

ar na região (CGTEE, 2002; FEPAM, 1995).  

 

A implementação das bacias de sedimentação  

Motivada pelo EIA-RIMA de 1986, que havia recomendado a implementação de bacias de 

sedimentação para melhorar o meio ambiente, a CEEE investiu na recuperação ambiental do seu 

entorno. Em operação desde 1991, as bacias possuem um sistema de descarga que funciona como 

                                                                                                                                                                     
161 Opinião emitida pelo chefe do Departamento do Meio Ambiente da CGTEE.  
162 Informação fornecida em entrevista com o chefe desse departamento.  
163 Informações coletadas em entrevistas realizadas com negociadores e funcionários da FEPAM.  
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uma barreira para eventuais problemas na planta, tal como o vazamento de óleo ou graxa. Antes da 

implementação das bacias, o óleo ia direto para o arroio. Apesar de essas medidas já terem sido 

aconselhadas pelo EIA-RIMA de 1986, a negociação com o Uruguai acabou exercendo maior 

pressão para que fossem efetivamente implementadas. Na opinião do chefe do Departamento do 

Meio Ambiente da CGTEE, nesse caso as medidas foram implementadas em menos tempo do que se 

esperava, devido à pressão mencionada.164  

 

Política de saúde da empresa  

Na área de saúde pública, não houve o desenvolvimento de grandes projetos. Apenas 

trabalhos e estudos muito incipientes foram apresentados ao IBAMA para a concessão da LI de 

Candiota III. Devido aos requerimentos colocados pelo IBAMA nos termos de referência, a empresa 

apresentou um plano básico de saúde, vinculado ao Plano de Saúde do Município de Candiota Com a 

construção de Candiota III, deverá ser implementado um programa intensivo na área de saúde 

pública (CEEE, 1998).   

 

Preservação da fauna e da flora   

No que se refere à preservação da fauna e da flora, poucas pesquisas têm sido desenvolvidas. 

Foram realizados alguns estudos no EIA-RIMA e no Plano Básico Ambiental da CGTEE para 

Candiota II e para Candiota III. No entanto, essas pesquisas são simplesmente trabalhos de avaliação, 

de modo que não têm sido tomadas medidas específicas para o monitoramento das espécies 

existentes na região (CEEE, 1998; Fundação  de Ciência e Tecnologia - EIA-RIMA, 1996).    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
164 Informações obtidas na entrevista realizada com o chefe do Departamento do Meio Ambiente da CGTEE.  
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7.4. Melhoria da qualidade do processo de tomada de decisões  

 

Outro aspecto que mostra a eficácia da implementação do acordo assinado entre Brasil e 

Uruguai é a melhoria da qualidade do processo de tomada de decisões públicas em relação à usina de 

Candiota. A realização do monitoramento conjunto forneceu base técnica às instâncias decisórias dos 

órgãos ambientais dos dois países, que passaram a ter dados científicos e legítimos sobre a existência 

do problema da contaminação ambiental produzida pela UTPM. No início da negociação, os 

funcionários dessas instituições careciam de informação legítima em relação ao assunto. No caso do 

Uruguai, o governo também não dispunha de tecnologia adequada para realizar medições sobre 

chuva ácida. A implementação do monitoramento melhorou o processo de tomada de decisão sobre o 

problema, agregando informações científicas capazes de legitimar essas decisões (Ehrmann & 

Stinson, 1999; Innes, 1999; Susskind, 1994).   

A tabela 7.1. apresenta os critérios que mostram a eficácia do processo de implementação dos 

acordos, com base nas definições analíticas do Capítulo 2.   

Tabela  7.1. Eficácia da implementação dos acordos: critérios e indicadores 

Critérios de eficácia Indicadores 
 Brasil  Uruguai  
Criação de valor Aumento  do conhecimento 

científico sobre meio 
ambiente em Candiota 

Aumento do conhecimento 
científico sobre meio 
ambiente em Candiota 

Melhora da qualidade 
da relação entre os Estados 

Implementação de 
monitoramento conjunto 

        (joint-fact-finding) 

          Implementação  
de monitoramento conjunto 

(joint-fact-finding) 
 
 

Melhora do contexto 
institucional 

a) Aumento da capacidade 
da FEPAM 

b) Melhora do controle 
ambiental sobre a UTPM 

c) Melhora da gestão 
ambiental da UTPM 

 
 

Aumento da capacidade 
institucional da DINAMA 

Melhora da qualidade 
do processo de tomada de 

decisões 

Aumento do conhecimento 
técnico como base para 
decisões políticas ambientais 

Aumento do conhecimento 
técnico como base para 
decisões políticas ambientais 

Fonte: elaboração própria. 
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7.5. Os problemas da renegociação da implementação: diminuição da participação 

política e da transparência 

  

Nesse item serão analisados alguns problemas ocorridos durante a segunda etapa da 

implementação, a partir da divergência técnica e da renegociação do método de enfoque da 

implementação. Na sua fase inicial, a implementação do monitoramento conjunto esteve 

acompanhada de um alto grau de participação de políticos e stakeholders nacionais e locais, em 

ambos os Estados.  

A segunda etapa da implementação do Programa de Monitoramento Global da região de 

Candiota desenvolveu-se num contexto de baixa participação política, com concentração das 

informações nos órgãos oficiais dos dois governos. Como conseqüência, o processo perdeu 

transparência, pois os resultados dos estudos produzidos permaneceram, de forma geral, sob controle 

dos órgãos de governo do Executivo. No caso do Uruguai, o indicador mais evidente desse aspecto 

foi o fato de as autoridades nunca terem feito esclarecimentos públicos à população de Cerro Largo e 

de Treinta y Tres sobre a existência ou não da poluição transfronteiriça. É difícil imaginar os motivos 

que teriam levado o governo a se comportar dessa maneira, uma vez que o monitoramento de 

qualidade do ar implementado pela DINAMA mostrou que a qualidade do ar na região é boa (ver 

item 7.1.). 

Em nenhum dos dois países o processo de implementação contou com o controle ou a 

presença de stakeholders externos, não oficiais, como ONGs ou representantes da comunidade 

acadêmica (Innes, 1999; Susskind & Cruikshank, 1987). Esta ausência aumentou o poder dos 

funcionários técnicos devido ao fato de que o único instrumento de política pública ambiental 

utilizado neste caso foi a realização de monitoramentos (Elmore, 1987), e estes são desenvolvidos 

por técnicos (Fiorino, 1994). 

O aumento do poder técnico reduziu a influência dos fatores políticos, ainda mais por se tratar 

de uma questão com alto grau de conteúdo técnico, como o monitoramento de chuva ácida. Neste 

caso, o conhecimento de determinadas ciências, como meteorologia e química ambiental, exerce um 

papel muito relevante na implementação (Fiorino, 1995).  

O processo de implementação do monitoramento conjunto, principalmente na última fase, 

ficou limitado a uma série de reuniões técnico-diplomáticas, nas quais não havia a participação de 
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outros atores, com exceção de políticos, como convidados especiais. A participação de atores não-

oficiais, principalmente ONGs, têm sido aconselhada para que  a implementação consiga um maior 

grau de eficácia (Viktor, 1999). No caso em estudo, pelo contrário, houve uma diminuição da 

participação de atores não-oficiais. A ONG de Cerro Largo encerrou suas atividades em 1992, e as 

Intendências do Uruguai tiveram uma participação bastante marginal no processo do monitoramento. 

Já o Parlamento uruguaio teve uma participação política modesta .165  

Não houve outros atores da sociedade civil organizada com participação no processo, nem 

sequer como observadores. Tal fato diminuiu as possibilidades de fiscalização e de acesso à 

informação. A Agenda 21, assinada na Conferência para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, tinha estabelecido como um dos seus princípios que os 

cidadãos deveriam ter acesso à informação relativa ao meio ambiente e à informação que tivessem as 

autoridades nacionais, inclusive sobre atividades que tivessem conseqüências importantes para o 

meio ambiente.  

No caso do Uruguai, pelo fato de se tratar de informação técnica complexa, e também em 

virtude da concentração no Poder Executivo, criou-se um ambiente político que provocou uma 

redução do interesse e a conseqüente desmobilização de outros atores em relação ao problema 

(Gudynas, 1996a; Gudynas & Santandreu, 1999; Santandreu, 1996) Essa tendência também pode ser 

explicada pelo fato de que os acordos não previram um sistema de monitoramento da implementação, 

nem de incentivos à participação da sociedade civil (Weiss & Jacobson, 1999).  

No Brasil, na segunda etapa do processo de monitoramento (1996-2002) os interesses 

principais dos atores e stakeholders mais importantes concentraram-se nos aspectos da política 

energética e na relevância da construção de Candiota III (ver Capítulo 5).  

De forma geral, a implementação do monitoramento gerou desequilíbrio entre o 

conhecimento dos cientistas e o fator político, aumentando a importância dos técnicos, 

particularmente na última etapa do monitoramento (1996-2002) e diminuindo a relevância política do 

tema (Gudynas, 2000; Susskind, 1994). Essa tendência pode ser resumida na frase “os 

monitoramentos são questão dos técnicos”.  

Vários funcionários da DINAMA revelaram que achavam que o processo devia ser conduzido 

de forma a diminuir a “mobilização política” Na opinião deles, quanto menos mobilização e 

                                                 
165 Estes aspectos foram desenvolvidos no Capítulo 6. 



 267

participação houvessem em torno do assunto, mais fácil seria chegar a resultados “técnicos” e não 

“politizados”. A participação política foi percebida por esses funcionários como uma “interferência” 

não desejada: eles temiam que o tema se transformasse em “político”.166 Segundo eles, isso havia 

ocorrido no período da negociação e da primeira etapa do monitoramento, quando a mobilização de 

atores e stakeholders foi bastante intensa no Uruguai (ver capítulos 4 e 5).   

A preponderância dos aspectos técnicos sobre os políticos, principalmente no segundo 

período do monitoramento conjunto, teve efeitos positivos e negativos. O efeito positivo foi ter 

criado um clima favorável ao diálogo e à formação de consensos entre técnicos de ambos os países, 

favorecendo o avanço do monitoramento conjunto. Alguns trabalhos consideram que tal fator é 

extremamente benéfico para a negociação e a resolução conjunta de temas internacionais ambientais, 

visto que a formação de “comunidades de cientistas” com poder de decisão no Estado já se mostrou 

positiva em negociações sobre a camada de ozônio e sobre a despoluição do mar Mediterrâneo (Haas, 

1994, 1998). No entanto, esse argumento é contestado por Susskind (1994), que questiona o fato de 

que  essas comunidades de cientistas tenham  realmente um poder efetivo nos processos de decisão 

dos Estados.  

O efeito mais complexo desse processo é a concentração do poder nas mãos de funcionários 

técnicos, em prejuízo do controle político e democrático. Dessa forma, ocorreu uma diminuição do 

grau de transparência do processo, mesmo que esse não tenha sido o efeito “desejado” (Fiorino, 

1989). Um fator que explica tal concentração é a falta de conhecimento dos políticos sobre temas 

complexos como a poluição transfronteiriça.  

Na realidade, a situação “ideal” parece ser a do equilíbrio entre “ciência” e “política”, 

defendido por Susskind (1994) e confirmado por outros autores (Ezrahi, 1980) como forma de 

garantir a base científica das decisões, por um lado, mas também a transparência no acesso à da 

sociedade às informações, por outro.     

 

 

 

                                                 
166 Os comentários recolhidos nas entrevistas com funcionários da DINAMA e do LATU foram muito claros a esse 
respeito. A percepção deles sobre a interferência da política era de que “muitos políticos intervêm no assunto sem 
conhecer bem o tema, e outras vezes aumentam o interesse sobre o problema para defender os seus próprios interesses 
políticos”.   
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7.6. Renegociação e resolução parcial do problema   

 

Neste item será mostrado que a renegociação do método da implementação, iniciada em 1996, 

deixou o problema da possível contaminação produzida pela UTPM sem uma solução total. 

Apesar de a existência de poluição transfronteiriça não ter sido provada oficialmente, do 

ponto de vista técnico, ainda não se chegou a uma resolução definitiva do problema que deu origem à 

negociação (Duzert & Rótulo, 2003). A questão foi resolvida apenas de forma parcial, já que tanto o 

monitoramento conjunto quanto o monitoramento do Uruguai comprovaram que não existia 

contaminação transfronteiriça. No entanto, o problema não foi totalmente resolvido, já que houve 

uma divergência entre técnicos de ambos os países sobre o método a ser adotado para continuar a 

implementação do monitoramento. Nesse caso, trata-se de uma divergência motivada por uma 

questão técnica (Brooks, 1984; Clark & Majone, 1985; Ehrmann & Stinson, 1999; Fiorino, 1989), 

que acabou levando à renegociação do problema (Salacuse, 1991; Susskind & Cruikshank, 1987). 

Por sua vez, a renegociação deu origem a uma situação de colaboração e cooperação mútua, baseada 

no compartilhamento de informações sobre o tema. Essa é a melhor forma de se criar um novo 

consenso entre as partes (McKearnan & Fairman, 1999; Susskind & Cruikshank, 1987).  

No entanto, na opinião de técnicos e negociadores uruguaios e brasileiros, as reuniões 

bilaterais deixaram de ser convocadas desde 1999, sem nenhuma razão aparente. Houve uma 

diminuição do interesse político que possibilitara o nascimento da negociação. Nesse sentido, se 

houver uma eventual divergência técnica sobre o problema no futuro, esta só poderá ser resolvida se 

existir interesse político das partes em construir consenso e resolver o problema (McKearnan & 

Fairman, 1999; Susskind & Field, 1996). Por outro lado, não foi previsto nos acordos um método 

específico para resolver uma disputa pública baseada em divergências de tipo técnico, que por 

ventura viesse a acontecer no futuro (Brooks, 1984; Clark & Majone, 1985; Ehrmann & Stinson, 

1999; Fiorino, 1989). 

 Concluindo, o resultado final da renegociação não está terminado. É necessário levar em 

consideração que existem dois fatores capazes de aumentar a dimensão do problema e voltar a torná-

lo relevante do ponto de vista político. Um deles é a futura construção de Candiota III, que pode 

trazer de volta à tona o problema do risco de aumento das emissões. O segundo fator são as 

percepções de risco das populações dos departamentos próximos da fronteira com Brasil, 
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especialmente Cerro Largo e Treinta y Tres. Como não possuem conhecimento técnico sobre o 

assunto, tais comunidades podem voltar a atribuir à suposta chuva ácida de Candiota problemas 

ambientais que viessem a acontecer, mesmo que eles não sejam efetivamente produzidos pela usina. 

O público reage diante dos riscos de acordo com as percepções que possui (Susskind & Field, 1996). 

Em resumo, o processo de solução do problema da contaminação transfronteiriça originada 

pela UTPM apresentou falhas, que surgiram na etapa da renegociação do monitoramento conjunto, e 

passou por diversas etapas - diminuição da participação política; diminuição da transparência do 

processo de tomada de decisões; resolução parcial do problema que originou todo o processo de 

negociação. Essas etapas são apresentadas na seguinte Figura 7.1.  

 

Figura 7.1.: Etapas da resolução do problema da poluição ambiental transfronteirica 
Brasil Uruguai 

 

                                              Fonte: elaboração própria. 

 

A figura mostra que o problema está em uma etapa de discussão técnica, e que o problema 

não foi resolvido de forma definitiva.  
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7.7.  Conclusões  

  

Este capítulo permite chegar a uma série de conclusões. Para começar, a implementação dos 

acordos Brasil-Uruguai para resolver o problema da poluição transfronteiriça de Candiota foi eficaz 

numa série de aspectos. Houve avanços significativos no conhecimento técnico sobre a realidade 

ambiental da região de Candiota. Apesar de os estudos produzidos nos dois países terem sido 

organizados com metodologias diferentes, o que torna a tarefa de compará-los ainda mais complexa, 

é possível concluir que nenhuma pesquisa, com exceção do trabalho produzido pela ONG do 

Uruguai, comprovou a existência de acidez no Uruguai, e muito menos produzida pela UTPM. 

Atualmente, não existe a possibilidade de afirmar que exista poluição transfronteiriça, e tampouco 

que o Estado brasileiro seja responsável.  

O processo de negociação e de implementação dos acordos também originou outros impactos 

institucionais e na empresa operadora da usina. Do ponto de vista institucional, contribuiu para o 

fortalecimento da DINAMA, no Uruguai, e da FEPAM, no Brasil, possibilitando para esses órgãos 

um grande avanço tecnológico e logístico, além de um maior conhecimento sobre negociações 

internacionais ambientais e, em particular, sobre chuva ácida. 

Um dos impactos mais relevantes do processo foi fato de ter atuado como fator de 

enforcement sobre a UTPM. A existência prévia de um problema de poluição ambiental local 

mobilizou os interesses de instituições ambientais estaduais. Estes atores conseguiram aumentar o 

seu poder de barganha frente à empresa regulada. Isso foi facilitado pela negociação internacional 

com o Uruguai. O compromisso e a inclusão de outros atores federais brasileiros, como o IBAMA e 

o Ministério do Meio Ambiente, fortaleceram a posição dos órgãos de controle ambiental perante a 

empresa.    

Aliás, o processo de implementação também teve impactos sobre a própria empresa. A CEEE 

– e, mais tarde, a CGTEE – precisou adotar uma posição muito mais colaborativa com os órgãos de 

controle ambiental. Em razão de um fator externo – a negociação com o Uruguai – a empresa viu-se 

incentivada a implementar algumas medidas de gestão ambiental, dentre as quais se destacaram:  

• a abertura das portas da empresa aos stakeholders e interessados em conhecê-la 

internamente (políticos uruguaios, ambientalistas, militantes de ONGs, funcionários técnicos); 
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• a produção de uma série de monitoramentos e investimentos na área ambiental a partir de 

1991, a fim de poder gerenciar o seu próprio arquivo de dados sobre o meio ambiente na região, 

particularmente sobre a poluição do ar (nesse sentido, tanto a CEEE quanto a CGTEE assinaram 

vários convênios de cooperação técnica, com instituições nacionais e internacionais, com o objetivo 

de aumentar o conhecimento técnico sobre o problema);  

• a criação de um Departamento do Meio Ambiente, vinculado diretamente à presidência da 

empresa; e  

• desde a década de 1990, quando teve início a negociação e implementação dos acordos com 

o Uruguai, a empresa  não tem deixado de tomar medidas relacionadas a esse tema, dado que os 

controles ambientais ficaram mais rigorosos, principalmente em relação ao projeto de construção de 

Candiota III.     

Também houve melhorias na qualidade do processo de tomada de decisões sobre o problema 

de Candiota, já que as instâncias decisórias passaram a contar com uma base de informação e 

conhecimento científico de que não dispunham antes. 

A implementação do joint-fact-finding contribuiu para melhorar a relação entre as partes, que 

desenvolveram formas de trabalho técnico em equipe para planejar e implementar o monitoramento 

conjunto.  

No entanto, com a renegociação da implementação – em razão de divergências técnicas sobre 

a melhor forma de implementar a segunda etapa dos monitoramentos – ocorreram alguns problemas 

relativos à eficácia: diminuição da participação e do controle político, diminuição da transparência do 

processo e o fato de que o problema ainda não está totalmente resolvido.    
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CAPÍTULO 8  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A tese permite tecer algumas conclusões sobre as questões já apresentadas.  

Estas conclusões têm relevância por se tratar de um estudo de caso sobre poluição 

transfronteiriça entre dois países em desenvolvimento o que é pouco explorado pela literatura 

tradicional.  Uma das lições mais relevantes que podem ser extraídas deste caso foi o interesse de 

ambos os governos em resolver um problema relativamente complexo de forma conjunta. Isto 

permitiu a manutenção de canais de comunicação abertos entre ambos os governos. Assim, é possível 

a cooperação mútua quando existe vontade política dos governos com resultados positivos para 

ambas as partes.  

O caso mostra uma forma de resolução de um problema de contaminação transfronteiriça 

extremamente peculiar. Não existem casos similares na experiência internacional conhecida, 

principalmente pelo fato de que dois países, em situação de assimetria de poder, conseguiram realizar 

e implementar acordos e aumentar a capacidade institucional dos órgãos ambientais baseados na 

cooperação mútua. O fato de o governo do Brasil ter cedido equipamentos para a realização de um 

monitoramento conjunto, além dos interesses que possam ter inspirado esta ação, mostra uma 

experiência inédita no campo das negociações ambientais internacionais: o país “poluidor” (Brasil) 

cedeu equipamentos de monitoramento ambiental  ao país “poluído” (Uruguai) pela Usina 

Termelétrica Presidente Médici.  

Outro fato inédito no contexto dos casos estudados é que um problema que tinha um potencial 

de conflito acabou se transformando num tema que foi processado como um problema de comum 

interesse dos Estados, reforçando, desta forma, a cooperação mútua.  

 O caso serve de exemplo de que os problemas de poluição ambiental de um país não devem 

ser percebidos como apenas problemas “internos” que colocam em jogo a “soberania nacional”. 

Muito pelo contrário, o caso mostra que uma visão mais adequada é aquela que percebe estes 

problemas como problemas que são comuns às partes envolvidas, com independência do local físico 

da fonte geradora de poluição.  

A seguir serão apresentadas, de forma ordenada e de acordo com as diferentes etapas  do 

processo de negociação, algumas reflexões, conclusões e recomendações extraídas do caso analisado 

na tese. No item 8.1 serão tratadas as conclusões e recomendações práticas sobre o processo de pré-



 273

negociação. No item seguinte, aquelas relativas à etapa de negociação dos acordos.   As 

contribuições e recomendações práticas referentes à etapa de implementação dos acordos serão 

abordadas no item 8.3., ao passo que o item 8.4 enfocará aquilo que diz respeito à eficácia da 

implementação dos acordos. Finalmente, o item 8.5 dará conta das considerações e comentários 

finais propriamente ditos.     

 

8.1. Conclusões e recomendações sobre a etapa da pré-negociação   

   

A existência de cooperação entre Uruguai e Brasil já na fase da pré-negociação constituiu um 

fator importante para que a negociação avançasse com rapidez. Alguns trabalhos têm chamado a 

atenção para a necessidade de se conferir uma maior importância ao estudo da etapa da pré-

negociação (Saunders, 1984, 1991), principalmente no campo internacional (Zartman,1984). Nesse 

sentido, a presente tese deu sua contribuição, revelando como acontecem eventos relevantes na etapa 

da pré-negociação que influenciam o conjunto do processo. 

No caso em tela, a pré-negociação foi particularmente significativa para que o processo 

posterior atingisse um resultado eficaz (ver Capítulos 3 e 4).  Com efeito, foi nessa fase que os órgãos 

estaduais do Rio Grande do Sul e os acadêmicos colaboraram com as autoridades do Uruguai através 

da implementação de uma comunicação extremamente fluida de informações sobre a UTPM. A 

relativa falta de informação de tipo técnico então existente no Uruguai foi suprida pela colaboração 

de órgãos ambientais brasileiros, o que confere extrema singularidade ao caso. Geralmente, durante a 

pré-negociação as partes preparam-se para a negociação tentando aumentar o conhecimento sobre o 

assunto, recorrendo aos seus próprios meios de informação. Nessa fase, a cooperação é pequena, já 

que as partes não têm certeza sobre como a outra vai agir (Lewicki, 1994; Saunders, 1984). Isso não 

ocorreu no caso em exame; ao contrário, a informação foi compartilhada, graças à cooperação dos 

diversos atores brasileiros.  

Em segundo lugar, a análise do caso fortalece o argumento de que a existência de cooperação 

já na pré-negociação facilita o processo da negociação. Os interesses e esforços dos órgãos do 

governo brasileiro baseavam-se no interesse doméstico em melhorar o comportamento da 

proprietária da usina – a Companhia Estadual de Energia Elétrica – na área ambiental. Quando 

começaram os primeiros contatos bilaterais com o governo do Uruguai, em 1988, aqueles esforços 

ainda não tinham sido bem sucedidos. Isso pode ser explicado pelo fato de até aquele momento o 



 274

movimento ambientalista no Brasil se encontrava numa etapa relativamente pouco avançada. Na 

verdade, o ano de 1988 – momento em que a negociação começou a se desenvolver com maior vigor 

– marcou  também o início do crescimento das lutas em defesa do meio ambiente.  

Em terceiro lugar, a falta de tecnologia adequada para mensurar a chuva ácida no Uruguai 

facilitou o interesse dos agentes de decisão uruguaios em realizar um joint-fact-finding com o Brasil. 

Neste caso, a falta de tecnologia, que poderia representar um impedimento, acabou se transformando 

num fator positivo para a negociação do acordo.  

Em quarto lugar, a análise do caso mostra a relevância de dois fatores de contexto político e 

institucional nos dois países. O primeiro diz respeito a como a questão entrou na agenda doméstica 

de cada um dos Estados. No Uruguai, ela foi definida como um problema que precisava ser resolvido 

de forma conjunta com Brasil. Os agentes de decisão do Uruguai, percebendo que deveriam buscar a 

cooperação do governo brasileiro, em nenhum momento acusaram formalmente o Brasil de ser 

responsável pela contaminação ambiental: o assunto entrou na agenda pública e institucional como 

algo a ser negociado. Isso, sem dúvida, contribuiu para o início do processo de negociação (ver 

Capítulos 3 e 4) (Saunders, 1984).   

O segundo fator de contexto foi a relevante influência da imprensa nos dois países durante a 

etapa de pré-negociação. O tema ganhou as páginas dos meios de comunicação de imprensa escrita 

do Uruguai e do Brasil (ver Capítulos 3 e 4). Em relação a esse aspecto, a análise do caso mostrou 

que não houve uma política definida dos atores sobre o problema. Nenhum dos dois governos 

designou um porta-voz oficial para falar sobre o tema, nem tampouco indicou alguém para mostrar o 

problema às populações demandantes, de forma a se ter uma referência oficial que mostrasse os 

avanços progressivamente registrados sobre o problema da poluição. A ausência de um interlocutor 

oficial levou a mídia a construir um discurso sobre a questão, nem tampouco indicou alguém para 

mostrar o problema às populações demandantes, que mostrasse os avanços progressivamente 

registrados sobre o problema da poluição (Susskind & Field: 1996). Esta ausência deixou que o 

público demandante não tivesse uma fonte de informação oficial única, que mostrasse a versão 

oficial dos fatos  (Duzert & Rótulo, 2003). A ausência deste mecanismo produziu dois efeitos 

relevantes:  

• Deixou à mídia sem uma fonte segura de informação o que produziu que os distintos meios 

de comunicação estabelecessem as suas próprias estratégias de procura de fontes e contiuassem 

caracterizando o processo segundo a sua própria percepção. Os meios não contavam com 
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comunicados oficiais nem com folhetos informativos sobre a evolução do tratamento do problema. 

Isto levou à construção por parte da mídia de um discurso sobre o assunto que foi a única fonte de 

informação do público.  

•Também, principalmente no caso do Uruguai, a ausência de um interlocutor oficial único foi 

um fator que criou um contexto institucional favorável para que a mídia continuasse ao longo dos 

anos com um discurso no qual foi  claramente identificável a presença de elementos informativos que 

geraram  dúvidas sobre a credibilidade do processo de negociação oficial em relação ao problema. 

Ao mesmo tempo mantiveram um discurso com elementos que caracterizam o assunto como um 

problema de risco ambiental significativo. Isto apesar dos resultados dos monitoramentos oficiais  

que foram mostrando o contrário.  

Esta tese mostrou que os fatores de contexto, que não têm merecido a devida atenção na 

teoria da negociação, devem ser necessariamente incluídos em pesquisas futuras sobre estudos de 

caso. A seguir, serão feitas algumas recomendações gerais, baseadas nas lições extraídas do caso: 

a) É fundamental desenvolver, desde o início do problema, uma política pró-ativa com a 

imprensa e desenhar uma política de gestão do público demandante e da mídia (Susskind &Field, 

1996).   

b) Quando o papel da imprensa é importante como foi no caso das negociações Brasil-

Uruguai por poluição transfronteiriça, é necessário definir algumas estratégias básicas de 

relacionamento com a imprensa e com os jornalistas (Kunde,1999).  

c) Quando, desde o início do processo, existem stakeholders cientes do risco de contaminação 

ambiental que, entre outros efeitos, coloca em risco a saúde e a economia local, é necessário 

desenvolver uma política pró-ativa em relação a eles, trocando informações a respeito do problema 

de forma aberta e transparente (Susskind&Field, 1996).   

d) A implementação, já na etapa da pré-negociação, de uma estratégia de cooperação 

contribui para a criação de confiança entre as partes e permite agilizar o processo de negociação. 

e) A forma de apresentar o problema nos primeiros contatos entre as partes influi sobre o 

futuro de processo. Se adequada e viável para ambas as partes, constitui um fator positivo na criação 

de um clima de cooperação e na escolha futura de estratégias baseadas nos ganhos conjuntos. 
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8.2. Conclusões e recomendações sobre a etapa e o processo da negociação 

 

A análise do processo e dos resultados atingidos na negociação trouxe elementos de reflexão 

sobre negociações, especialmente, ambientais bilaterais.  Esses pontos serão detalhados a seguir.  

 

8.2.1. A influência de fatores do contexto sobre os interesses e as alternativas das partes 

 

Os fatores contextuais e conjunturais em que uma negociação se produz são extremamente 

relevantes. No entanto os autores não têm prestado muita atenção a eles. 1  A compreensão da 

importância destes fatores só é possível quando se analisa o processo de negociação em todas as suas 

etapas (Dupont & Faure, 1991).  

Um dos fatores a destacar foi a boa relação estabelecida entre as partes.  Isso confirma as 

recomendações de autores da teoria da negociação, para quem a confiança mútua influi 

significativamente na explicação do surgimento de um processo de negociação e de como se pode 

chegar a um resultado positivo para ambas as partes (Fisher & Ury, 1981; Fisher et alii, 1994). A 

negociação direta não é o único mecanismo usado pelos Estados na resolução de disputas de tipo 

ambiental. Além deste, eles podem recorrer à negociação assistida por um facilitador e à consulta a 

um terceiro Estado como mediador ou como árbitro ( Susskind & Cruikshank,1987; Ury et alii, 1991; 

Wenner, 1995).   

A análise da negociação permite concluir que a boa qualidade, numa perspectiva histórica, 

das relações diplomáticas entre Brasil e o Uruguai em muito contribuiu para que a negociação direta 

fosse o método escolhido para resolver o problema. Com efeito, os dois países têm resolvido sempre 

de forma negociada os temas bilaterais, sejam eles de soberania territorial, sejam eles de tipo 

comercial. O processo de integração regional – o Mercosul - constituiu, sem dúvida, a base que 

fortaleceu este fator histórico pré-existente.     

A mudança dos objetivos da política externa do Brasil, que então procurava vir a ser um 

Estado respeitado na comunidade internacional foi outro fator de contexto que influenciou os seus 

interesses e as suas alternativas no curso da negociação. O Mercosul deu força aos processos de 

                                                 
1 Alguns trabalhos destacando a relevância do contexto são: Bazerman (1991), McKersie (1991), Kriesberg (1991) e 
Schelling (1991).   
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integração fronteiriça e alterou os antigos conceitos de fronteira mais tradicionais, baseados na 

ideologia da segurança nacional. Não há dúvida de que este novo enfoque influiu para que o 

problema da poluição de Candiota fosse tratado por ambos os Estados como um tema de interesse 

comum. O interesse brasileiro na negociação com Uruguai ganhou impulso no governo Collor devido 

ao interesse político do país em mudar a sua imagem internacional de ponto de vista ambiental. Neste 

contexto, a realização da Eco-92 delimitou as alternativas do Brasil.  

 A opção de não negociar - que poderia, potencialmente, ter evoluído para alguma forma de 

conflito internacional com Uruguai - envolvia o risco, para o Brasil, de abrir uma nova frente de 

críticas da comunidade internacional (ver Capítulo 5).  

O estudo de caso permite extrair a seguinte recomendação:   

Cada uma das partes envolvida deve analisar todas as alternativas (MAANAs) possíveis numa 

negociação, incluindo necessariamente as alternativas da outra parte, levando em consideração os 

fatores do contexto.   

 

8.2.2. A influência dos interesses e da legitimidade   

  

Alguns trabalhos especializados em negociação internacional têm chamado a atenção para a 

importância de que as partes reconheçam a legitimidade dos interesses em jogo (Fisher et alii, 1994).  

Essa literatura enfatiza a influência recíproca entre fatores domésticos e o processo da negociação 

(Putnam, 1988). A presente pesquisa fortalece a relevância destes fatores no processo de negociação.  

Do ponto de vista concreto, a análise do caso revelou que os atores não são “unitários” nas 

negociações (Allison, 1971). Foi evidenciado que, no Brasil, havia uma coalizão de atores e 

stakeholders, locais e federais - a população de Bagé, a prefeitura de Bagé, acadêmicos e técnicos 

responsáveis por trabalhos produzidos sobre a região, os órgãos de controle ambiental do Rio Grande 

do Sul e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), órgão ambiental federal da época - 

diretamente interessada na solução do problema da poluição local produzida pela UTPM. Estes 

interesses, anteriores à reclamação uruguaia, tanto legitimaram quanto se somaram aos interesses 

governamentais e de outros atores no Uruguai em querer resolver um problema de possível poluição 

transfronteiriça. Assim, quando Uruguai começou a chamar a atenção do Brasil para o risco de 

poluição, o tema já tinha ingressado na agenda doméstica e institucional dos órgãos de controle 

ambiental locais e estaduais do Brasil.  
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Neste caso de negociação internacional, o Uruguai pôde contar com este trunfo, que legitimou 

suas reclamações em relação ao Brasil. Um outro caso similar de negociação internacional bilateral 

por poluição transfronteiriça, como o registrado entre os Estados Unidos e o Canadá, não apresentou 

os mesmos progressos justamente pela ausência de interesses domésticos nos Estados Unidos que 

legitimassem os interesses canadenses (Schroeer, 1990). A reclamação do Uruguai serviu como 

enforcement sobre a empresa e fortaleceu os interesses domésticos brasileiros no sentido da 

regulação do comportamento ambiental da UTPM.  

Um outro fator de legitimidade foi a existência, no Uruguai, de uma homogeneidade e coesão 

de interesses domésticos em negociar, o que aumentou a legitimidade da pressão dos negociadores 

uruguaios em relação ao Brasil. Nesse sentido, a tese confirma a posição de alguns autores que 

destacam a importância da influência da coesão ou da homogeneidade de interesses dos atores no 

andamento da negociação. Este fator, segundo eles, atribui maior poder de negociação aos 

negociadores perante a outra parte (Putnam, 1988; Raiffa, 1982). Alguns trabalhos específicos sobre 

as negociações entre Brasil e Uruguai relativas a temas comerciais têm contribuído para fortalecer 

este tipo de argumento (Rótulo,1995 e 2002b).   

A tese mostrou que no Uruguai houve uma ampla homogeneidade de atores políticos e 

institucionais poderosos que tinham interesse em negociar para resolver o problema. Esta coesão 

chegou a tal ponto que, ao negociar com o Brasil, o Uruguai tornou-se muito próximo a um ator 

racional unificado (Allison, 1971).  Isto ajudou muito aos negociadores uruguaios a poder pressionar 

ao governo brasileiro com maior força já que puderam argumentar de forma legítima que tinham uma 

grande pressão doméstica para resolver o assunto. A imprensa desempenhou um papel muito 

importante, pelo interesse que foi demonstrando pelo tema. Candiota se transformou num tema que 

mobilizou a opinião pública, ganhando dimensão nacional.  Tanto o governo nacional quanto os 

governos locais, e também as ONGs e os políticos acreditavam ser necessário resolver o problema 

negociando com Brasil. 

Com base nessas considerações, pode-se apresentar a seguinte recomendação para 

negociadores e agentes de decisão:  

- Para ampliar a base de legitimidade numa negociação internacional, é aconselhável que o 

governo de um Estado incremente tanto a quantidade quanto a qualidade de atores que apóiam a 

negociação. Esse incremento pode ser trabalhado tanto ao nível doméstico da própria parte quanto 

mediante a montagem de uma base de atores com interesses comuns na outra parte.   
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8.2.3. Estratégia e eficácia da negociação  

 

O caso em exame mostrou que a estratégia cooperativa implementada por ambas as partes 

influenciou o resultado final dos acordos. Alguns trabalhos sobre negociação têm atestado a 

influência da “estratégia” dos atores sobre os resultados da negociação (Saunders, 1991).  A presente 

tese, portanto, reforça esta literatura, revelando que as estratégias implementadas pelos governos dos 

dois países no sentido da resolução conjunta de problemas contribuíram fortemente para o andamento 

da negociação.   

A estratégia da resolução conjunta de problemas se caracteriza pelo fato de que as partes 

levam em consideração tanto o interesse próprio quanto o da outra parte.  Esta confluência de 

interesses fez com que chegassem a um acordo satisfatório para ambas as partes, consubstanciado na 

assinatura da Ata de Jaguarão, em 1990. A ata deixou Brasil e Uruguai satisfeitos porque os dois 

países obtiveram ganhos. Os dois governos se comprometeram a fazer um monitoramento conjunto, 

cujo resultado principal foi o aumento do conhecimento sobre a realidade ambiental da região.    

O caso analisado nesta tese é o único caso conhecido de negociação ambiental bilateral sobre 

poluição ambiental transfronteiriça que conseguiu resultados positivos na América Latina.  Na 

verdade, não existem trabalhos sobre negociações internacionais ambientais bilaterais que tenham 

conseguido chegar a acordos e que tenham sido implementados na região.  As análises de 

negociações internacionais na América Latina têm ficado restritas a outros temas, principalmente os 

relacionados à integração regional e comercial. Assim, diversos trabalhos analisaram as negociações 

entre países no Mercosul, sobretudo sobre negociações comerciais ( Bizzozero, 1992; Bizzozero & 

Luján, 1991; Rótulo, 1995).  

O caso Brasil-Uruguai conseguiu atingir estes resultados: foram negociados dois acordos 

referentes ao tema, a Ata de Jaguarão e o Tratado de Cooperação Ambiental Bilateral entre Brasil e 

Uruguai.  

O caso permite extrair a seguinte lição:  

É aconselhável que as partes envolvidas numa negociação desenvolvam estratégias de 

resolução conjunta de problemas, baseadas na cooperação, visando com isso uma maior rapidez e 

eficácia na assinatura de acordos.    
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8.2.4. A influência dos fatores de poder na negociação 

 

O poder é um fator crítico e um conceito controverso. Na escola clássica de negociação, 

baseada na perspectiva da escola clássica das relações internacionais, as fontes do poder de 

negociação dos Estados são as capacidades - capabilities - estruturais acumuladas, como tamanho da 

população, extensão territorial, recursos militares (Aron, 1962; Morgenthau, 1978; Waltz, 1979). A 

crítica de Baldwin (1979) ao poder como atributo dos Estados abriu a possibilidade de pensar as 

negociações como processos e interações dinâmicas. As negociações passaram a ser analisadas 

levando em consideração os contextos e o tipo de tema negociado (Keohane & Nye,1977; Lewicki & 

Litterer, 1994).  

De acordo com o enfoque clássico, o grau de poder é dado pelo diferencial de poder 

acumulado. Baseado neste enfoque, Habeeb (1988) mostrou que em alguns casos o Estado com 

menos recursos de poder estruturais (fraco) pode “ganhar” do poderoso, dependendo das táticas que 

use no processo. Foi esse o caso das negociações entre os Estados Unidos e o Panamá pela soberania 

sobre a área do Canal, quando os panamenhos recorreram às táticas da construção de coalizões e do 

compromisso forte dos atores. O trabalho de Habeeb (1988) mostra a influência de outros fatores, 

além dos recursos de poder, mas o seu enfoque leva a um tipo de resultado “ganha-perde” (ver 

Capítulo 2). 

A presente tese está baseada num enfoque moderno de negociação. Assim, não são os 

recursos estruturais clássicos que influenciam o comportamento dos Estados numa negociação. As 

fontes do poder são o poder da legitimidade, o poder de uma solução elegante para ambas as partes; o 

poder do compromisso das partes, o poder das alternativas e o poder de um bom relacionamento 

(Fisher, 1991a, b; Lax & Sebenius, 1986). Seguindo a concepção adotada nesta tese, este referencial 

analítico é o mais adequado para entender o processo e os resultados das negociações entre Brasil e 

Uruguai. Afinal, se fosse usado o enfoque clássico, o diferencial de poder teria mostrado um 

resultado claramente favorável ao Brasil, baseado na estratégia ganhar-perder. No entanto, este 

arcabouço analítico não consegue explicar negociações baseadas em estratégias cooperativas com 

resultados de ganhos mútuos para ambas as partes (ver Capítulo 5).   
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Foi mostrado aqui que é possível a existência de negociações internacionais bilaterais entre 

países com assimetria de poder “estrutural” e que, no que concerne aos resultados das negociações, é 

possível, do ponto de vista clássico, a cooperação entre um país “fraco”, o Uruguai, e outro “forte”, o 

Brasil. O presente estudo de caso se alinha a outros trabalhos que são da opinião de que o Uruguai 

alcançou resultados positivos nas suas negociações com o Brasil (Rótulo, 1995, 2002b). O país 

“fraco” usou da tática de “relacionar temas” para ganhar poder de barganha e contou também com a 

influência de fatores conjunturais (Rótulo, 2002b). Esse tipo de visão vai contra toda uma literatura 

que considera o comportamento do Brasil na região como “imperialista”, sendo suas ações de política 

exterior concebidas com vistas a se expandir e a ganhar espaços de poder. As críticas à tese do Brasil 

“imperialista” foram desenvolvidas, entre outros autores, por Miyamoto (1985) e Rótulo (1999).           

O argumento desta tese vai um pouco além, já que pretendeu mostrar que os negociadores de 

ambos os Estados conseguiram satisfazer os seus interesses, obtendo ganhos conjuntos. 

O poder das alternativas – i.e., o poder de uma Melhor Alternativa à Negociação de um 

Acordo (MAANA) – influenciou o processo da negociação, no sentido de que nenhuma das partes 

tinha boas MAANAs. Para ambas as partes a melhor alternativa foi negociar.   

O poder do compromisso foi um fator muito relevante, na medida em que, em ambos os 

Estados, houve um compromisso de atores poderosos interessados em negociar.  

A boa relação existente entre as partes, já analisada como fator de contexto da negociação, 

também constituiu uma fonte de poder que estimulou os dois Estados a procurarem uma solução que 

mantivesse o mesmo padrão histórico de relacionamento.  

A legitimidade da reclamação do governo do Uruguai permitiu a este país obter um acordo 

negociado com Brasil, devido ao fato de que o problema de poluição produzido pela UTPM já tinha 

sido reconhecido neste último, a nível local (Bagé) e estadual (Rio Grande do Sul).  

Por último, o caso analisado traz outras novidades sobre um aspecto que não tem sido muito 

explorado na literatura teórica de negociação. Referimo-nos ao poder de uma solução elegante ou a 

forma de apresentar ou definir o problema da negociação (Fisher, 1991a, b; Raiffa, 1982). O poder de 

uma solução “elegante” neste caso foi relevante, já que a proposta do governo do Uruguai era boa 

para os brasileiros: realizar um joint-fact-finding para poder diminuir a incerteza sobre a real 

existência do problema de contaminação transfronteiriça.   

A forma como foi definido o tema pelas partes contribuiu significativamente para que os 

acordos de monitoramento fossem assinados. Os negociadores do Uruguai tiveram muito cuidado em 
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apresentar o problema de uma forma interessante, que não incomodasse às autoridades do Brasil. A 

fórmula do acordo esteve baseada na idéia da necessidade de aumentar o conhecimento sobre a 

questão, com relação à qual não se contava com certeza “científica”. Os negociadores uruguaios 

sempre definiram o tema como um problema comum a ambas as partes, e que teria de ser resolvido 

de forma conjunta. Para tal, era necessário contar com dados “científicos”, capazes de detectar a 

existência ou não de poluição transfronteiriça. Para isso, escolheram como forma de acordo a 

realização de uma pesquisa conjunta  de  dados  para  ter  informações   sobre   o  assunto  (joint-fact-

finding) (Ehrmann & Stinson, 1999; Susskind, 1994; Susskind & Cruikshank, 1987). Os 

negociadores do Uruguai foram cuidadosos no período da negociação, não responsabilizando o 

governo brasileiro pelo problema.  O tema foi colocado oficialmente como se se tratasse de uma 

solicitação de cooperação, necessária para esclarecer à população uruguaia se existia ou não poluição 

transfronteiriça. Isto foi possível devido ao fato de ambos os Estados terem interesse em aumentar o 

valor de conhecimento sobre a realidade ambiental da região e nenhum dos dois poder realizar isso 

sozinho (Lax & Sebenius, 1986).  

As recomendações práticas, retiradas dessa experiência concreta, sobre o tema do poder na 

negociação para negociadores que representam Estados em negociações internacionais são as 

seguintes: 

a) Usar uma ampla variedade de fontes de poder capazes de influenciar o comportamento do 

outro na negociação: o poder da legitimidade, o poder do bom relacionamento, o poder da solução 

elegante, o poder do compromisso e o poder das alternativas (MAANAs). O uso das alternativas 

como fonte de poder tem sido particularmente aconselhado por diferentes autores (Bazerman & 

Neale, 1993; Fisher & Ury, 1981; Lax & Sebenius, 1991a; Raiffa, 1982)2.   

b) Usar as fontes de poder mencionadas acima é aconselhável, sobretudo para negociadores e 

agentes de decisão de Estados mais “fracos” para melhorar a sua performance na negociação quando 

estão negociando com representantes de Estados mais “poderosos”. O uso desta modalidade de fonte 

de poder é o mais adequado, segundo a teoria da negociação (Fisher, 1991a, b; Lax & Sebenius, 

1986).  

                                                 
2 Este enfoque sobre o poder das alternativas na negociação está baseado em textos de autores de prestígio  como 
Bacharach & Lawler (1980), Blau (1964), Emerson (1962) e  Pen (1952).  
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c) Usar de forma adequada as alternativas da legitimidade, do bom relacionamento, da 

solução elegante e do compromisso das partes, de forma a poder tornar as negociações mais eficazes 

e conseguir bons acordos.        

d) Incluir na avaliação da situação da negociação o contexto da relação entre as partes para 

poder realizar um uso mais eficaz das fontes de poder.  

e) Em contextos de negociação em que a dimensão de cooperação entre as partes predomina  

sobre a dimensão do conflito, convém insistir no uso de táticas cooperativas baseadas na confiança 

entre as partes.     

f) Apresentar e definir o problema de forma que seja interessante para a outra parte criar um 

contexto de negociação cooperativa. O uso desta tática aumenta o poder de negociação da parte.  

 

8.2.6. Eficácia da negociação: assinatura de acordos  

 

Dois acordos foram assinados: a Ata de Jaguarão e o Tratado de Cooperação Ambiental Brasil 

Uruguai (1992). O primeiro, baseado na idéia da necessidade de aumentar o conhecimento sobre um 

problema com relação ao qual não se contava com certeza “científica”, é o único conhecido na 

América Latina que previu a realização de um joint-fact-finding. A realização deste tipo de acordo é 

adequada quando se trata de resolver disputas que precisam de dados “científicos” para serem 

resolvidas. Neste caso se fazia necessário saber se realmente existia ou não poluição transfronteiriça. 

Foi com este objetivo que foi acordada a realização conjunta da pesquisa de dados.  

Aa lições que daí podem ser extraídas são as seguintes:  

a) É aconselhável realizar acordo de joint-fact-finding para resolver um problema que precisa 

de conhecimento técnico e cientifico para ser resolvido (Ehrmann &  Stinson, 1999; Susskind, 1994; 

Susskind & Cruikshank, 1987;). 

b) É aconselhável que o joint-fact-finding seja previsto num acordo escrito. Isso permite que 

as partes aumentem a confiança em que o acordo será implementado.   
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 8.3. Conclusões e recomendações sobre a implementação dos acordos  

 

Algumas conclusões sobre a implementação dos acordos podem ser retiradas deste estudo de 

caso, apresentadas nos subitens que se seguem.  

 

8.3.1. Eficácia dos acordos sobre a implementação 

O caso trouxe lições sobre a eficácia dos acordos, no sentido de sua contribuição para que o 

processo de implementação avançasse. A seguir, são analisados os resultados mais interessantes 

revelados pela pesquisa.  

O primeiro deles mostra que um acordo “fraco” do ponto de vista institucional pode produzir 

efeitos positivos na implementação. Alguns trabalhos sobre acordos ambientais internacionais têm se 

preocupado em prescrever uma série de conteúdos que os acordos deveriam conter para serem 

implementados de forma eficaz (Susskind, 1994; Weiss & Jacobson, 1999). Estes trabalhos 

aconselham que os acordos cumpram com alguns requisitos: prever certos incentivos para que cada 

uma das partes respeite os acordos, prever sanções caso uma delas não os cumpra, prever um sistema 

de monitoramento dos acordos, entre outros. As recomendações destes estudos são baseadas em 

acordos ambientais internacionais de tipo multilateral, não em acordos bilaterais (Susskind, 1994; 

Weiss & Jacobson, 1999).  

Outras pesquisas mostram que alguns acordos internacionais informais, tanto na área de 

segurança quanto na área comercial, têm funcionado porque são suficientemente ambíguos para que 

as partes não sintam o peso dos compromissos e possam ser renegociados quanto julgarem necessário 

(Lipson, 1991). É exatamente esta “fraqueza” que propiciou a assinatura desses acordos. Muitas 

vezes eles podem ser até verbais e outras os agentes de decisão preferem estes acordos porque não 

têm que ser ratificados pelos Parlamentos (fator que agrega complexidade ao processo e retarda a 

implementação) e por outro lado são acordos mais adequados quanto se tem pressa em resolver um 

assunto (Lipson, 1991; Raiffa, 1982).   

Fortalecendo o argumento do Lipson (1991), o caso em exame comprova que foi justamente a 

“informalidade” ou a “fraqueza” da Ata de Jaguarão que explica, pelo menos em certa medida, 

porque as partes, principalmente o Brasil, assinaram e cumpriram a Ata. Dificilmente os 

negociadores brasileiros teriam assinado um acordo que colocasse muita pressão pela obrigatoriedade 
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institucional. Por se tratar de uma ata, não teve de ser ratificada pelos Parlamentos e foi 

implementada com relativa rapidez, apesar de algumas exigências burocráticas registradas no Brasil. 

A Ata nem sequer era obrigatória para os Estados do ponto de vista jurídico.  

A análise do caso permite concluir igualmente que os acordos assinados apresentaram 

algumas lacunas, como a falta de “acordos de contingência”. No entanto, mesmo que acordos desse 

tipo tivessem sido assinados, não é lícito supor que a implementação teria sido melhor.    

Vários trabalhos atestam que as negociações internacionais na área ambiental vão se 

modificando conforme as alterações dos contextos e das condições, mudanças domésticas em cada 

Estado. Os cenários são dinâmicos através do tempo. Negociações como a da Convenção de Poluição 

Transfronteiriça do Ar de Longo Alcance (CLRTAP), de controle da poluição transfronteiriça na 

Europa, demorou mais de 20 anos e foi sendo renegociada em diversas instâncias (Lang, 1991; 

Susskind, 1994). Outros estudos procuram demonstrar que a assinatura de “acordos de contingência” 

é a resposta adequada para este problema, já que evitam que os acordos tenham que voltar a ser 

renegociados ou que tenham de ser agregados a eles protocolos complementares. A estratégia 

anterior tem sido criticada por ser muito difícil que os Estados aceitem e porque obriga à realização 

de negociações muito mais complexas (Parson, 1997). Este autor conclui que o campo da análise das 

negociações e dos tratados internacionais na área ambiental ainda é novo para se chegar a conclusões 

definitivas sobre qual é o melhor caminho a ser seguido para atingir os melhores resultados na 

implementação (Parson, 1997).  

 A  presente tese demonstra que a falta de alguma cláusula ou de acordos específicos entre as 

partes, como os “acordos de contingência” defendidos por Susskind (1994) e Susskind & Field 

(1996), poderia ser um remédio, mas no entanto, dificilmente o Brasil teria aceito este tipo de acordo. 

Estes acordos criam obrigações antecipadas para os casos de mudanças que pudessem chegar a 

acontecer (Susskind & Field, 1996).  

O caso foi evoluindo numa estratégia do tipo “passo a passo”, aliás a mais tradicional nas 

negociações ambientais internacionais. Ela implica um início com acordos “fracos”, aos quais vão se 

agregando, progressivamente, novos acordos mais restritivos ao poder soberano dos Estados. A 

assinatura do Tratado de Cooperação Ambiental Brasil - Uruguai retrata essa modalidade de 

evolução. Deve ser especialmente destacado que este tratado, apesar das suas eventuais 

insuficiências, é o único tratado de cooperação bilateral dedicado especificamente ao tema ambiental 

que o Brasil assinou com países vizinhos.   
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Em terceiro lugar, o caso revela a existência de algumas insuficiências nos acordos assinados 

para resolver o problema. Uma delas foi a de que os acordos não anteciparam uma forma de 

renegociação da implementação, e como conseqüência, não foi previsto um método específico de 

resolução final do problema.      

 Os trabalhos que sugerem como os acordos na área do meio ambiente devem ser produzidos 

e implementados chamam a atenção para como as partes procederiam em caso de mudança das 

condições e do contexto (Susskind, 1994; Susskind & Field, 1996). Um dos temas mais debatidos 

nesta literatura é o da previsão da forma de agir em caso de mudanças do contexto. O método dos 

avanços “passo a passo” nas negociações tem sido recorrentemente adotado na maioria das 

negociações ambientais internacionais (Lang, 1991; Parson, 1997). 

O caso em tela mostra que esse método, adotado por ambos os Estados, foi eficaz no sentido 

de que os acordos de monitoramento foram implementados ainda na sua primeira fase. Ao mesmo 

tempo, porém, algumas carências dos acordos deixaram sem solução certos problemas na fase da 

implementação. Houve um momento de divergência entre os técnicos uruguaios e brasileiros sobre 

como continuar e, por conta disso, na segunda etapa do processo cada país implementou um 

monitoramento próprio na região. Assim, a despeito dos inegáveis avanços, nada impede que venham 

a acontecer divergências técnicas sobre os resultados futuros dos monitoramentos a serem 

empreendidos por cada uma das partes. A construção de Candiota III poderia atribuir ainda mais 

complexidade ao cenário ambiental da região. Se aquelas divergências chegassem a acontecer, novas 

negociações poderiam ter de ser desenvolvidas entre os Estados.  

Estes fatos parecem dar certa razão aos trabalhos de Susskind (1994) e Weiss & Jacobson 

(1999).  No médio prazo, depois que uma parte da Ata de Jaguarão foi implementada e foi 

comprovada a inexistência de chuva ácida naquele momento, os dois países renegociaram o conteúdo 

dos monitoramentos conjuntos, não tendo chegado a um acordo sobre de que forma continuar (1995 

até 1997). Fica, assim, patente que as renegociações de acordos “fracos” podem não ser totalmente 

eficazes. Cada Estado começou a implementar os seus próprios monitoramentos, mantendo aberto 

um canal de diálogo e troca de informações sobre Candiota.   

A polêmica sobre qual é a melhor e estratégia de assinatura de acordos para resolver 

problemas ambientais continua aberta. No entanto, o método adotado neste caso de assinar primeiro 

um acordo de joint-fact-finding e depois um Tratado de Cooperação Ambiental Bilateral mostrou 

flexibilidade e eficácia, mesmo que não tivesse previsto soluções sobre como continuar o processo de 
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implementação, caso existisse uma falta de acordo motivada por uma disputa de tipo técnico 

(Brooks,1984; Clark & Majone, 1985; Ehrmann & Stinson, 1999; Fiorino, 1989). 

O caso permite extrair certas lições e fazer algumas recomendações sobre as melhores opções 

para negociadores e agentes de decisão em disputas que envolvam conteúdo técnico:  

a) Assinar um acordo escrito para a realização de um joint-fact-finding é o mais aconselhável 

(Ehrmann &  Stinson,1999; Susskind, 1994; Susskind & Cruikshank, 1987).  

b) A estratégia anterior (a) é aconselhável, mesmo que o acordo seja relativamente “informal” 

ou “fraco” em termos de obrigatoriedade (cf. Lipson, 1991). 

c) A escolha pelos acordos mais “fracos” ou mais “obrigatórios” deve ser feita levando em 

consideração os fatores do contexto. Neste sentido, não existe uma escolha “melhor” que a outra. A 

escolha deve estar baseada no critério da viabilidade e eficácia que o contexto permite.  

d) É aconselhável que os acordos para resolver disputas que tenham um conteúdo técnico 

prevejam acordos de contingência (Susskind, 1994; Susskind & Field, 1996). No caso Brasil-

Uruguai, deverão ser introduzidas melhoras no desenho jurídico institucional, através da assinatura 

de um acordo de contingência, incluído num protocolo adicional que preveja a forma de resolução de 

uma disputa técnica sobre o problema, caso este viesse a acontecer no futuro.  

e) Não é aconselhável que a falta de consenso entre as partes para incluir acordos de 

contingência nos acordos assinados seja um impedimento para firmar o acordo.  

f) É melhor assinar algum tipo de acordo, mesmo com falta de previsões sobre a 

implementação, do que não assinar nenhum acordo.    

g) Não é aconselhável analisar qual é a melhor estratégia de assinatura de acordos para 

resolver uma disputa ambiental no campo internacional de forma “ideal”. As partes devem analisar a 

influência dos fatores do contexto político, econômico, social sobre a negociação e a implementação 

e levá-la em consideração.   

h) Não é aconselhável decidir sobre qual é a melhor estratégia de assinatura de acordos para 

resolver um problema ambiental no campo internacional, em termos de uma escolha “ideal” que seja 

melhor que a outra e aplicável a todos os contextos e situações. As partes deveriam avaliar qual é a 

escolha aceitável para ambas as partes, entre duas opções: a assinatura gradual de acordos cada vez 

mais complexos “passo a passo”; ou a assinatura de um acordo mais completo e obrigatório.  Ambas 

as opções têm os seus custos e benefícios.  
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i)A melhor opção para resolver o dilema anterior (h) é aquela que responder à seguinte 

condição fundamental: preservar  a boa qualidade da relação entre as partes (Fisher & Ury, 1981;  

Raiffa,1982; Susskind & Cruikshank,1987).    

 

8.3.2. A influência dos fatores do contexto  

  

O contexto da boa relação entre os dois governos para implementar o joint-fact-finding 

representou uma influência importante e positiva. A implementação conjunta do monitoramento para 

resolver uma disputa entre dois Estados sobre um tema ambiental constitui uma experiência inédita 

no contexto mundial.  Na comunidade internacional, tanto os casos de negociações de acordos 

bilaterais quanto os de negociações de acordos multilaterais sobre poluição transfronteiriça 

caracterizam-se por estar baseados em disputas intensivas do ponto de vista técnico, nas quais um 

lado procura responsabilizar o outro pela   produção de poluição  (Rabetz,1987).  

Foi essa a forma de processar a disputa ambiental entre Estados Unidos e Canadá pela 

poluição dos Grandes Lagos. As negociações baseadas em monitoramentos feitos por cada uma das 

partes foram muito lentas – estenderam-se por mais de 20 anos –, já que cada Estado tinha a sua 

própria tecnologia e produzia os seus próprios monitoramentos (Schroerr, 1990). O mesmo tipo de 

disputa baseada em dados científicos aconteceu no caso da negociação na Europa da LRCTAP, 

motivada pela poluição dos lagos dos países nórdicos produzida pelas emissões de poluentes 

originados da Inglaterra e da Alemanha. Também neste caso cada país contava com tecnologia 

própria para realizar os monitoramentos (Lang, 1991).   

O caso da negociação entre Brasil e Uruguai dá conta de um processo de natureza totalmente 

diferente, no qual não houve disputa intensa por diferenças de medidas sobre a existência ou não de 

poluição no Uruguai. Neste caso, a falta de tecnologia do lado uruguaio foi um dos fatores que 

fortaleceu a necessidade de assinar a Ata de Jaguarão, uma vez que não era possível para o Uruguai 

determinar sozinho a existência ou não de contaminação transfronteiriça, e facilitou a cooperação. 

Interessava aos dois Estados resolver o problema e nenhum deles dispunha oficialmente de dados 

técnicos conclusivos que provassem a existência ou não de poluição transfronteiriça. A colaboração 

entre os dois países explica a superação deste obstáculo. 

Alguns trabalhos sobre implementação de políticas públicas domésticas no Brasil explicam 

como são superados obstáculos que se apresentam para os processos de implementação.  Puppim de 
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Oliveira (2002) se baseou no processo de descentralização do Estado no Brasil para explicar a 

superação de obstáculos institucionais, políticos e financeiros para a implementação de uma política 

de áreas protegidas no estado da Bahia. Outros trabalhos analíticos chamaram a atenção para a 

aplicação dos conceitos da literatura de implementação de políticas públicas para analisar a 

implementação de acordos internacionais na área ambiental (Najam, 1995). Esta tese prova que esta 

literatura também pode ser aplicada na explicação da superação de obstáculos porventura existentes 

para implementar os acordos internacionais na área ambiental, em determinadas condições.  

Neste sentido o fator fundamental que permitiu ao Uruguai superar o obstáculo de falta de 

tecnologia para poder fazer medições de chuva ácida foi a colaboração do governo do Brasil através 

da cooperação bilateral. O caso mostra que a implementação de acordos bilaterais ambientais entre 

países em condições de assimetria de poder pode ser bem sucedida, desde que exista um alto grau de 

bom relacionamento e de confiança entre as partes. Foi destacado o fato de que a implementação em 

ambos os países superou obstáculos financeiros e institucionais domésticos (falta de verbas para a 

implementação e a falta de aceso à tecnologia adequada, principalmente por parte do Uruguai). A 

cooperação do governo do Brasil permitiu a Uruguai superar o obstáculo da falta de tecnologia. Esta 

forma de implementação e superação de obstáculos - a tecnologia foi emprestada de governo para 

governo - implica um grau de cooperação muito pouco freqüente no contexto internacional em casos 

de resolução de problemas de poluição transfronteiriça, mesmo entre países vizinhos. O 

“empréstimo” de tecnologia aumentou a confiança entre os negociadores e agentes de decisão dos 

dois Estados.    

Outro aspecto a ser sublinhado foi o contexto político em ambos os Estados.  Tanto no 

Uruguai quanto no Brasil havia atores institucionais e públicos do primeiro escalão da tomada de 

decisões interessados e comprometidos em que o monitoramento conjunto fosse implementado. 

Muitos trabalhos chamam a atenção para os compromissos de atores com a implementação como 

uma variável muito importante, uma das cinco variáveis que os teóricos colocam como as mais 

influentes sobre os processos de implementação de políticas e acordos (Najam, 1995; O' Toole, 

1986). A análise do caso permite confirmar as visões destes autores.A implementação foi facilitada 

pela participação, interesses e compromissos de atores políticos com muito poder de decisão nos dois 

países, incluindo os presidentes, Chancelarias, políticos locais e instituições de controle ambiental. O 

caso interessou a lideranças políticas muito poderosas, ministros e diretores das instituições 
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reguladoras do meio ambiente. Por outro lado, não se constatou a formação de uma coalizão de atores 

contrária à  implementação nem no Brasil nem no Uruguai.  

O contexto da imprensa também influenciou positivamente para que o processo de 

implementação avançasse, principalmente na primeira etapa do monitoramento.   A imprensa 

uruguaia e brasileira continuou mencionando o tema da poluição ambiental produzida por Candiota. 

Este papel foi maior no Uruguai que no Brasil. No Brasil, houve uma predominância dos aspectos 

domésticos do problema, como a política energética e a construção de Candiota III.  

Algumas lições extraídas da análise do caso e recomendações práticas para negociadores e 

agentes de decisão, sobre os fatores do contexto na implementação, são apresentadas a seguir:  

a) Manter, durante as fases de negociação e implementação, uma política de relacionamento 

baseada no enfoque dos ganhos mútuos com a imprensa. A idéia central é de que a imprensa não é 

um adversário, mas sim um aliado para que a população seja bem informada sobre os avanços sobre 

o tema. Esta medida é especialmente relevante para casos de disputas ambientais complexas, em que 

a compreensão do problema depende em boa medida de conhecimento técnico (Kunde, 1999; 

Susskind & Field, 1996). Esta recomendação é de aplicação geral e também específica ao caso 

Brasil-Uruguai e visa melhorar a forma de produção de informação sobre o problema.     

b) Escolher um porta-voz oficial das negociações, um em cada país, encarregado de informar 

sobre todos os avanços registrados na implementação dos acordos. Esta medida é de aplicabilidade 

específica para o caso analisado e também geral para casos similares (Susskind & Field, 1996).   

 

8.4. Eficácia da implementação : resultados e impactos  

 

Serão tratados aqui os resultados e impactos principais produzidos pela implementação dos 

acordos e, também, alguns problemas que dificultam a eficácia da implementação.  

Em relação ao primeiro ponto, o processo de implementação dos acordos gerou resultados 

“não previstos” relevantes, como o fortalecimento da capacidade institucional dos órgãos de controle 

ambiental em ambos os países: a DINAMA, no Uruguai, e a FEPAM, no Brasil. Trabalhos analíticos 

sobre implementação têm destacado as características dos processos de implementação, 

particularmente os processos de mudança que acontecem no âmbito dos próprios implementadores. 

Com efeito, as instituições, grupos ou organizações passam por processos de mudança produzidos 
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pela própria atividade da implementação de políticas. Estes são os efeitos ou resultados não previstos 

nem planejados na política (Sabatier & Mazmanian, 1981).   

O caso abordado nesta tese confirma a existência de processos de mudança que acontecem 

nos próprios órgãos implementadores. Tanto no Brasil quanto no Uruguai houve mudanças 

institucionais nos principais órgãos de controle ambiental: FEPAM e DINAMA passaram por 

processos de aumento da capacidade institucional.  Mas do que os próprios resultados dos 

monitoramentos feitos, que concluíram pela não existência de chuva ácida na região. O impacto 

maior da implementação dos monitoramentos foi o fortalecimento institucional, tecnológico, 

aprendizado, e qualificação de recursos humanos que a DINAMA e a FEPAM obtiveram com o 

processo.  Principalmente no caso do Uruguai, é relevante destacar que a DINAMA aumentou a sua 

capacidade institucional pelo acesso à tecnologia de monitoramento de qualidade do ar, usada pela 

primeira vez no país na implementação de uma Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar na 

Região Nordeste, próxima à usina de Candiota.   

A tese constatou igualmente uma influência de mão dupla: o contexto doméstico brasileiro 

ajudou a legitimar o interesse do Uruguai em negociar e, ao mesmo tempo, a implementação dos 

acordos teve impactos sobre aquele contexto (ver Capítulos 5, 6 e 7).  Quando se iniciou a 

negociação bilateral, já existia no Brasil um interesse local em aumentar os controles sobre a 

empresa. Quando os acordos foram implementados, a forma de relacionamento institucional entre 

órgãos reguladores ambientais e empresa regulada (CGTEE) no Brasil foi aperfeiçoada. Alguns 

trabalhos sobre regulação ambiental (Scheberle, 1998) enfatizam que a colaboração e a negociação 

contínua entre órgãos reguladores e empresas reguladas são algumas das características que 

contribuem para a melhora da eficiência dos controles ambientais (Sheberle, 1998). 

O caso analisado dá conta das relações do IBAMA e da FEPAM com a empresa regulada, a 

CEEE, transformada em CGTEE em 1997. Os controles sobre a empresa passaram a ser mais 

rigorosos, principalmente sobre o projeto de construção de Candiota III. A novidade é que este fato 

tenha acontecido como decorrência de uma negociação e implementação de acordos internacionais 

com o Uruguai. Por outro lado, o processo de implementação foi eficaz porque produziu um aumento 

do conhecimento sobre a realidade ambiental de Candiota, ou seja, ajudou na criação de valor entre 

ambas as partes de forma conjunta (Lax & Sebenius, 1986; Susskind & Cruikshank, 1987). A 

implementação enfrentou pelo menos dois problemas que tiveram impacto sobre a sua eficácia.  
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O primeiro foi o aumento do poder do fator técnico e a diminuição da influência do fator 

político na segunda fase do monitoramento (ver Capítulo 6). Alguns processos de negociação e 

implementação de acordos internacionais ambientais, que comportam componente técnico, têm sido 

analisados por Schroerr (1990) e por Susskind (1994). Susskind (1994) chama a atenção para a 

necessidade de haver um certo equilíbrio entre a política e a ciência quando de trata de 

implementação de acordos na área ambiental. Este equilíbrio, na opinião deste autor, garante que o 

processo seja bem sucedido. Para manter a cooperação entre as partes que forneçam sustento político 

ao processo é necessária a existência de incentivos para que os interesses e compromissos com a 

cooperação sejam mantidos (Hopmann, 1990). O caso mostra que o método adotado para a resolução 

do problema obteve avanços importantes, na medida que monitoramentos produzidos sobre a região 

diminuíram a incerteza técnica. Os monitoramentos não provaram a existência de poluição 

transfronteiriça.  

Ao mesmo tempo, este método de resolução do problema baseado na cooperação pela 

existência de interesses comuns e no compromisso político também mostrou certas fraquezas. No 

momento que o interesse político diminui, o processo perdeu o ritmo, e o poder de controle técnico 

aumentou. No caso em exame, fica evidente que o limite de eficácia do processo de implementação 

foi determinado pela diminuição do interesse dos atores políticos pelo tema nos dois países e pela 

menor cooperação política do Brasil para continuar com o monitoramento conjunto. Esta diminuição 

se explica pela divergência técnica que foi processada e renegociada sem sucesso entre 1995 e 1997. 

A partir deste momento cada Estado começou a realizar os seus próprios monitoramentos (ver 

Capítulo 6). A diminuição do fator político e o primado da técnica explicam porque o processo 

perdeu o seu vigor inicial. A existência de um interesse político maior teria resolvido o “impasse” 

técnico.  Portanto, nem sempre a influência do fator político sobre um tema técnico é negativa. Ao 

contrário, a evolução do caso mostra que sua influência foi positiva, tendo atuado como um fator de 

superação de impasses técnicos no início da negociação.    

O segundo problema que influenciou a eficácia da implementação foi a diminuição do 

controle político e da transparência do processo. De acordo com alguns trabalhos, a participação de 

atores políticos e de ONGs em processos de implementação de acordos evita  a concentração do 

poder, e principalmente de informação, nos atores técnicos, e ajuda a dar maior transparência ao 

processo. Essa participação permite que a população tenha acesso à informação sobre temas ligados 

ao meio ambiente (Gudynas,1998; Susskind, 1994). A partir da segunda metade dos anos 1990, o 
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processo da implementação dos acordos evoluiu no sentido do aumento da influência dos técnicos 

especializados e a diminuição da mobilização política, principalmente no Uruguai, onde o interesse 

de atores políticos locais e nacionais tinha sido muito alto no período da negociação. Estes dois 

fatores explicam a perda do controle democrático sobre o processo, e também o seu efeito mais 

prejudicial: a perda de transparência do processo.  Esta se manifestou no fato de a informação obtida 

com base nos monitoramentos oficiais ter ficado restrita a um grupo bastante limitado de técnicos 

especializados.  Não foram realizados, nem disponibilizados, relatórios que mostrassem à opinião 

pública, de forma clara, a evolução da situação ambiental da região.  

O caso permite extrair algumas lições e recomendações práticas específicas e outras mais 

gerais de possível aplicação para casos similares, apresentadas a seguir:   

a) Assinar um protocolo adicional que estabeleça prazos para a realização de reuniões 

periódicas (uma por ano) e obrigue os governos a trocar informações sobre os resultados dos estudos 

que são produzidos, prevendo, inclusive, a consulta a um grupo de técnicos de ambos os países.  

b) Melhorar a transparência do processo através de medidas que permitam um amplo acesso 

público às informações dos monitoramentos. Estas informações deveriam ser fornecidas 

principalmente à população local de Cerro Largo e Treinta y Tres, pelas autoridades uruguaias.  

c) Criar, em forma paralela, canais de comunicação diretos entre as populações destas regiões 

e órgãos oficiais locais, de forma a produzir um serviço de informação à comunidade e também poder 

agir em casos de denúncias da população para comprovar a base real delas ou não (Duzert & Rótulo, 

2003).    

d) Reativar as reuniões técnicas bilaterais, realizando uma por ano, para trocar dados sobre a 

evolução da situação ambiental da região.   

e) Melhorar o controle político, por meio da implementação de medidas dirigidas a ampliar a 

participação de alguns atores na tomada de decisões. Estes atores podem ser: representantes de uma 

ONG brasileira e de outra uruguaia nas reuniões técnicas em que atuem como observadoras do 

processo; representantes de populações locais, em caso de surgirem novas denúncias de poluição 

ambiental gerada pela UTPM; participação de cientistas e pesquisadores de universidades dos dois 

países como convidados especiais e observadores. 

f) Melhorar a relação entre a dimensão técnica e política do processo, aumentando a 

relevância política, através da presença de diplomatas de primeiro escalão nas reuniões bilaterais.   
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g) Formular, de forma conjunta, uma política de educação da população residente nas 

proximidades de Candiota, com o objetivo de mostrar a complexidade do fenômeno da chuva ácida e 

tomar providências em casos de risco ambiental, incluindo a possibilidade de nem sempre a UTPM 

ser necessariamente a causadora de certos fenômenos, para diminuir a percepção de risco dos atores 

que detêm menores níveis de conhecimentos sobre o assunto (Duzert & Rótulo, 2003).  Esta política 

deverá ter como objetivos mostrar as características sociais e ambientais da região, assim como os 

recursos econômicos que ela dispõe e transformá-la num ponto de referência de melhora ambiental 

bilateral e de região não poluída.   

h) Formar uma rede “virtual” de conhecimento sobre a região incluindo pesquisadores, 

cientistas, negociadores e técnicos de ambos os países e de outros países, incluindo técnicos da 

CGTEE, que tenham produzido pesquisas ou tenham interesse em promover a integração fronteiriça 

e  o desenvolvimento sustentável da região de Candiota.  Esta rede virtual de pesquisadores e 

cientistas poderia promover a difusão do conhecimento sobre a realidade ambiental da região, através 

da implementação de algumas ações como a formação de uma  base de dados com informações sobre 

meio ambiente; a elaboração de  trabalhos e estudos conjuntos, se solicitados pelas  Chancelarias 

e/ou órgãos ambientais uruguaios e brasileiros;  a promoção de  eventos junto às comunidades da 

região, intensificando o relacionamento com a sociedade civil e as populações das fronteiras, 

principalmente dos municípios brasileiros do pólo energético da região de Candiota (Candiota, Bagé 

e Hulhas Negras) e do Uruguai (departamentos de Cerro Largo e Treinta y Tres); a produção de  

material de informação educativo sobre a região adequado às populações dos dois países, incluindo 

dados sobre poluição ambiental, gestão ambiental e gestão de conflitos; realização de análises, 

estudos, treinamento e cursos para lideranças públicas e privadas locais sobre negociação e formação 

de consensos e gestão ambiental, visando prevenir ou contribuir para a solução de conflitos que 

venham  porventura a surgir na região e para a melhora do meio ambiente.     
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8.5. Considerações finais   

 

Esta tese tentou mostrar a relevância e os impactos de um processo de negociação ambiental 

entre dois países. Foram encontrados elementos e fatores que mostraram ser possível que dois países 

em desenvolvimento negociem de forma cooperativa e produzam resultados positivos para ambos.   

O estudo do caso procurou provar que o método adotado pelas partes para a resolução de um 

problema ambiental conjunto foi positivo, mas só foi possível num determinado contexto e em 

determinadas circunstâncias. Isto não quer dizer que ele seja “ideal” e aplicável de forma automática 

a processos similares. Ao contrário, se aplicado a casos similares, deveria levar em consideração as 

diferenças de contexto existentes. O método da negociação e os acordos implementados revelaram 

forças e fraquezas. Uma das suas maiores virtudes foi a sua eficácia. Afinal, foi produzido um 

monitoramento conjunto que aumentou o poder institucional dos órgãos ambientais no Brasil e no 

Uruguai e o controle sobre a UPTM.  Mas o estudo de caso também trouxe à tona uma lição que os 

agentes de decisão em países em desenvolvimento devem lembrar sempre. A tecnologia pode 

oferecer uma contribuição importante na solução de problemas ambientais que exigem medições 

complexas, porém, nesse tipo de processos o fator político é de importância fundamental. O ideal 

neste sentido é conseguir um ponto de equilíbrio ideal entre o fator político e o fator técnico.  

Uma das maiores contribuições da tese talvez tenha sido o fato de ter realizado uma análise de 

todas as etapas de um processo na área ambiental, envolvendo dois países em desenvolvimento: a 

pré-negociação, a negociação, os acordos, a implementação e a renegociação. Este tipo de análise 

não é muito comum. A maioria dos trabalhos tem se voltado mais para a análise de casos de 

negociação ou para a análise de processos de implementação dos acordos negociados de forma 

separada.  Alguns autores já chamaram a atenção para este fato, destacando que os trabalhos sobre 

negociação carecem de uma maior atenção aos aspectos da implementação de acordos. Todavia, a 

teoria da negociação requer um instrumental analítico para o estudo da implementação. Nesse 

sentido, a preocupação predominante dos autores tem sido em como fazer com que as partes 

renegociem acordos já negociados, quando existe um problema de cumprimento de acordos. Todavia, 

tem faltado reflexão analítica voltada para a identificação de fatores que expliquem os avanços ou 

problemas na implementação dos acordos. Poucos trabalhos têm chamado a atenção para o problema 
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da implementação de acordos negociados. Entre eles se destacam Raiffa (1991), Roth (1991) e 

Bazerman et alii (1991).  

Um dos objetivos desta tese foi mostrar a importância da interligação entre todos os aspectos 

e entre todas as etapas, com ênfase especial na compreensão da dinâmica do processo. Por esse 

motivo, o referencial analítico utilizado teve uma preocupação por integrar todas as etapas do 

processo (Susskind & Cruikshank, 1987), segundo a figura a  seguir:     

Figura 8.1: Etapas  do processo de negociação e implementação dos acordos no caso 
Brasil - Uruguai por poluição transfronteiriça      

     

                 Fonte: elaboração própria 

 

Na análise deste caso, recorreu-se a um arcabouço analítico que usou duas tradições de 

análise: a teoria da negociação, para analisar a negociação entre Brasil e Uruguai sobre poluição 

transfronteiriça; e a literatura de implementação, para analisar porque os acordos assinados entre os 

dois países avançaram e foram implementados.  

O campo da análise de negociações ambientais internacionais constitui uma área 

relativamente nova de pesquisa. As pesquisas têm sido relativamente poucas e os trabalhos, na sua 
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maioria não têm um desenvolvimento teórico e analítico muito desenvolvido (Parson, 1997).  Este 

estudo de caso tentou fazer uma contribuição nas duas dimensões. Realizou uma análise descritiva do 

processo de negociação e implementação dos acordos no caso da poluição transfronteiriça Brasil-

Uruguai produzida pela UTPM e tentou identificar os fatores explicativos do avanço do processo e 

dos problemas surgidos na sua eficácia.   

Também foram contemplados no estudo de caso os aspectos prescritivos, ou de conselho, 

voltados à melhoria dos processos de negociação e de implementação de acordos (Raiffa, 1982) 

(essas recomendações práticas foram apresentadas neste capítulo).  Contudo, outros aspectos 

permanecem abertos a novas pesquisas. Podemos elencar pelo menos perguntas que poderiam ser 

objeto de aprofundamento futuro: 

1) qual foi a influência da formação de equipes nos resultados do processo de negociação? 

2) qual foi a influência dos estilos de negociação de cada uma das partes – do ponto de vista 

das práticas culturais de negociação – nos resultados?  

3) qual foi a influência dos estilos de comunicação utilizados pelas partes?  

Para responder a estas perguntas novas informações deveriam ser coletadas.  

Por último, do ponto de vista pessoal, a pesquisa resultou muito enriquecedora por ter 

mostrado que a negociação realmente é um processo de construção contínuo. Na vida dos países, ela 

garante a paz e a boa convivência, elementos fundamentais para a democracia, vista também como 

um processo de construção social contínuo. Nos contextos de países como Brasil e Uruguai, é muito 

positivo poder colaborar para o desenvolvimento de trabalhos capazes de contribuir, de alguma 

forma, para manter viva a luz da esperança de um futuro melhor para os seus cidadãos.   

 O mais peculiar no evento que inspirou este estudo foi o fato de ter acontecido num lugar na 

“linha divisória”3, no extremo sul do Brasil, na fronteira com o Uruguai, um mundo que, mesmo 

longe dos poderes centrais do Estado, foi capaz de dar origem a uma experiência tão singular. O certo  

 

 

 

                                                 
3 Nome do livro de contos do escritor gaúcho Aldyr Garcia Schlee. Seus contos são dedicados a “todos os que lutam por 
um mundo sem divisas” (Schlee, 1988:2).  

 



 298

é que foi naquele lugar que essa rica experiência de relacionamento entre dois povos irmãos 

aconteceu, um lugar onde “tudo é a mesma coisa,....uma  terra só!”, onde fica “a fronteira dos sonhos 

e dos desejos, do amor e da felicidade” (Schlee, 1988:3). 
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ANEXO 1 

 

Mapa de localização das principais atividades econômicas da região de Candiota, RS 
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Fonte: Streck, 2001: 13 
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ANEXO 2 

 

Fotografia da UTPM em funcionamento  

  

 

 

 

 

 Fonte:Alves (2000) 
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                  ANEXO 3  

 

                                              ATA DE JAGUARÃO 

 

 As Delegações da Secretaria do Meio Ambiente da República Federativa do Brasil, da 

Secretaria da Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e da Companhia Estadual de 

Energia Elétrica (CEEE), e suas contrapartes técnicas do Ministério da Habitação, Ordenamento 

Territorial e Meio Ambiente da República Oriental do Uruguai, reunidas na cidade de Jaguarão (Rio 

Grande do Sul, Brasil) nos dias 30 e 31 de agosto de 1990, para analisar as ações relativas ao estudo 

da possível contaminação derivada do complexo industrial Presidente Médici (Candiota), resolvem 

encaminhar pelas vias correspondentes à consideração de seus respectivos Governos as seguintes 

recomendações: 

 

1. Levar adiante de forma imediata e na primeira etapa, um programa de monitoramento 

de seis meses de duração na área de influência do dito complexo, sob as seguintes características: 

 

1.1 A área de trabalho binacional fica delimitada tomando em consideração um raio de 

400 km ao redor da cidade de Pelotas. Esse ponto de referência surge como conseqüência do apoio 

logístico que o radar meteorológico ali instalado oferecerá, o qual permitirá correlacionar as 

trajetórias de massas de ar com os índices de acidez pluvial a serem coletados.  

 

1.2 Os recursos naturais a serem avaliados quanto ao grau de contaminação nesta primeira 

etapa serão as águas superficiais e as águas pluviais, através da análise dos respectivos pHs. A 

freqüência de amostra das águas superficiais será mensal. Quanto às águas pluviais a metodologia da 

amostra será definida brevemente, em função da coordenação dos organismos operadores. 

1.2.1 De maneira particular, acordou-se levar a cabo uma série de medições sucessivas a 

cada duas horas num mesmo dia e em cada estação de amostra, durante o período de observação 

assinalado. 
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1.3. A operação da rede se efetuará de maneira conjunta, entendendo-se por isso missões 

de trabalho de campo executadas por técnicos de ambos países, numa sub-zona que, no Uruguai, 

abarcará os pontos de amostragem inseridos em sua Rede Nacional de Qualidade de Águas e nas 

capitais departamentais dos Departamentos de Cerro Largo e Treinta y Tres. 

 

1.3.1. Na referida sub-zona, a identificação dos pontos de amostragem em território 

brasileiro será acertada brevemente entre as autoridades do IBAMA, da Secretaria de Saúde e Meio 

Ambiente (Departamento de Meio Ambiente) do Estado do Rio Grande do Sul e da CEEE. O 

resultado deverá ser comunicado oportunamente às autoridades uruguaias competentes (Ministério da 

Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente). 

 

1.4. Foi recomendado, de maneira especial, o aproveitamento das infra-estruturas já 

instaladas em ambos países, com a finalidade de respaldar as análises de pH em águas de chuva, 

citando-se, à guisa de exemplo, as redes meteorológicas, os centros de tratamento e fornecimento de 

água potável, as Universidades e centros de investigação existentes na ou próximas da área de 

trabalho e as Intendências Municipais envolvidas.  

 

1.5. Serão procedidas à elaboração e à análise respectivas das estatísticas de morbi-

mortalidade existentes em ambos países, preferencialmente a partir de 1950. 

 

1.6. Os dados gerados como conseqüência do programa de tarefas acordado deverão ser 

trocados entre ambos países, pelos organismos intervenientes sem obstáculo de nenhuma natureza. 

 

1.7. Para os efeitos do presente estudo binacional serão reconhecidos como dados oficiais 

aqueles emitidos oportunamente pela Secretaria do Meio Ambiente da República Federativa do 

Brasil e pelo Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente da República 

Oriental do Uruguai. 
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1.8. Com vistas a etapas futuras, serão mantidos os contactos técnicos necessários com a 

finalidade de definir a estrutura da rede regional de monitoramento da qualidade de águas e 

sedimentos. 

 

2. Delinear, uma vez cumprida a primeira etapa de estudos definida no numeral anterior 

e levando-se especialmente em conta a experiência gerada, uma segunda etapa de ações binacionais 

de estudos ambientais, ampliada de forma gradual de análise dos contaminadores na atmosfera (SO2, 

resíduos de pó, metais), metais em águas superficiais e pluviais, flora, fauna e impactos sócio-

econômicos. 

 

2.1. Será considerado como Documento Base o “Programa de Monitoramento Global de 

Fronteira Brasil-Uruguai-Região de Candiota”, elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis). 

 

2.2. O IBAMA iniciará gestões perante o Centro Interamericano de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (CEPIS-OPS) a fim de chegar a um acordo de ter  um laboratório de referência para 

atender aos trabalhos da Rede. 

 

2.2.1. As características de operação da Rede Regional de Qualidade de Água determinarão 

a necessidade de gerar em alguns pontos previamente definidos, mostras duplas  e dessa maneira 

proceder à comparação de resultados. 

 

2.3. Em matéria de qualidade de águas, acordou-se para sua futura implementação, a 

análise de sedimentos em pelo menos duas estações de amostragem por país. O Uruguai estabeleceu 

que em seu território elas estariam localizadas nos Rios Jaguarão e Negro. A freqüência da 

amostragem será mensal. 

 

2.4. O IBAMA consultará instituições de investigação capacitadas acerca da viabilidade de 

estabelecer uma cooperação em matéria de qualidade do ar, tanto com a Secretaria de Saúde e Meio 

Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul quanto com o Ministério da Habitação, Ordenamento 

Territorial e Meio Ambiente da República Oriental do Uruguai. 
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2.5. Deverá ser dedicada especial atenção ao fato de estarem previstas avaliações  e 

inspeções rotineiras nos postos de amostragem selecionados.  

 

2.6. Recomendou-se a utilização, durante a segunda etapa de coleta de dados ambientais 

atmosféricos, de modelos receptores que conduzam a uma modelagem das fontes de contaminação de 

uma dada mostra. Para isso, o IBAMA levará adiante os contatos que julgue oportunos com o intuito 

de assessorar as autoridades uruguaias  neste sentido. 

 

2.7. Com respeito aos parâmetros referidos no numeral 6.2.2.2 do Documento Base, se 

esclareceu o seguinte: 

 

2.7.1. Avaliação de NO2 y NO3. 

 

2.7.2. A Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul colocaria à 

disposição das autoridades uruguaias competentes, se isso fosse necessário, uma lâmpada   de 

cobalto, a título de empréstimo. 

 

2.7.3. Decidiu-se acrescentar a avaliação de condutividade, alcalinidade, acidez, sólidos em 

suspensão, sólidos totais, dureza e análise de Fe. 

 

2.8. A metodologia acordada tanto para o monitoramento quanto para as técnicas analíticas 

será aquela estabelecida no Guia Metodológico para Monitoramento da Qualidade das Águas da 

Bacia do Prata. Todo parâmetro cujo tratamento não esteja contemplado neste guia será analisado 

conforme as normas do “Standard Methods” da AWWA. 
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3. Considerar, no que concerne às novas tecnologias, aos custos associados à segunda 

etapa do programa, e ao correspondente financiamento do equipamento a ser adquirido e da operação 

da Rede em si mesma, o que foi manifestado pela Delegação do Uruguai que: 

A) Levando em conta a necessidade de responder com o maior rigor científico às inquietudes 

geradas em seus Departamentos fronteiriços com o Brasil como conseqüência de hipotéticas 

contaminações transfronteiriças; e 

B) No marco das tradicionais e mútuas expressões solidárias entre ambas nações; 

Solicitou à sua similar brasileira uma análise mais profunda da factibilidade de uma 

cooperação técnico-financeira que atenda à formação de pessoal e à transferência tecnológica 

necessárias para o melhor cumprimento por parte do Uruguai do que foi até aqui acordado. 

 

3.1. As autoridades da Secretaria de Meio Ambiente da República Federativa do Brasil 

manifestaram um princípio de acordo em termos de treinamento de pessoal técnico uruguaio, nas 

disciplinas que o presente programa demande. Esse e outros custos deverão ser estabelecidos no 

marco de um Programa de Cooperação Técnica a ser detalhado no mais breve prazo possível entre 

ambos países. 

 

3.2. Com relação aos fundos destinados ao apoio financeiro para a operação da rede em si 

mesma, as autoridades da Secretaria do Meio Ambiente do Brasil se dispuseram a repassar a 

inquietude da Delegação Uruguaia à decisão dos Ministérios de Relações Exteriores e de Infra-

estrutura da República Federativa do Brasil.   

 

4. Manter, por solicitação da Delegação do Uruguai, um encontro na cidade de 

Montevidéu, em data a determinar, dentro dos dez primeiros dias do mês de dezembro próximo, com 

o fim de avaliar a marcha da primeira etapa de trabalhos binacionais nesta área e analisar o grau de 

avanço daquelas ações pendentes, formuladas nesta Ata e a ser definitivamente implementadas em 

etapas futuras. 
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ENGENHEIRO EDI W. JURI                     DR. EDUARDO DE SOUZA        

                                                                                            MARTINS 

Diretor Nacional                                           Secretário Adjunto 

do Meio Ambiente                                        de Meio Ambiente 

República Oriental do Uruguai               República Federativa   do Brasil 
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ACTA DE YAGUARON 

 

 Las Delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente de la República Federativa del 

Brasil, de la Secretaría de la Salud y Medio Ambiente del Estado de Río Grande do Sul y de la 

Compañía Estadual de Energía Eléctrica (CEEE), y sus contrapartes técnicas del Ministerio de 

Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la República Oriental del Uruguay, 

reunidas en la ciudad de Yaguarón (Río Grande do Sul – Brasil) los días 30 y 31 de agosto de 1990, 

para analizar las acciones conducentes al estudio de la posible contaminación derivada del complejo 

industrial Presidente Medici (Candiota), resuelven elevar por las vías correspondientes a la 

consideración de sus respectivos Gobiernos las siguientes recomendaciones: 

 

1. Llevar adelante en forma inmediata y en primera etapa, un programa de monitoreo de 

seis meses de duración en el área de influencia de dicho complejo, bajo las siguientes características: 

 

1.1 El área de trabajo binacional queda delimitada tomando en consideración un radio de 

400 kms alrededor de la ciudad de Pelotas. Tal punto de referencia surge como consecuencia del 

apoyo logístico que ofrecerá el radar meteorológico allí instalado, el cual permitirá correlacionar las 

trayectorias de masas de aire con los índices de acidez pluvial a relevar. 

 

1.2 Los recursos naturales a ser evaluados en cuanto a su grado de contaminación en esta 

primera etapa, serán las aguas superficiales y las aguas pluviales a través del análisis de los 

respectivos pH. La frecuencia de muestreo de las aguas superficiales será mensual. En cuanto a las 

aguas pluviales se definirá a la brevedad la metodología de muestreo, en función de la coordinación 

de los organismos operadores. 

 

1.2.1 De manera particular, se acordó llevar a cabo una serie de mediciones sucesivas cada 

dos horas en un mismo día y en cada estación de muestreo, durante el período de observación 

señalado. 
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1.3. La operación de la red se efectuará de manera conjunta, entendiéndose por ello 

misiones de trabajo de campo conformadas por técnicos de ambos países, en una sub-zona que en el 

Uruguay abarcará los puntos de muestreo insertos en su Red Nacional de Calidad de Aguas y en 

capitales departamentales de los Departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres. 

 

1.3.1. A los fines de la referida sub-zona, la identificación de los puntos de muestreo en 

territorio brasileño se acordará a la brevedad entre las autoridades del IBAMA, la Secretaría de la 

Salud y Medio Ambiente (Departamento de Medio Ambiente) del Estado de Río Grande do Sul y la 

CEEE, debiéndose comunicar oportunamente lo resuelto a las autoridades uruguayas competentes 

(Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente). 

 

1.4. Fue recomendado, de manera especial, el aprovechamiento de las infraestructuras ya 

instaladas en ambos países, con el fin de respaldar los análisis de pH en aguas de lluvia; citándose a 

modo de ejemplo las redes meteorológicas, los centros de tratamiento y suministro de agua potable, 

las Universidades y centros de investigación existentes en o próximas al área de trabajo y las 

Intendencias Municipales involucradas.  

 

1.5. Se procederá a la elaboración y análisis respectivos de las estadísticas de morbi-

mortalidad existentes en ambos países, preferentemente desde 1950 en adelante. 

 

1.6. Los datos generados como consecuencia del programa de tareas acordado, deberán ser 

intercambiados entre ambos países, por los organismos intervinientes sin obstáculo de ninguna 

naturaleza. 

 

1.7. A los efectos del presente estudio binacional serán reconocidos como datos oficiales 

aquellos que sean emitidos oportunamente por la Secretaría de Medio Ambiente de la República 

Federativa del Brasil y por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

de la República Oriental del Uruguay. 
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1.8. Con vistas a etapas futuras, se mantendrán los contactos técnicos necesarios con el fin 

de definir la estructura de la Red Regional de monitoreo de calidad de aguas y sedimentos. 

 

2. Delinear, una vez cumplida la primera etapa de estudios definida en el numeral 

anterior y tomándose especialmente en cuenta la experiencia generada, una segunda etapa de 

acciones binacionales de estudios ambientales, ampliada en forma gradual de análisis de 

contaminantes en atmósfera (SO2, residuos de polvo, metales), metales en aguas superficiales y 

pluviales, flora, fauna e impactos socio-económico. 

 

2.1. Será considerado como Documento Base el ¨Programa de Monitoreo Global de 

Fronteira Brasil-Uruguay-Regiao do Candiota¨ , elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos Renováveis). 

 

2.2. El IBAMA iniciará gestiones ante el Centro Interamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental (CEPIS-OPS) a fin de acordar un laboratorio de Referencia para atender los trabajos de la 

Red. 

 

2.2.1. Las características de operación de la red Regional de Calidad de Agua, determinará 

la necesidad de generar en algunos puntos previamente acordados, muestras dobles y de esa manera 

proceder a la comparación de resultados. 

 

2.3. En materia de calidad de aguas, se acordó para su futura implementación, el análisis 

de sedimentos en al menos dos estaciones de muestreo por país. Uruguay estableció que en su 

territorio los mismos estarán ubicados en los Ríos Yaguarón y Negro. La frecuencia de muestreo será 

trimestral. 

 

2.4. El IBAMA consultará a instituciones de investigación capacitada acerca de la 

viabilidad de establecer una cooperación en materia de calidad de aire, tanto con la Secretaría de la 

Salud y Medio Ambiente del Estado de Río Grande do Sul como el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la República Oriental del Uruguay. 
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2.5. Se deberá otorgar especial atención al hecho de prever calibraciones e inspecciones 

rutinarias en los puestos de muestreo seleccionados.  

 

2.6. Se recomendó la utilización, durante la segunda etapa de recolección de datos 

ambientales atmosféricos, de modelos receptores que conduzcan a una discretización de las fuentes 

de contaminación de una muestra dada. Al respecto el IBAMA llevará adelante los contactos que 

estime oportunos con el fin de asesorar a las autoridades uruguayas en este sentido. 

 

2.7. Con respecto a los parámetros referidos en el numeral 6.2.2.2 del Documento Base, se 

aclaró lo siguiente: 

 

2.7.1. Evaluación de NO2 y NO3. 

 

2.7.2. La Secretaría de la Salud y Medio Ambiente del Estado de Río Grande do Sul 

facilitaría a las autoridades uruguayas competentes si ello fuera necesario, una lámpara de cobalto, en 

calidad de préstamo. 

 

2.7.3. Se acordó agregar la evaluación de conductividad, alcalinidad, acidez, sólidos en 

suspensión, sólidos totales, dureza y análisis de Fe. 

 

2.8. La metodología acordada tanto para el monitoreo como para las técnicas analíticas 

será la establecida en la Guía Metodológica para Monitoreo de Calidad de Aguas de la Cuenca del 

Plata. Todo parámetro cuyo tratamiento no esté contemplado en la guía referida, será analizado 

conforme a las normas del "Standard Methods de la AWWA". 

 

3. Considerar, con respecto a nuevas tecnologías, costos asociados a la segunda etapa del 

programa, el correspondiente financiamiento del equipamiento a adquirir y de la operación de la Red 

en sí misma, lo manifestado por la Delegación del Uruguay que: 

A) Teniendo en cuenta la necesidad de responder con el mayor rigor científico a las 

inquietudes generadas en sus Departamentos fronterizos con el Brasil como consecuencia de 

hipotéticas contaminaciones transfronterizas; y 
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B) En el marco de las tradicionales y mutuas expresiones solidarias entre ambas naciones; 

Solicitó de su similar brasileña, el más profundo análisis de factibilidad de una cooperación 

técnico-financiera que atienda la formación del personal y la transferencia tecnológica necesarias 

para el mejor cumplimiento por parte de Uruguay de lo hasta aquí acordado. 

 

3.1. Las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de la República Federativa del 

Brasil, manifestaron un principio de acuerdo en términos de entrenamiento de personal técnico 

uruguayo, en las disciplinas que el presente programa demande. Ello y otros costos deberán 

establecerse en el marco de un Programa de Cooperación Técnica a ser detallado al más breve plazo 

posible entre ambos países. 

 

3.2. Respecto a fondos destinados al apoyo financiero para la operación de la red en sí 

mismo, las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de Brasil ofrecieron trasladar tal 

inquietud de la Delegación Uruguaya a la decisión de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de 

Infraestructura de la República Federativa del Brasil. 

 

4. Mantener, por invitación de la Delegación del Uruguay, un encuentro en la ciudad de 

Montevideo, en fecha a determinar, dentro del os diez primeros días del mes de diciembre próximo, 

con el fin de evaluar la marcha de la primera etapa de trabajos binacionales en esta área y analizar el 

grado de avance de aquellas acciones pendientes, formuladas en esta Acta y a ser definitivamente 

implementadas en etapas futuras. 

           INGENIERO EDI W. JURI                              DR. EDUARDO DE SOUZA     

                                                                         MARTINS 

Dirección Nacional                                            Secretario Adjunto 

De Medio Ambiente                                           de Medio Ambiente 

República Oriental                                             República Federativa 

del Uruguay                                                       del Brasil 
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ANEXO 4 

 

TEXTO DO ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 

REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI SOBRE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA 

AMBIENTAL 

   

 

DECRETO Nº 2.241, DE 2 DE JUNHO DE 1997 

Promulga o Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental, celebrado entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 

28 de dezembro de 1992. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso, das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso 

VIII, da Constituição,  

 Considerando que o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 

Oriental do Uruguai firmaram, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992, um Acordo sobre 

Cooperação em Matéria Ambiental;  

Considerando que o Congresso Nacional aprovou esse Acordo por meio do Decreto 

Legislativo nº 74, de 4 de maio de 1995, publicado no Diário Oficial da União nº 88,de 10 de maio de 

1995;  

Considerando que o Acordo entra em vigor em 25 de maio de 1997, nos termos de seu Artigo 

10; 

 

DECRETA:  

   Art 1º. O Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental, firmado entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, 

em 28 de dezembro de 1992, apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido tão 

inteiramente como nele se contém.  

   Art 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
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Brasília, 2 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Luiz Felipe Lampreia 

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA 

ORIENTAL DO URUGUAI SOBRE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL 

   

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai 

(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Considerando: 

A fraterna e tradicional amizade que une os dois países; 

A necessidade de tornar cada vez mais efetivos os princípios de boa-vizinhança e estreita 

cooperação entre os dois países; 

O espírito do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio, de 12 de junho de 1975; 

O Acordo para a Criação dos Comitês de Fronteira, assinado em 14 de dezembro de 1989; 

A Declaração Conjunta sobre Meio Ambiente, assinada pelos Presidentes em 16 de setembro 

de 1991, que consigna a decisão de negociar um Acordo dispondo sobre as seguintes matérias, entre 

outras: conservação da diversidade biológica e dos recursos hidrobiológicos, prevenção de acidentes 

e catástrofes, tratamento de dejetos e produtos nocivos ou perigosos, desertificação, atividade 

humana e meio ambiente, compatibilização e padronização de legislações nas áreas de poluição 

industrial, insumos agrícolas, saneamento, resíduos sólidos, uso do solo, meio ambiente urbano, 

contaminação transfronteiriça, educação e informação; 

A Declaração de Canela, de 21 de fevereiro de 1992, que estabelece posições comuns dos 

países do Cone Sul sobre meio ambiente e desenvolvimento; 

Os princípios da Declaração de Estocolmo de 1972 e da Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992; 

As ações de cooperação previstas na Agenda 21, aprovada pela Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; 

O direito soberano dos Estados de explorar seus próprios recursos segundo suas políticas de 

meio ambiente e desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua 
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jurisdição ou controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou em áreas além dos 

limites da jurisdição nacional; 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO 1 

1. As Partes Contratantes comprometem-se a intensificar a cooperação destinada a proteger e 

conservar o meio ambiente, como parte de seus esforços nacionais para o desenvolvimento 

sustentável. 

2. Os objetivos principais da cooperação serão os seguintes: 

a) a proteção, a conservação e a recuperação do meio ambiente; 

b) a gestão, a conservação e o uso racional dos recursos naturais para fins domésticos, 

urbanos, científicos, agropecuários, industriais, de transporte, turísticos e econômicos em geral; 

c) o estabelecimento de métodos de monitoramento e de avaliação de impacto ambiental, bem 

como seu aperfeiçoamento; 

d) a solução coordenada das questões relacionadas aos impactos ambientais derivados de 

atividades desenvolvidas na região fronteiriça, dentro do espírito de amizade prevalecente entre os 

dois países; 

e) a proteção da saúde humana e animal e a elevação dos níveis de bem-estar social e 

econômico dos habitantes da região fronteiriça; 

f) a troca de informações e a cooperação sobre questões de interesse nacional e global 

relativas a meio ambiente e desenvolvimento. 

 

ARTIGO 2 

 1. Para os efeitos do presente Acordo, a expressão "região fronteiriça" designa a área 

compreendida dentro de cento e cinqüenta quilômetros em ambos os lados das linhas divisórias 

terrestres, fluviais e marítimas existentes entre as Partes Contratantes. 

  2. As questões referentes à região fronteiriça serão objeto de atenção preferencial das Partes 

Contratantes na aplicação do presente Acordo. 
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  ARTIGO 3 

 1. Cada Parte Contratante adotará as medidas adequadas para prevenir, reduzir e combater os 

impactos ambientais significativos que atividades desenvolvidas em seu território possam produzir 

no território da outra Parte Contratante. 

 2. De conformidade com os parâmetros de impacto ambiental definidos em função do 

presente Acordo, cada Parte Contratante será responsável por danos causados à outra Parte 

Contratante em decorrência de suas próprias atividades ou de atividades efetuadas por pessoas físicas 

ou jurídicas que se encontrem em território sob sua jurisdição. 

 3. Com vistas a determinar a responsabilidade por danos, as Partes Contratantes definirão 

parâmetros de impacto ambiental que serão consignados em decisões da Comissão de Cooperação em 

Matéria Ambiental de que trata o artigo 4. 

 4. Os procedimentos relativos a responsabilidade serão definidos em protocolo que as Partes 

Contratantes se comprometem a assinar dentro de um prazo de seis meses a contar da data de entrada 

em vigor do presente Acordo. 

 

  ARTIGO 4 

1. As Partes Contratantes constituem, para a execução do presente Acordo, uma Comissão de 

Cooperação em Matéria Ambiental, subordinada às suas respectivas Chancelarias, doravante 

denominada "Comissão". 

2. A Comissão terá as seguintes incumbências: 

a) elaborar programas para o monitoramento atmosférico, dos recursos hídricos, dos solos, da 

vegetação, da fauna e do meio sócio-econômico; 

b) promover a harmonização da legislação ambiental de ambos os países, especialmente no 

que se refere a padrões de qualidade ambiental e a questões específicas como uso de fertilizantes e 

defensivos químicos na agropecuária e interligação ou estabelecimento de sistemas comuns de 

tratamento de resíduos, saneamento e águas servidas de cidades e áreas urbanas fronteiriças 

contíguas;  

c) definir, de comum acordo, os parâmetros de impacto ambiental a que se referem os 

parágrafos 2 e 3 do artigo 3 do presente Acordo e proceder a sua  revisão periódica em função de 

novas circunstâncias que o justifiquem;    

d) desenvolver métodos de monitoramento e de avaliação de impacto ambiental; 
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e) definir medidas de atenuação, redução e eliminação dos impactos ambientais identificados; 

f) trocar informações sobre atividades que possam ter impacto ambiental na região fronteiriça; 

g) elaborar projetos e programar ações a serem executados na região fronteiriça e verificar 

sua execução; 

h) estudar os demais assuntos técnicos, científicos, econômicos e sociais relacionados com o 

desenvolvimento sustentável dos dois países; 

i) estimular o intercâmbio técnico, científico e educacional; 

j) as demais que lhe sejam atribuídas em função do presente Acordo e as que as Partes 

Contratantes convenham em outorgar-lhe. 

3. No desempenho de suas funções, a Comissão procurará, tanto quanto possível, a 

contribuição de entidades universitárias e de pesquisa nos vários níveis dos setores público e privado. 

 

 ARTIGO 5 

  1. Cada Parte Contratante designará dois representantes permanentes na Comissão. 

  a) Além dos representantes permanentes, poderão participar das reuniões da Comissão, 

conforme a natureza dos temas tratados, em caráter ad hoc e como observadores, representantes de 

órgãos da administração pública, bem como de entidades de direito privado, nos termos do 

regulamento adotado pela  Comissão. 

 b) Conforme os temas considerados em cada caso, poderão ser convidados para participar 

das reuniões da Comissão, em caráter ad hoc e como observadores, os representantes das respectivas 

comunidades fronteiriças. 

2. Cada Parte Contratante comunicará à outra, por nota diplomática, a designação de seus 

representantes permanentes na Comissão. 

3. As Partes Contratantes estabelecerão, de comum acordo, por meio de suas Chancelarias, as 

agendas das reuniões da Comissão. 

4. A Comissão reunir-se-á, quando convocada, alternadamente no território de cada Parte 

Contratante. 

5. A Comissão estabelecerá seu próprio regulamento. 
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ARTIGO 6 

As Partes Contratantes trocarão informações, bem como formularão e aplicarão programas 

conjuntos sobre questões que possam transcender a região fronteiriça, tais como prevenção de 

acidentes e catástrofes, tratamento de dejetos, produtos nocivos ou perigosos e resíduos sólidos, 

desertificação, meio ambiente urbano, educação e informação. 

 

ARTIGO 7 

As Partes Contratantes trocarão informações e cooperarão na adoção de medidas relacionadas 

aos esforços internacionais para proteção da camada de ozônio, proteção e conservação da 

diversidade biológica, atenuação da mudança do clima e controle do movimento transfronteiriço de 

resíduos perigosos. 

 

ARTIGO 8 

Salvo acordo em contrário, cada Parte Contratante arcará com o custo de sua participação na 

aplicação do presente Acordo, incluindo os custos do pessoal que participe de quaisquer atividades 

realizadas em seu âmbito. 

 

ARTIGO 9 

As Partes Contratantes facilitarão a entrada de equipamentos e de pessoal relacionados com o 

presente Acordo, sujeito às leis e aos regulamentos de cada Parte Contratante. 

 

ARTIGO 10 

Cada Parte Contratante notificará a outra, por via diplomática, do cumprimento das 

respectivas formalidades constitucionais necessárias para a vigência do presente Acordo, o qual 

entrará em vigor 30 dias após a data da segunda notificação. 

 

ARTIGO 11 

O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer uma das Partes Contratantes mediante 

nota diplomática. Neste caso, a denúncia surtirá efeito um ano após a entrega da referida notificação. 
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 Feito em Montevidéu, aos 28 dias do mês de dezembro de 1992, em dois exemplares 

originais, nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos igualmente autênticos. 

 

Pelo governo da República Federativa do Brasil: 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Ministro de Estado das Relações Exteriores    

 

 

Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: 

      

HECTOR GROS ESPIELL 

Ministro das Relações Exteriores 
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ANEXO 5 

 

METODOLOGIA DE ANÁLISE DA IMPRENSA 

 

1. Metodologia de coleta de dados 

 

A análise da imprensa compreendeu jornais no Brasil e no Uruguai, num período que se 

estendeu de fevereiro de 1988 até dezembro de 2002. O período de tempo pesquisado foi definido da 

seguinte forma. A data de início foi escolhida segundo o momento em que apareceram as primeiras 

notícias na imprensa sobre o problema. E a data final da coleta de dados foi escolhida porque nesse 

momento já tinha sido implementado o monitoramento de Qualidade do Ar na Região Nordeste do 

Uruguai. Este fato marcou um ponto de inflexão importante no caso, pelo fato que a partir desta data 

se obtiveram dados científicos produzidos no Uruguai sobre o problema.      

A coleta de dados no Uruguai foi realizada nos jornais de maior tiragem e cobertura nacional 

e em periódicos, mas também foram consultados, de forma aleatória, alguns jornais locais, o que 

acabou incluindo artigos relevantes produzidos no interior do país.  

 

Jornais4: 

  

El País, cobertura nacional, pesquisa completa (1988-2002). 

La República, cobertura nacional, pesquisa completa (1988-2002). 

La Hora Popular, cobertura nacional, pesquisa completa (1988-1994, ano do fechamento do 

jornal). 

La Manãna, cobertura nacional, pesquisa completa (1988-1993, ano do fechamento do 

jornal).  

El Día, cobertura nacional, pesquisa completa (1988-1993, ano do fechamento do jornal). 

Atlas, jornal de Cerro Largo, pesquisa aleatória.  

Cambio, jornal de Paissandú, pesquisa aleatória. 
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Semanários:  

Búsqueda, pesquisa completa (1988-2002). 

La Democracia, pesquisa completa (1988-1993, ano do fechamento da publicação). 

 

No Brasil os jornais pesquisados foram os seguintes:  

 

Zero Hora (Porto Alegre), pesquisa completa (1988-2002). 

Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), pesquisa não contínua. 

O Globo (Rio de Janeiro), pesquisa não contínua. 

Correio Braziliense (Brasília), pesquisa não contínua.  

 

2. Metodologia de análise de dados 

 

A metodologia empregada na análise baseou-se no método de análise de conteúdo de tipo 

qualitativo (Schribendorff, 2002). Este método busca os significados globais dos textos através da 

classificação metodológica em categorias analíticas, compreendendo o uso de escalas de quatro ou 

cinco valores.  

                   

Grupos de variáveis  

As variáveis utilizadas para a análise do conteúdo da imprensa escrita analisada foram 

classificadas em três tipos:  

a) variáveis sobre as fontes de emissão das mensagens 

b) variáveis sobre o conteúdo da agenda 

c) variáveis de relevância da agenda 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
4 Todos os jornais, com exceção daqueles onde fica explicitado o local de publicação, são editados em Montevidéu. 
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3.  Metodologia de codificação utilizada para cada uma das variáveis  

 

Para codificar cada uma das variáveis mencionadas foram utilizados os valores especificados 

a seguir.   

a) Variáveis sobre fonte de emissão das mensagens 

São elas: nome da fonte; país de origem da fonte emissora da mensagem; ano em que foi 

publicada a reportagem; mês em que foi publicada a reportagem.  

Nome da fonte  

Exemplo: ELP = El País.  

País de origem da fonte emissora da mensagem   

Determina o país que corresponde à fonte de emissão da reportagem.   

1  Uruguai  

2  Brasil 

Ano em que foi publicada a reportagem  

Foi codificada colocando simplesmente o ano. Exemplo: 1988 

Mês em que foi publicada a reportagem  

Foi codificada colocando o mês por números correlativos. Exemplo: janeiro = 1, outubro = 10 

etc.  

 

b) Variáveis sobre o conteúdo da agenda 

Neste grupo foram codificadas as variáveis “temas”, “menção da outra parte”, “imagem da 

outra parte” e “imagem da empresa” (incluindo Candiota II, III, CEEE e CGTEE) .  

Temas: 

Observação importante: não são valores excludentes, isto é, no mesmo artigo pode haver 

menção a mais de um tema.  

1-Negociação/Acordos/Implementação   

2-Contaminação  

3-Candiota III  

4-Política energética   

9- Outros  
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Menção da outra parte:   

Identifica se os atores da outra parte no processo, seja na fase da negociação seja na da 

implementação, são ou não mencionados.  

Valores:  

1- Sim  

2- Não 

 

Imagem da outra parte:   

Identifica o conteúdo de imagem na sua significação global que foi publicada na reportagem 

analisada sobre a outra parte, quer na etapa de negociação, quer na de implementação.  

Exemplo: nos artigos publicados no Uruguai, analisa-se a imagem transmitida sobre o Brasil.   

0-  Não corresponde 

1-Positiva  

2-Negativa   

3-Mista  

4-Neutra 

 

Observação importante: a imagem “mista” é um valor da variável que expressa que a 

publicação contém, no mesmo artigo, tanto elementos positivos quanto elementos negativos. Este 

caso acontece em duas situações diferentes:  

a) quando aparecem diversos atores se manifestando no mesmo artigo com percepções 

diferentes sobre a outra parte. 

 Exemplo: no mesmo artigo uma ONG do Uruguai revela uma percepção negativa do Brasil, 

ao passo que outro ator (o governo uruguaio) apresenta uma percepção positiva sobre o Brasil.  

b) quando se expressam percepções diferentes de um mesmo ator sobre distintos atores. 

Exemplo: positiva sobre o governo do Brasil e negativa sobre a empresa que opera Candiota.    

Estes casos “mistos” aparecem com bastante freqüência. Por esse motivo, o valor “misto” foi 

agregado aos três clássicos (positivo, negativo, neutro).   
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Imagem da empresa (incluindo Candiota II, III, CEEE e CGTEE)  

0 - Não corresponde 

1-Positiva  

2-Negativa 

3-Mista 

4-Neutra 

 

Observação: a categoria mista foi criada para avaliar os casos em que atores distintos, numa 

mesma publicação/artigo, expressam a sua percepção sobre a imagem da empresa ou se um mesmo 

ator no artigo refere-se à empresa expressando, ao mesmo tempo, juízos positivos e negativos. Trata-

se, neste caso, de um valor que não se enquadra puramente no “negativo” nem no valor “positivo”.     

  

c) Variáveis de relevância da agenda  

Neste grupo foram incluídas as variáveis “quantidade de artigos publicados”, “âmbito de 

publicação”, “localização” e “espaço”, detalhadas a seguir: 

Quantidade de artigos publicados: mostra a freqüência de aparição.   

Âmbito de publicação: identifica o âmbito de circulação, nacional ou local.   

1-Nacional  

2-Local  

 

Explicação dos valores:  

O valor nacional (1) refere-se aos jornais que tem uma circulação de alcance 

predominantemente nacional. Exemplos no Brasil: Jornal do Brasil, O Globo. Exemplos no Uruguai: 

El País, Búsqueda.  O valor 2 (local) refere-se a um jornal de circulação predominantemente local 

(estadual, no caso do Brasil; departamental/municipal. no caso do Uruguai). Exemplos: Zero Hora 

(Rio Grande do Sul, Brasil).  
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Localização  

Valores:   

1-Capa  

2-Reverso  

3-Texto principal 

Estes valores são identificados pela simples constatação do local em que a matéria foi 

publicada no jornal. O valor 1 (capa) é o mais relevante, o valor 2 ( reverso) é o segundo em ordem 

de relevância  e o valor 3 ( no texto, no corpo principal) é o que tem menos valor.  

  

Espaço    

Valores:  

1-Mais de uma página 

2-Página inteira 

3-Entre meia página e uma  

4-Menos de meia página 

 

Estes valores foram atribuídos pela medida do espaço que cada reportagem ocupou na fonte 

de emissão (jornal, revista) em que foi publicada. Os resultados da análise da imprensa foram 

apresentados nos Capítulos 5 e 6 da tese.  
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ANEXO 6 

 
Mapa da rede de qualidade do ar na região nordeste do Uruguai implementada pelo 

MVOTMA-LATU (Aceguá, Buena Vista e Melo) (MVOTMA, 2000b) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyendas:   - Carreteras                           -Frontera Internacional   

Usina
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ANEXO 7 

 

ANÁLISE DESCRITIVA DOS ESTUDOS E MONITORAMENTOS PRODUZIDOS 

NO BRASIL E NO URUGUAI SOBRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS NA REGIÃO DE 

CANDIOTA1 

 

1. Descrição dos estudos anteriores ao Programa de Monitoramento Global da Fronteira 

Brasil Uruguai na Região de Candiota realizados no Brasil 

 

  No Brasil os estudos sobre os impactos ambientais gerados pelas atividades do 

processamento de carvão, principalmente os provenientes da UTPM, foram sistematizados pela 

primeira vez por Sánchez, J.& Formoso, M. (1990). Um segundo esforço de sistematização foi 

realizado por Rótulo & Migliavacca (2003), incluindo os estudos e análises produzidos até aquele 

ano.  

A queima de combustíveis fósseis é reconhecida como principal contribuinte da poluição 

atmosférica pela emissão de partículas totais em suspensão, elementos traço, óxido de enxofre e 

óxido de nitrogênio.  

A seguir, serão apresentados alguns dos estudos mais relevantes e as suas conclusões, 

produzidos antes do Programa de Monitoramento Conjunto Brasil Uruguai para a Região de 

Candiota. Estes estudos se apresentam ordenados segundo os elementos poluídos: águas superficiais 

e sedimentos, solos e ar.  

 

1.1.  Descrição dos estudos sobre águas superficiais  e sedimentos 

As atividades de processamento de carvão inseridas na bacia hidrográfica do arroio Candiota, 

incluindo a mineração, geram efluentes que podem atingir os corpos hídricos, acarretando alterações 

na qualidade e quantidade das águas naturais (Fepam, 2001).  

Alguns dos principais problemas associados com a mineração a céu aberto e a subterrânea 

incluem erosão, formação de pilhas de rejeitos dispostas inadequadamente, aumento da carga de 

                                                 
1 Este anexo foi produzido com base no trabalho de Rótulo & Migliavacca (2003). 
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sólidos suspensos nos cursos d’água, destruição e degradação de florestas e terras aráveis e a 

contaminação dos sedimentos fluviais com metais pesados de elevado potencial de toxicidade. A 

formação de drenagem ácida de mina (DAM), decorrente da mineração ou da exposição natural das 

rochas ricas em sulfeto, leva a redução do pH nos cursos d’água provocando a lixiviação dos 

elementos presentes no carvão (Fiedler & Solari, 1988; Martins & Zanella, 1987).  

Nos estudos realizados por Fiedler & Solari (1988), Martins & Zanella (1987, 1990), 

CIENTEC/CEEE (1989), Machado (1985), Fiedler et al. (1990) em amostras de água bruta, desde a 

coleta, armazenagem e preparação das alíquotas seguiu em sua maioria a metodologia-padrão 

utilizada pela CETESB (1978) e pela American Public Health Association (APHA) (1981). As 

medidas de pH foram efetuadas in loco e os metais foram determinados por Espectrometria de 

Absorção Atômica.  

Para determinação de elementos traço nos sedimentos e solos, Morch (1991) utilizou como 

extrator o HNO3 0,5N juntamente com H2O2 30% a 80°C, sugerindo este como o mais adequado para 

análises em Espectrometria de Absorção Atômica, enquanto que Fiedler & Solari (1988) utilizaram 

extração com HNO3 0,1N. Os pontos escolhidos por Fiedler & Solari (1988) nos arroios Poacá e 

Carvoeira devem-se à influência direta da mineração de carvão. Já o estudo realizado por 

CIENTEC/CEEE (1989) não se reporta à metodologia utilizada, citando apenas que foram realizadas 

análises químicas e extrações nos solos, a fim de detectar o nível de contaminação. 

Os estudos referentes aos cursos d’água da região de Candiota (Fiedler & Solari, 1988; 

Martins & Zanella, 1987, 1990; CIENTEC/CEEE, 1989; Machado, 1985; Fiedler et al., 1990) foram 

concentrados na sub-bacia do arroio Poacá, afluente do arroio Candiota, que sofre influência direta 

da mineração. 

 

Resultados 

Os resultados destes estudos revelaram o comprometimento da qualidade dos arroios de 

pequeno porte, como o arroio Poacá, que drenam efluentes da mineração, evidenciando pH ácido e 

concentrações elevadas de Fe (27,3mg/L) e SO4
2- (655mg/L) nos locais estudados. No arroio 

Candiota, foram observadas pequenas variações, provavelmente em resposta à diluição e/ou 

sedimentação das cargas poluentes.  

 Outros estudos (Morch, 1991; Fiedler & Solari, 1988; CIENTEC/CEEE, 1989) sobre análises 

de solos e sedimentos na região de Candiota foram realizados para a avaliação dos níveis de 
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concentração de metais e pH.   Estes resultados são bastante heterogêneos, devido a diferenças nas 

metodologias utilizadas (Jablonski et al.,1992). 

 

1.2. Inexistência  de  estudos sobre  qualidade do ar na região de Candiota produzidos 

no Brasil com antecedência ao Programa de Monitoramento Conjunto Brasil Uruguai   

 

Na época anterior à implementação do Programa de Monitoramento Conjunto Brasil Uruguai 

sobre a região de Candiota não se dispunha de dados sobre qualidade do ar naquela região particular.  

Estes estudos são relevantes já que as emissões dos processos de queima de carvão, na 

geração de energia elétrica, são as principais fontes de emissão de material particulado, SO2 e NOx. 

As concentrações destes poluentes vão depender das características do carvão (teor de cinzas e 

enxofre) e do processo de combustão. 

O SO2 e NOx e os aerossóis de sulfato no PTS também contribuem na formação da chuva 

ácida, pois a precipitação de compostos ácidos que se dissolvem nas nuvens e nas gotas de chuva 

provocam a formação de uma solução com pH inferior a 5,6. A queima de combustíveis fósseis para 

a geração de energia explica as emissões de certos elementos metálicos (95% V, 80% Ni, 60% Hg, 

Se, Ti e de quantidades significativas de Sb, As, e Cu), que se concentram preferencialmente sobre a 

superfície das partículas mais finas, devido ao mecanismo de volatilização-condensação (Davison et 

al., 1974).  

A Legislação Brasileira - Resolução CONAMA n° 003/90 (CONAMA, 1992) estabeleceu 

padrões de qualidade do ar para períodos de 24 horas de amostragem e médias acumuladas durante 

um ano, para alguns poluentes, entre eles Particulas em SuspensãoTS, PI10 e SO2.  

 

2. Descrição dos estudos produzidos no Uruguai com antecedência ao Programa de 

Monitoramento Conjunto   

 

A Usina Termelétrica Presidente Médici (UTPM) está localizada a 40 quilômetros da 

fronteira entre o Uruguai e o Brasil. Em particular, a população residente próxima à fronteira 

encontra-se em situação de risco de impacto ambiental (Fiorino, 1989). Este fato motivou a 

mobilização de atores locais, principalmente, na cidade de Melo (Cerro Largo), muito próxima da 
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fronteira, e alguns trabalhos foram realizados por três tipos de stakeholders diferentes: o governo, a 

ONG Pró Condições de Vida de Cerro Largo e instituições acadêmicas.  

As autoridades do governo uruguaio observaram o problema do risco de poluição 

transfronteiriça nos anos 80. A partir de 1988, as autoridades públicas ambientais e a Chancelaria 

implementaram ações para identificar os impactos e reduzir a incerteza sobre o tema. Com esse 

objetivo foram realizados estudos de impactos sobre os solos e a provável ocorrência de acidez das 

chuvas na região próxima de Candiota.  

 

2.1 . Descrição dos estudos sobre solos   

A Direção de Solos do Ministério de Agricultura, Pecuária e Pesca do Uruguai avaliou a 

composição química dos solos da região, análises de PH, cátions e sulfato foram realizadas na água 

(Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, 1989). O estudo mostrou que não 

existiam mudanças significativas no pH (Tabela 1). Comparando os valores até 1985 e os de 1989, 

não foram identificadas mudanças na composição dos cátions e também não foi constatada a 

presença de sulfatos. 

Tabela 1: Valores de pH Comparados (1968-1985 e 1989)  
no Departamento de Cerro Largo) 

H2O e KCl 
 1985 1989 
Pontos de coleta PH - H2O pH - KCL pH - H2O pH - KCL 
Noblia 1 5,5 4,4 5,6 4,6 
Noblia 2 5,4 3,9 5,4 4,2 
Centurión 5,3 4,3 5,2 4,2 
Rio Branco 5,1 3,9 5,0 4,0 
Melo 5,4 4,5 5,6 4,6 

Fonte: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (1989:3) 

  

Os exames no solo não revelaram a existência de pH ácido, mas estes resultados eram 

previsíveis. Para constatar mudanças químicas nos solos, necessita-se de um alto teor de 

concentração de ácido na chuva ou de um período muito longo de exposição (neste estudo, o período 

se estendeu, somente, de 1985 a 1989).  
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2.2. Descrição dos estudos sobre qualidade do ar no Uruguai     

 

A realização de estudos de qualidade do ar têm sido extremamente limitada. Um estudo foi 

realizado pela Direção Nacional de Meteorologia do Ministério de Defesa Nacional (1989), a pedido 

da Chancelaria e do Instituto Nacional de Preservação do Meio Ambiente (INPMA), este 

compreendeu a necessidade de identificar o grau de acidez das chuvas (Dirección Nacional de 

Meteorología de Uruguay, 1989).  

Depois deste estudo, foi assinada a Ata de Jaguarão, no dia 30 de agosto de 1990. O 

documento previa a realização de um monitoramento conjunto bilateral, a ser implementado pelas 

autoridades ambientais dos dois Estados.  

O estudo feito pela Direção Nacional de Meteorologia foi realizado nas estações de 

monitoramento de Trinidad, Prado, Melo, Mercedes e Artigas, entre 1988 e 1990. O resultado deste 

estudo, que não comprovou a existência de acidez na chuva, é apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Valores de pH no Uruguai - Estudo Técnico da Direção de Meteorologia realizado 
em 1988-1990 

Estação Inicio Período Final 
Período 

pH Máximo pH Mínimo pH Médio 

Trinidad 1/05/1988 13/02/1990 7,5 4,5 5,5 

Prado 11/09/1989 10/02/1990 7 3 5 

Melo 14/09/1989 16/02/1990 7 4 5 

Mercedes 2/12/1989 11/02/1990 6 5 6 

Artigas 17/01/1990 11/02/1990 5 4 5 

Fonte: Dirección Nacional de Meteorologia de Uruguay (1989: 4).  

 

Os materiais e métodos utilizados nas estações de monitoramento foram os seguintes: 

pluviômetro automático em Trinidad, com coleta semanal; em Melo e Prado com coleta diária. As 

estações fazem parte da Rede Meteorológica Nacional. Os resultados obtidos para as amostras de 

chuva foram considerados como normais, quando comparados a outras regiões do Uruguai 

(Dirección Nacional de Meteorologia de Uruguay, 1989: 1). 

Outros estudos de qualidade do ar foram realizados pela ONG Grupo Cerro Largo Pró 

Condições de Vida. A relevância destes estudos se fundamenta no fato desta ONG, localizada na 
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cidade de Melo, ter tido um papel importante do ponto de vista político como stakeholder, 

interessado na negociação internacional entre Uruguai e Brasil. Os seus trabalhos tiveram uma ampla 

difusão na imprensa local e nacional do Uruguai (Santandreu, A.& Gudynas, A, 1998; Rótulo, 

2002a). Estes deram legitimidade técnica às demandas da sociedade civil. Foi esta ONG que realizou 

o único estudo que mostrou, até hoje, a existência de acidez na água de chuva no Uruguai (Rótulo, 

2002a). A partir de 1991 a ONG passou a ser membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), dependente do Ministério de Urbanismo, Ordem Territorial e Meio Ambiente, criado 

em 1990 (Grupo Cerro Largo Pro Condiciones de Vida, 1992). Esta ONG realizou dois tipos de 

estudos: um de avaliação da presença de pH na água de chuva e outro para avaliar a presença de 

sulfato (SO4
2-) no mesmo tipo de amostra. 

A avaliação da acidez da chuva foi realizada entre abril e setembro de 1991. As amostras 

foram coletadas em diferentes locais do departamento de Cerro Largo: Aceguá (fronteira), Noblía, 

Melo, Bañado de Medina, Fraile Muerto, Cerro de las Cuentas e Río Branco (Grupo Cerro Largo Pro 

Condiciones de Vida, 1992). Os resultados do primeiro ano de monitoramento evidenciaram valores 

médio de pH de 4,45, caracterizando precipitações ácidas na região, os valores mais ácidos foram de 

3,2 e 3,1 ocorridos em Noblia. No segundo ano de coleta os valores de pH também identificaram 

valores de 3,15 e 3,25, em Melo. Os valores médios, mínimos e máximos em Noblia, Melo, Fraile 

Muerto e Arbolito, localidades do Departamento de Cerro Largo, são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Valores de pH nas Chuvas Analisadas pela ONG Cerro Largo 
Pró Condições de Vida 

 Noblia Melo Fraile 
Muerto 

Arbolito

Valor Mínimo 4, 48 3,15 3, 25 4, 22 
Média 5, 67 5,22 5, 09 5, 02 
Valor Máximo 6, 67 6,89 6, 07 6, 76 

          Fonte: Grupo Cerro Largo Pro Condiciones de Vida (1992:3) 

 

Os dados foram coletados com auxílio da população local, principalmente professores e 

alunos das escolas, que utilizaram como recipiente de coleta para as amostras de água de chuva 

baldes de plástico. A análise de pH foi realizada com o concurso de um equipamento específico 

(phmetro) no primeiro ano, e através de análise de colorimetria no segundo ano. As amostras eram 
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analisadas na Faculdade de Química da Universidade da República de Uruguai (Grupo Cerro Largo 

Pro Condiciones de Vida, 1992). A metodologia empregada foi criticada por diversos setores 

técnicos, tanto do Uruguai quanto do Brasil, devido à sua imprecisão e à possível contaminação das 

amostras (Rótulo, 2002). 

A avaliação dos níveis de sulfato realizados pela ONG em Melo foi executada entre 1º de 

abril de 1991 e 31 de julho de 1991 e entre 7 de outubro de 1991 e 30 de novembro de 1991. Os 

valores encontrados foram os seguintes: mínimo de 0,2 mg/m3 (no mês de julho e outubro), máximo 

de 121 mg/m3 (20/11/1991) e média de 17,17 mg/m3. O total acumulado para o período foi de 2,972 

mg/m3/dia. Este programa de estudo contou com o apoio de técnicos da área de Saúde Ambiental do 

Ministério de Saúde Pública do Uruguai. O sistema de coleta das amostras foi realizado através de 

método contínuo (Grupo Cerro Largo Pro Condiciones de Vida, 1992).  

Tor et alii (1992) realizou também uma avaliação da qualidade ambiental e dos impactos 

ambientais produzidos por Candiota no Uruguai, porém não mostrou uma metodologia específica 

nem resultados concretos que permitissem avaliar os resultados.  

 

3. Resultados e avanços dos estudos produzidos no contexto da implementação do 

Programa de Monitoramento Global Brasil–Uruguai na região de Candiota 

 

O monitoramento ambiental realizado em cooperação pelos dois países ocorreu entre 1990 a 

1996 e teve início com a assinatura da Ata de Jaguarão. O seu objetivo era avaliar a ocorrência de 

poluição ambiental transfronteiriça na região, oriunda, possivelmente, da UTPM. Muitos trabalhos 

foram executados com este objetivo, mas os mais significativos foram o monitoramento da qualidade 

do ar realizado pelos dois países, e um estudo das águas superficiais realizado somente pelo Uruguai.  

Os resultados do monitoramento conjunto e os realizados em cada país foram sendo 

implementados e avaliados através da realização de reuniões técnicas bilaterais. Apresentamos, a 

seguir, as mais relevantes.  

A reunião técnica realizada em Porto Alegre nos dias 18 a 21 de setembro de 1992 destinou-

se a coordenar a implementação do monitoramento de águas (Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Uruguay, 1992c). Nesta reunião, a diretora da DINAMA do Uruguai, Marta Clara Villalba declarou 

que “Uruguai não está contra Candiota, mas quer um entendimento científico para sanear a situação” 

(Zero Hora, 21/09/1992:15).  
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Nesta reunião, foram tomadas medidas para estruturar uma rede binacional de monitoramento 

da qualidade do ar. Decidiu-se utilizar o radar da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), tal como 

previsto na Ata de Jaguarão, medir a direção dos ventos da região, e realizar uma análise de solos 

pela UFRGS. Ambos os países concordaram que a coleta de dados sobre os estudos de águas 

superficiais a ser implementada seria realizada de 60 a 100 quilômetros de distância de Candiota. 

Foram tomadas previdências para que os técnicos brasileiros e uruguaios pudessem circular nos dois 

países. Participaram do encontro representantes dos ministérios das Relações Exteriores do Brasil e 

do Uruguai, da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, da CEEE e do Ibama 

(Zero Hora, 21/09/1992; 22/09/1992; 25/09/1992). 

Na reunião técnica realizada em Montevidéu, em dezembro de 1992, foram trocadas 

informações sobre os resultados dos estudos de água de chuva nos dois países (Zero Hora, 

17/12/1992; FEPAM, 1995). A reunião de setembro de 1994 revelou os resultados do monitoramento 

de qualidade do ar. Nesse encontro, os representantes dos dois países declararam ter chegado à 

conclusão da inexistência de chuva ácida na região (MVOTMA, 1994).  

 

3.1. Os estudos sobre direção dos ventos  

 

As autoridades ambientais no Brasil realizaram um estudo de direção de ventos realizado 

através de um convênio entre a FEPAM e a UFPEL, tendo sido utilizado o radar meteorológico 

daquela universidade. A coleta de dados foi realizada de julho a dezembro de 1992 com base numa 

estação meteorológica localizada em Bagé. As conclusões do estudo foram que o período de dados 

observado foi muito curto, o que não permitia conclusões definitivas para o estabelecimento de uma 

climatologia sobre a direção dos ventos na região. De qualquer maneira, obteve-se uma tendência do 

deslocamento dos ventos.   Os núcleos de precipitação não se deslocam, na sua absoluta maioria, do 

território brasileiro para o território uruguaio, sendo a direção preferencial a do nordeste-sudeste. 

Neste sentido se existisse chuva ácida, esta não iria preferencialmente para Uruguai (FEPAM, 1995; 

FEPAM-Universidade Federal de Pelotas-UFPEL, 1992; Zero Hora, 17/12/1992). 
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3.2. Os estudos sobre qualidade do ar 

   

Os monitoramentos conjuntos de qualidade do ar no Uruguai e no Brasil não apresentaram 

resultados que comprovassem a existência de chuva ácida. Todavia, agregaram um importante valor 

já que foram os primeiros estudos oficiais sobre qualidade do ar implementados nos dois países. 

No Uruguai, o monitoramento da qualidade do ar foi realizado em duas estações de coleta, 

Melo e Buena Vista. Foram analisados os parâmetros de SO2 e material particulado (MP), no período 

de julho e agosto de 1994. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Resultados de SO2 e MP, em μg/m3, realizados em Melo e Buena Vista, em       
                 julho e  agosto de 1994. 
Estação Melo Buena Vista 

 SO2 MP SO2 MP 
21-22 julho 0  0  
27-28 julho     
2-3 agosto 0 82 alcalino 4 
8-9 agosto 2 114 alcalino  
14-15 agosto 0 57 0 10 
20-21 agosto alcalino 101 4 42 
26-27 agosto  113 0 47 

         Fonte: MVOTMA, 1994:8 

 

As amostras foram coletadas utilizando aparelho de pequenos volumes, o TRI-GÁS, 

emprestado pelo governo brasileiro. Foram observadas concentrações significativas de material 

particulado, principalmente em Melo, e concentrações muito baixas para SO2. Estudos mais 

detalhados, principalmente no material particulado, deveriam ter sido realizados a fim de avaliar a 

origem de tais concentrações. 

No mesmo período foi realizado um monitoramento semelhante pelo Brasil em Aceguá e 

Colônia Nova. Os resultados detectaram baixos níveis de MP e SO2, não sendo ultrapassados os 

padrões de qualidade ambiental previstos pela legislação brasileira (CONAMA, 1992). 

A Legislação Brasileira - Resolução CONAMA n° 003/90 (CONAMA, 1992) estabeleceu 

padrões de qualidade do ar para períodos de 24 horas de amostragem e médias acumuladas durante 

um ano, para alguns poluentes, entre eles PTS, PI10 e SO2. 
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3.3. Os estudos de águas superficiais, solos e sedimentos 

 

Estudos sobre solos e águas superficiais no Brasil já realizados revelaram a contaminação dos 

arroios Poacá e Candiota.  

Em 1992, a Fepam promoveu um estudo que mostrou a significativa degradação da qualidade 

dos corpos hídricos relacionada com os indicadores de acidificação (pH, condutividade e sulfatos) 

devido à mineração e não à precipitação atmosférica, como era esperado. Estes estudos coincidiam 

com os resultados dos estudos anteriores ao Programa do Monitoramento Conjunto.  

O monitoramento da qualidade de águas superficiais foi realizado em cinco campanhas, sendo 

o pH o único parâmetro analisado. Foram avaliados quatro pontos de coleta no Uruguai: Vergara, Rio 

Branco, J.P Varela e Noblía, nos anos de 1991, 1992 e 1994. Os resultados das análises de pH nas 

águas superficiais dos locais monitorados revelaram um caráter neutro. A avaliação destes resultados, 

por técnicos uruguaios, não indicou a existência de chuva ácida na região estudada (MVOTMA, 

1994). Os resultados finais dos monitoramentos conjuntos foram os seguintes:  

a)Aumento da massa crítica de conhecimento do meio ambiente na região de Candiota a  

nível dos governos. 

b) Início da formação de uma base de dados ambientais da região dos dois países.  

c) Não mostraram a existência de poluição ácida transfronteiriça. 

d) Os resultados não foram conclusivos.  

e) O monitoramento conjunto não teve continuidade devido à:  

f) dificuldade de formação de consensos entre os técnicos  de ambos os países sobre a forma e 

a metodologia a ser usada para continuar os trabalhos ( parâmetros a serem avaliados, amplitude do 

monitoramento, forma de  avaliação dos  resultados de forma conjunta) (Atas de Reunião 

Técnicas,1995, 1996, 1997; MVOTMA,  2000a)   

g)  falta de disponibilidade de recursos financeiros. 

h)  falta de decisão política.   

 A análise da poluição da região de Candiota apresenta um desafio para pesquisas futuras, 

dado que se trata de uma área muito rica do ponto de vista econômico, e extremamente complexa 

para ser monitorada, já que une interesses do Brasil e do Uruguai numa região de fronteira.  
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4. Descrição do monitoramento da qualidade do ar realizado no Uruguai pelo 

MVOTMA- LATU  

 

A partir das dificuldades de continuar os monitoramentos conjuntos no Uruguai foi 

implementado um monitoramento próprio produzido através de uma colaboração inter- institucional, 

envolvendo o Ministério da Habitação, Ordenamento Tereritorial e Meio Ambiente e o LATU2. 

A rede de monitoramento de qualidade do ar no Uruguai foi estabelecida em 1997 e começou 

a funcionar em 1999. Os dados foram coletados em três estações automáticas localizadas em Aceguá, 

Melo e Treinta y Tres, perto da fronteira com Brasil. Os parâmetros analisados foram 

meteorológicos, SO2, e material particulado coletados nas três estações.  

O monitoramento realizar durante os anos 1999 e 2000 chegou a uma série de conclusões 

relevantes.  

a) A qualidade do ar na região Nordeste do Uruguai é boa, sendo que as concentrações de SO2 

e PM10 estavam abaixo dos padrões aceitáveis utilizando qualquer padrão internacional tanto a nível 

diário quanto anual nas três estações. Não há diferenças significativas nas concentrações de SO2 entre 

as três estações, incluindo a de Aceguá que é a mais próxima da UTPM (MVOTMA, 2000b;  

Zunckel et alii, 2003).  

b) Não há possibilidade de concluir com os dados disponíveis que a UTPM contribua 

significativamente à qualidade do ar da região nordeste do Uruguai.  

c) As concentrações anuais e mensais de material particulado - PM10 são muito baixas nas três 

estações. As concentrações mensais variaram entre um  mínimo de  5 μg m-3 em  Treinta y Tres e  um 

máximo de  23 μg m-3  em Melo . 

A concentração máxima de  PM10  por  hora foi de  173 μg m-3 em Aceguá. A média de 

concentrações por hora mais alta foi de  50 μg m-3, também em Aceguá. Mesmo assim essa média 

está abaixo da média da Environmental Protection Agency (EPA) dos Estados Unidos - 150 μg m-3.   

  A qualidade do ar é relativamente clara na região nordeste do Uruguai na perspectiva do mp.  

  As fontes de material particulado podem vir de atividades agrícolas, ventos da região 

marinha que vêm do Oceano Atlântico, pó de caminhos não pavimentados, emissões de motores de 

veículos, estradas, emissões industriais, queima de biomassa produzidas na queima de árvores 

(MVOTMA, 2000b;  Zunckel et alii, 2003).  
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d) As médias anuais de deposição de SO2 foram de  12.9 g ha-1  em  Aceguà, 11.1 g ha-1      em  

Melo  e  4.3 g ha-1  em Treinta y Tres.  A média de deposição seca de SO2 é das mais baixas do 

mundo.  

e) O pH da chuva da região pode ser descrita como  natural, apesar de em alguns casos ter 

sido relativamente baixo ( 4, 8). O pH médio nas três estações foi de 5, 6. Este pH é mais alto que em 

outros locais com as mesmas condições (Zunckel et alii, 2003).  

  Foi demonstrado que quatro tipos de fontes influenciam a composição química da água de 

chuva na região nordeste do Uruguai: fontes do solo (pó, rochas etc.); fontes agrícolas, que 

contribuem tanto para a acidificação local quanto para a sub-regional; fontes meteorológicas (ventos 

que vêm do Atlântico Sul, que exercem uma influência local e regional); e a queima da biomassa, 

que contribui tanto ao nível local quanto ao nível sub-regional, produzida pela queima de árvores e 

agroindústrias. As fontes meteorológicas (marinhas) – são as que mais influenciam a acidez da chuva 

em Treinta y Tres. As fontes da terra (solos) são a principal causa da acidez em Aceguá e os 

fertilizantes são os mais importantes em Melo.  

Nos messes do inverno, os ácidos orgânicos predominam nas amostras de chuva por causa do 

uso da biomassa como combustível.  

A concentração de amônio mais alta ocorre no mês de agosto, por causa da fertilização das 

colheitas de inverno. Durante a primavera, a fertilização do arroz e do milho favorecem a acidez 

produzida pelo sulfato (Zunckel et alii, 2003).   

          f) O período de tempo monitorado não permitiu que se chegasse a conclusões definitivas.  

            Estas só oderiam ser produzidas baseadas num período de monitoramento mais prolongado  

           ( MVOTMA, 2000b). 

      De qualquer modo, este monitoramento foi o de maior alcance e que usou mais parâmetros 

para medir a existência de chuva ácida no Uruguai.  

 Concluindo, é conveniente ressaltar algumas características dos estudos produzidos no 

Uruguai sobre chuva ácida: 

1) Os estudos e monitoramentos produzidos no Uruguai foram poucos: dois oficiais e um 

produzido pela ONG Grupo Cerro Largo Pro Condições de Vida.  

2) Há uma predominância quantitativa e qualitativa dos monitoramentos produzidos no 

âmbito do Estado, se comparado com os monitoramentos produzidos pelas ONGs e pelo meio 

                                                                                                                                                                     
2 A análise da formulação e implementação deste monitoramento foi realizada no capítulo 7.  
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acadêmico. Essa baixa produção pode ser explicada pelo alto custo dos monitoramentos; pela falta de 

tecnologia adequada; pelo reduzido interesse que ainda se observa na academia pelos assuntos 

ambientais (Rótulo & Migliavacca:2003).  

3) Os monitoramentos sobre a qualidade do ar produzidos no país chegaram a resultados 

diferentes, embora tenha de ser levado em conta o fato de terem sido produzidos em momentos 

cronológicos diferentes.  

4) A divergência substancial está entre o monitoramento produzido pela ONG que confirmou 

a existência de chuva ácida em 1991 (Grupo Cerro Largo Pro Condiciones de Vida, 1991a) e os dois 

monitoramentos oficiais produzidos no âmbito do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial 

e Meio Ambiente: o primeiro, em 1994, e o último em 2000 parceria com o LATU (MVOTMA, 

2000b). Ambos chegaram à conclusão da inexistência de chuva ácida na região.  

5) Do ponto de vista dos resultados têm existido questionamentos recíprocos entre os técnicos 

do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente e os dirigentes da ONG3. 

 6) A difusão dos resultados dos monitoramentos oficiais foi muito baixa ao nível oficial. Os 

técnicos do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente e do LATU têm 

argumentado que antes de dar informações imprecisas preferiam poder chegar a conclusões com 

maior fundamento científico4. De qualquer forma, a população local, que tinha ficado atenta para o 

risco de poluição ambiental, não recebeu esclarecimentos mais efetivos acerca da questão 

(Susskind,L. & Field, 1996). 

 

5. Descrição de outros estudos realizados no Brasil  

Depois que foram produzidos os estudos previstos na Ata de Jaguarão, foram desenvolvidos 

outros estudos por diversas instituições brasileiras, tanto públicas quanto acadêmicas. Os resultados 

destes estudos são apresentados a seguir.   

 

 

5.1. Os estudos sobre águas superficiais, solos e sedimentos  

                                                 
3 Estas discrepâncias foram manifestadas claramente nas entrevistas que foram realizadas a técnicos do MVOTMA e a 
ex- dirigentes e assesores técnicos da ONG.   
4 Estas percepções foram manifestadas nas entrevistas que foram realizadas aos técnicos do Mvotma e do Latu.  
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O resultado do estudo realizado por Streck (2001) também evidenciou que a maior 

contaminação localiza-se no arroio Poacá, sob influência direta da mineração de carvão, com baixos 

valores de pH e altas concentrações de sulfato (SO4
2-), acarretando a mobilização de certos elementos 

metálicos (Zn, Co, Ni, Mn, Fe, Cu, Cr, e Al), associados aos sulfetos presentes nos rejeitos de carvão. 

As concentrações máximas de Ni, Fe, Mn e Al, no ponto denominado PO02, localizado no arroio 

Poacá, ultrapassaram os valores estabelecidos pela legislação brasileira (CONAMA, 1992). O arroio 

Candiota também revelou significativas quantidades de metais dissolvidos (Ca, Na, K e Mg), 

relacionados às concentrações de sólidos totais dissolvidos (STD), a partir de descarga dos efluentes 

de cinzas da UTPM.  

Outro estudo realizado pela FEPAM (1992) também foi coincidente em mostrar a 

significativa degradação da qualidade dos corpos hídricos relacionada com os indicadores de 

acidificação (pH, condutividade e sulfatos), devido à mineração e não à precipitação atmosférica, 

como era esperado. 

Streck et alli (1999) fizeram uma sistematização dos resultados dos estudos anteriores 

(Morch, 1991; Fiedler & Solari, 1988; CIENTEC/CEEE, 1989) sobre análises de solos e sedimentos 

na região de Candiota que foram realizados para a avaliação dos níveis de concentração de metais e 

pH. Estes dados são consolidados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Valores de pH e Concentração de Elementos Traço (em ppm) nos Solos e nos 

Sedimentos da Região de Candiota 
 

SOLOS SEDIMENTOS 
 (1) (2) (2) (3) 

Estudos Média Média Ponto 
controle 

Média Ponto 
controle 

Arroio 
Poacá 

Arroio 
Carvoeira 

pH 5,2 - 
5,8 

- - 3,9 - 
7,1 

- 3,6 3,1 

Fe  26,5 - - - - 172 252 
Mn 0,78 - - - - 3,8 10,1 
Al 40,0 - - - - 142 926 
Co 0,45 - - - - 0,23 1,23 
Cr 0,06 - - - - 0,07 0,14 
Ni 0,15 - - - - 0,47 3,04 
As 0,66 - - - - - - 
Pb 0,47 13,8 11,6 13,3 12,44 0,24 5,39 
Zn  1,2 39,0 54,6 43,7 23,41 0,50 3,39 
Cd 0,007 0,02 0,02 0,02 <0,02 - - 
Cu  0,76 12,3 11,8 13,4 6,29 0,70 2,49 
Hg  0,006 0,16 <0,05 0,12 <0,05 <0,004 0,0029 
Mo  0,12 0,03 0,01 0,02 <0,01 - - 

 
(1)  CIENTEC/CEEE, 1989; (2) Morch, 1991; (3) Fiedler & Solari, 1988 

Fonte: Streck et al., 1999: 8 

 

Os resultados dos estudos produzidos no Brasil sobre águas superficiais, solos e sedimentos 

da região de Candiota são os seguintes:  

a)Estes estudos foram realizados utilizando uma diversidade de metodologias (granulometria, 

amostragem, uso de extratores), o que torna a comparação mais complexa (Jablonski et al.,1992). 

b) No entanto, pode se concluir que existe um consenso nos resultados sobre a existência de 

um processo de contaminação e degradação ambiental dos arroios Poacá e Candiota, diretamente 

relacionado à mineração de carvão.  

c) Para que efetivamente seja avaliada a contaminação das matrizes ambientais nesta área de 

estudo, faz-se necessário realizar uma padronização das metodologias empregadas e promover um 

estudo mais detalhado para poder formar uma base mais coerente de dados (Rótulo & Migliavacca, 

2003).  
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5.2. Resultados dos estudos sobre qualidade do ar   

 

Outros estudos realizados pela Fepam (Tabela 6) identificaram a média geométrica anual 

(MGA) de PTS (Partículas Totais em Suspensão) e a média aritmética anual (MAA) de SO2, para 

1994 a 1999. Os resultados obtidos são comparados aos padrões primário e secundário (CONAMA, 

1992). A legislação previu um padrão de qualidade do ar diário (150 μg/m3) e anual (50 μg/m3), para 

período de um ano (CONAMA, 1992) 

 

Tabela 6: Concentrações Médias Anuais de PTS e SO2 nas Estações Monitoradas pela 
FEPAM. 

Ano Quarentenário Colônia Nova Padrão 
Primário 

Padrão 
Secundário 

1994 17 24 
1995 20 20 
1996 13 21 
1997 14 25 
1998 10 19 

Partículas Totais em 
Suspensão PTS (µg/m3) 

1999 15 22 

80 60 

1994 - - 
1995 3 4 
1996 6 8 
1997 20 7 
1998 11 30 

Dióxido de Enxofre SO2 
(µg/m3) 

1999 8 12 

80 40 

 

Fonte: www.fepam.rs.gov.br 

 

As concentrações de PTS neste estudo demonstraram uma tendência de aumento das 

concentrações no período de outono/inverno, para 24 horas de amostragem, no monitoramento 

realizado pela FEPAM em 1998. Isso pode estar relacionado com as condições menos favoráveis da 

dispersão dos poluentes, como por exemplo, inversões térmicas mais freqüentes neste período do ano 

na região de estudo. As concentrações mais elevadas de SO2 não ultrapassaram os padrões de 

qualidade do ar para período de 24 horas. As concentrações mais elevadas, em torno de 50μg/m3, 

foram verificadas no mesmo período outono-inverno.  

O estudo realizado por Braga (2002) revelou que em nenhum momento as concentrações de 

material particulado (PI10) ultrapassaram os padrões de qualidade do ar, diário (150 μg/m3) e anual 
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(50 μg/m3), estabelecidos pela legislação nacional (CONAMA, 1992) na região. Conclusões 

similares foram avaliadas pelo estudo de Dallarosa et al.(2003).   

O estudo realizado pela JICA (1997) constatou valores médios de pH de 5,75 para amostras 

de precipitação úmida e 5,63 para precipitação seca, não observando o comprometimento da 

qualidade do ar. O método de amostragem empregado, com freqüência de 15 dias, poderia ter 

propiciado uma degradação das amostras durante o período de acumulação (Teixeira et al., 2002). 

Já o estudo realizado por Migliavacca et al. (2003) revelou a existência de precipitação 

atmosférica na região, atestando que aproximadamente 70% das amostras analisadas apresentaram os 

valores de pH menores que 5,65, o que comprova a ocorrência de precipitação ácida na região, sendo 

esta de origem antropogênica ou natural. A contribuição dos ácidos sulfúrico e nítrico foi a mais 

significativa na região, já que cada um destes ácidos alcançou valores  em torno de 60% e 20%, 

respectivamente.  

Analisando os resultados dos estudos mais recentes realizados no Brasil sobre qualidade de ar 

pode se concluir que existe um consenso sobre o fato de que as análises de PTS (Partículas Totais em 

Suspensão) e SO2 mostraram que a qualidade do ar na região atende a Resolução n° 003/90 do 

CONAMA, tanto para curtos e longos períodos. Além disso, fica patente a necessidade de se 

promover um estudo mais detalhado, enfocando outros parâmetros, tais como a caracterização 

química de PTS, e que também estabeleça uma associação com os dados meteorológicos, visando 

com isso avaliar de forma mais detalhada a origem da contaminação atmosférica da região 

(Migliavacca et al., 2003). 
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ANEXO 8 

 
CRONOLOGIA DO CASO5 

 
1961  

Criação e implantação da usina termelétrica Candiota I, no Brasil, a 40 quilômetros da 

fronteira com o Uruguai. 

1974 

Candiota II Fase A: prevista a geração de 126 MW; a usina passa a ser denominada 

Presidente Médici. 

1986 

-Candiota II Fase B: previsto aumento da potência de geração da usina para 160 MW. 

-1º de julho: discurso do senador Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional), futuro presidente 

de Uruguai no período 1990-1995, na Câmara de Senadores, chama a atenção para os perigos que a 

chuva ácida representa para o Uruguai, trazidos pela usina de Candiota. Propõe que essa informação 

fosse passada ao presidente da República Julio María Sanguinetti e ao ministro das Relações 

Exteriores, antes da viagem que realizariam ao Brasil em 1988. 

 

1987:  

Conclusão da fase B de Candiota II, que eleva a geração de energia elétrica para 446 Mgw. 

Projetada a ampliação de Candiota III. 

 

1988:  

Abril: Na Semana Santa, habitantes do Departamento de Cerro Largo, na fronteira con o 

Brasil, denunciam a existência de contaminação ambiental por chuva ácida provocada por Candiota. 

A ONG Grupo Cerro Largo Pró Condições de Vida desempenha um papel relevante na denúncia. 

15 de novembro: O deputado Héctor Barón encaminha um pedido de informações ao 

Ministério de Saúde Pública para esclarecer a situação.  

1989: 

                                                 
5 Esta cronologia está baseada num trabalho do autor desta tese  (Rótulo: 2002a). 
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14 de dezembro: Realiza-se em Montevidéu, uma reunião entre Uruguai e Brasil com o 

objetivo de criar os Comitês de Fronteira. Esses comitês teriam, entre outras tarefas, de ampliar a 

cooperação fronteiriça e o intercâmbio de informações, inclusive sobre temas voltados para a 

proteção do meio ambiente.  

 

1990: 

30/31 de agosto: Na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, delegações técnicas do 

Uruguai e do Brasil assinam a Ata de Jaguarão. Pelo lado brasileiro, participam a Secretaria de Meio 

Ambiente (nível federal), a Secretaria da Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e 

a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). Do lado Uruguaio, comparecem técnicos da 

Direção Nacional de Meio Ambiente do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio 

Ambiente. As duas delegações se comprometem a implementar um programa de cooperação e ações 

voltado para o estudo da possível contaminação transfronteiriça provocada pelo complexo industrial 

de Candiota. São estabelecidas áreas de amostragem a ser realizadas, prevista a participação de 

organismos públicos para a investigação e também das prefeituras municipais envolvidas.  

As partes decidem promover, em etapas distintas, uma série de análises de possíveis agentes 

contaminadores do ar e da atmosfera (SO2 , resíduos de pó, metais etc.); o documento-base 

“Programa de Monitoramento Global da Fronteira Brasil-Uruguai Região de Candiota”, produzido 

pelo IBAMA, é tomado como referência. O IBAMA se compromete a iniciar gestões junto ao Centro 

Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental (CEPIS-OPS), com a finalidade de ter 

disponível um laboratório para atender aos trabalhos da rede de monitoramento a ser implementada.  

 

1991:  

9 de setembro: O deputado Néstor Moreira Graña  (Partido Nacional), representante do 

Departamento de Rocha, em exposição proferida na Sala de Deputados do Parlamento Nacional, 

solicita informações por escrito do Ministério de  Relações Exteriores do Uruguai ao respeito do 

assunto. Ele também se refere aos problemas de saúde gerados por Candiota no Uruguai, informa 

sobre o interesse de deputados brasileiros pelo tema, a possibilidade de dano à atividade pecuária e 

solicita a inclusão do tema na agenda bilateral entre os presidentes Lacalle e Collor de Mello, do 

Brasil.  
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16 de setembro: É firmada uma declaração presidencial conjunta sobre meio ambiente, com 

o objetivo de negociar um acordo de cooperação ambiental bilateral entre o Uruguai e o Brasil.  

Dezembro: Chega ao fim estudo coordenado pela Universidade da República do Uruguai, do 

qual participa a Faculdade de Medicina, Química e Ciências, que afirma a existência de precipitação 

de chuva ácida na região fronteiriça do Uruguai, próxima a Candiota.  

 

1992:  

21 de fevereiro: É redigida, a nível bilateral, a Declaração de Canela, que estabelece 

princípios comuns em matéria de meio ambiente e desenvolvimento entre Brasil e Uruguai.  

14 de julho: o senador Bruera (da Frente Ampla) denuncia na Câmara de Senadores do 

Uruguai a existência de um plano de ampliação de Candiota.  

Agosto: O governo do Rio Grande do Sul decide continuar com as obras de Candiota.  

8 de setembro: o representante de Montevidéu, Guillermo Alvarez, do Partido Socialista, 

realiza uma  exposição na Câmara dos Deputados a respeito de Candiota e encaminha um pedido de 

informações por escrito, referente à usina, ao Ministério de Habitação, Ordenamento Territorial e 

Meio Ambiente.  

28 de dezembro: Assinatura do Acordo de Cooperação Ambiental entre o Uruguai e o Brasil, 

que cria a Comisão de Coooperação Ambiental. Diferentes pontos do texto fazem referência à 

implementação de um programa de monitoramento atmosférico e de avaliação no qual são 

estabelecidos as condições e os detalhes referentes à sua implementação.  

1993:  

Dezembro: Estabelece-se a realização de capacitação técnica de pessoal da Direção Nacional 

de Meio Ambiente (DINAMA) do Uruguai e da Intendência Municipal de  Cerro Largo,  realizada 

por técnicos da FEPAM (Brasil).  

 

1994:  

7 de março: o Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente do 

Uruguai recebe os equipamentos para realizar as medições na cidade de  Río Branco.  

22 de março: É firmado convênio entre o Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e 

Meio Ambiente, pelo Poder Executivo central, e a Intendência Municipal de Cerro Largo, no qual se 

estabelece a instalação das estações de monitoramento sob a supervisão da DINAMA.  
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26 a 29 de outubro: técnicos da DINAMA e da FEPAM realizam capacitação para 

monitoramento da água de chuva e chuva ácida, contando com a cooperação internacional da GTZ da 

Alemanha. 

 

1995:  

5 de janeiro: começa a ser implementado o sistema de monitoramento da qualidade do ar 

(SO2) e de material particulado, através das estações instaladas na cidade de Melo (Uruguai) e em 

Paraje Buena Vista.  

10 de outubro: Realizada a VII Reunião dos Comitês de Fronteira na cidade fronteiriça de 

Chuy (Uruguay), sob a presidência de Julío María Sanguinetti. No encontro, é discutida a questão de 

Candiota.  

 

1996:  

Março: O Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente solicita o 

assessoramento técnico do LATU para o controle da chuva ácida; é constituído um grupo técnico de 

acompanhamento no âmbito da DINAMA.  

14 de março: Nota da Rede de Ecologia Social, integrada por várias ONGs ambientalistas ao 

Ministério de Relações Exteriores do Uruguai, solicitando informações sobre Candiota. 

Abril: O subsecretário de Relações Exteriores, Carlos Pérez del Castillo, publica nota de 

resposta ao pedido na revista Tierra Amiga, órgão de divulgação da Rede de Ecologia Social.    

18/19 de abril: Reunião bilateral de técnicos uruguaios e brasileiros em Brasília para 

discussão do tema de Candiota.  

Abril: Representante de uma ONG ambientalista uruguaia, que atua em Cerro Largo, que 

participava nas reuniões bilaterais uruguaio-brasileiras, denuncia que existe um mau relacionamento 

com a intendência municipal de Cerro Largo e reclama a necessidade de que o Uruguai leve o caso 

de Candiota para as Nações Unidas.  

5 de junho: nas comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, a deputada Silvana 

Charlone (Frente Ampla) profere um discurso na Câmara de Representantes sobre Candiota, no qual 

denuncia a existência de chuva ácida no Uruguai causada pela usina termelétrica. A parlamentar 

encaminha um pedido de informações sobre o tema ao Ministério das Relações Exteriores. Silvana 

Charlone e o deputado Luis Gallo (Frente Ampla) solicitam pedido de informações por escrito ao 
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Ministério da Saúde Pública sobre Candiota.  A mesma deputada e o deputado Juan Pandolfo (Frente 

Ampla) solicitam um terceiro pedido de informações escrito ao Ministério da Habitação, 

Ordenamento Territorial e Meio Ambiente.  

6 de Julho: A Central de Inteligência Americana (CIA) publica um informe transcrito no 

diário uruguaio El País. O texto afirma que a existência de chuva ácida no Uruguai era causada pela 

usina termelétrica de Candiota.  

7 de Julho: O diretor nacional de Meio Ambiente do Ministério da Habitação, Ordenamento 

Territorial e Meio Ambiente qualifica o documento da CIA de “ato intervencionista”.  

10 de Julho: O presidente Julío Sanguinetti, o ministro da Habitação, Ordenamento 

Territorial e Meio Ambiente, Juan Chiruchi (Partido Nacional) e o ministro das Relações Exteriores, 

engenheiro Alvaro Ramos, solicitam uma resposta oficial ao embaixador dos Estados Unidos no 

Uruguai, Thomas Todd. 

29 de julho: O Sr. Ronald Pais, diretor da UTE, empresa pública encarregada da distribuição 

de energia elétrica no Uruguai, em declaração prestada ao jornal La República, refere-se à 

possibilidade de acordo com o Brasil na área energética, incorporando a discussão sobre Candiota.  

Agosto: O ministro Chiruchi declara à imprensa que a partir desse momento “no Ministério 

só falo eu”.  

Setembro: o Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente recebe 

proposta técnica do LATU, entidade que deu assessoria técnica sobre medição e monitoramento da 

qualidade do ar com o CSIR, entidade similar de África do Sul , y ESKOM.  

18 de novembro: uma funcionária do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e 

Meio Ambiente, membro do Grupo Técnico de Trabalho, informa ao Ministério das Relações 

Exteriores, sobre contatos e resultados com distintas instituições referentes ao tema de Candiota: 

Hospital de Melo (Cerro Largo); Ministério da Saúde Pública; Instituto Nacional de Meteorologia; 

Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca e o INIA.  

20/21 de novembro: Reunião do Grupo Técnico Meio Ambiente Uruguai-Brasil.  

9 de dezembro: Gabriel Courtousie, deputado do agrupamento oposicionista Novo Espaço, 

discursa na Câmara de Representantes referindo-se ao tema da usina de  Candiota e à chuva ácida.  

30 de Dezembro: Assinatura de convênio entre LATU e o Ministério da Habitação, 

Ordenamento Territorial e Meio Ambiente, no qual ficam estabelecidos a cooperação e o suporte 
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técnico del primero a efectos de realizar programa de monitoramento da qualidade do ar no nordeste 

do Uruguai e identificar, ou não, a presença de chuva ácida na região.  

 

1997: 

8 de abril: o Parlamento uruguaio aprova o Convênio Bilateral sobre Meio Ambiente 

Uruguai-Brasil.  

15 de abril: Reunião Bilateral Técnico-Diplomática sobre Cooperação Ambiental, realizada 

em Porto Alegre, aprova o Programa Conjunto de Monitoramento Ambiental da Qualidade do Ar.  

Dezembro: O LATU convoca licitação para compra e instalação de equipamentos destinados 

a implementar o programa de monitoramento. A licitação é ganha pela empresa francesa 

Environment.  

 

1998:  

12 de janeiro: O diretor da DINAMA refere-se ao tema da mudança climática e seu impacto 

no Uruguai no jornal El Observador. 

Julho: A jornalista Mariana Giacomini, que realiza uma pesquisa sobre Candiota, publica um 

questionário no semanário Búsqueda, no qual indaga à Chancelaria sobre ma série de aspectos 

referentes à Candiota e à chuva ácida.   

13 de julho: Um diplomata uruguaio designado pela Chancelaria para dar prosseguimento às 

negociações com o Brasil sobre Candiota contesta publicamente o questionário nas páginas de 

Búsqueda.  

6 de agosto: Um alto funcionário da Dinama que participa do Grupo Técnico que participa 

das discussões sobre Candiota  refere-se, no semanário Búsqueda, a estudo realizado pela química 

Susana Rivero, da Faculdade de Engenharia, no qual fica estabelecido, de  forma categórica, que não 

existe chuva ácida no Uruguai.  

9 de agosto: Realiza-se em Brasilia reunião bilateral técnica na qual se aprova um plano de 

atividades proposto pelo Uruguai que prevê a realização de visitas técnicas a Candiota, a  medição de 

emissões em “boca de chaminé” da usina, a continuidade do programa de monitoramento e a 

implementação de um modelo de dispersão.  

9 de novembro: O diplomata uruguaio, encarregado de dar prosseguimento às negociações  

sobre Candiota, informa ao governo brasileiro sobre a compra de equipamento realizada pelo LATU.  
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1999:  

12 de janeiro: No diário Zero Hora, de Porto Alegre, autoridades da CEEE  anunciam que 

Candiota não será vendida nem privatizada, e sim confiada à União; critica-se a privatização 

realizada anteriormente.  

24 de maio: No diário Gazeta Mercantil, porta-vozes do governo brasileiro informam que a 

licitação de Candiota foi cancelada por causa da desvalorização do câmbio do real, em janeiro desse 

ano. É anunciado que está sendo estudado um novo pacote de licitação de Candiota III.  

23/24 de agosto: Realização de Reunião de Cooperacão Ambiental Uruguai-Brasil em Porto 

Alegre. Na ata, ficam estabelecidas as atividades de monitoramento que cada parte está realizando e 

são apresentadas as diferentes estratégias de cada um dos Estados; o Uruguai devolve ao Brasil os 

equipamentos que havia recebido, a título de empréstimo, para realizar a atividade de monitoramento.  

31 de agosto: Denuncia-se na imprensa o surgimento de “chuva negra” no departamento 

uruguaio de Treinta y Três. A usina termelétrica de Candiota aparece novamente como possível 

responsável   

2/3 de setembro: O diário El Observador  refere-se à presença de “chuva negra” em Cerro 

Largo e Treinta y Tres e aos seus efeitos sobre a produção de arroz, bem como sobre a saúde da 

população. O secretário da Junta Autônoma de Rio Branco, localidade do departamento de Treinta y 

Tres, Pedro Méndez, refere-se a Candiota como a causadora da chuva negra. Autoridades do 

Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente respondem.  

4 de setembro: O deputado do partido Novo Espaço,  Rafael Courtouisie, reclama sobre a 

falta de informações anuais sobre meio ambiente e sobre Candiota e reivindica a definição de uma  

política ambiental por parte do Estado.   

5 de setembro: Após a queda de “chuva negra” sobre Treinta y Tres, a DINAMA e o LATU 

buscam mostras para determinar de que tipo de fenômeno se trata.  

6 de setembro: O deputado Rafael Courtousie declara ao diário Ultimas Noticias que as 

explicações da DINAMA não o satisfizeram e que solicitará pedido de informações por escrito. 

7 de setembro: El País publica a notícia de que um funcionário de OSE, Julio Fonseca, e seu 

supervisor,  Efraín Elías, confirmaram acidez da água em Treinta y Tres.  
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8 de setembro: Uma alta funcionária da DINAMA, que participa do Grupo Técnico de 

Trabalho sobre Qualidade do Ar, afirma que só no ano 2000 se terá informações concretas sobre a 

acidez da água, e revela sua desconfiança em relação à informação de OSE.  

8 de setembro: O deputado do Novo Espaço encaminha três pedidos de informações a três 

organizações públicas distintas: ao Ministério da Indústria e Energia, ao Ministério da Saúde Pública, 

e ao Ministério das Relações Exteriores. Obtém respostas por escrito do primeiro, em 21 de 

dezembro de 1999, e do último, em 6 de junho de 2000. Não recebeu nenhuma satisfação do 

segundo.  

 

2000: 

6 de junho: O diário La  República informa sobre a existência de negociações entre 

autoridades do governo de Rio Grande do Sul com o governo de China, para ampliar Candiota. 

Estima-se que a obra consumiria quatro milhões de dólares.  

4 de outubro: O diário  Estado de S. Paulo anuncia o interesse do Ministério da Indústria e 

do Comércio do Brasil por investimentos em usinas térmicas, como é o caso de Candiota.  

 

2001:  

3 de julho: O deputado Gustavo Guarino Rodríguez, do partido de oposição Encontro 

Progressista, encaminha pedido de informações por escrito sobre Candiota à Direção Nacional de 

Meio Ambiente, do Ministério da Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente.  
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ANEXO 9 

 
LISTAS DE INSTITUIÇÕES E DE ENTREVISTADOS 

 
 

1. LISTA DE INSTITUIÇÕES ONDE FORAM CONSULTADOS E COLETADOS 

DOCUMENTOS, RELATÓRIOS DE PESQUISA, RELATÓRIOS TÉCNICOS E 

BIBLOGRAFIA ESPECIALIZADA 

 

1.1. No Brasil: 

Em Porto Alegre: 

            •  Biblioteca da Faculdade de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do  

     Sul ( UFRGS).  

•  Biblioteca da FEPAM; período pesquisado 1988-2002.  

•  Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica.     

• Diretoria de Protocolo, Arquivo e Comunicações da Assembléia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul; período pesquisado: 1990-2002.  

•  Ministério de Minas e Energia, MME, Departamento Nacional de Produção Mineral,  

    Seção de Economia Mineral, Distrito Rio Grande do Sul; período pesquisado:1988-2002 

•  Secretaria de Minas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul; período pesquisado:1988-

2002.  

 

1.1.2 No Rio de Janeiro 

•  Biblioteca do Centro da Memória da Eletricidade do Brasil; período pesquisado:  

    1988-2002.  

•  Biblioteca da Eletrobrás; período pesquisado: 1988-2002.  

•  Biblioteca da Fundação Getúlio Vargas. 
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1.2. No Uruguai (Montevidéu): 

•  Biblioteca do Centro Latino-Americano de Ecologia Social (CLAES). 

•  Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República Oriental do  

    Uruguai.  

•  Biblioteca da Faculdade de Administração e Ciências Sociais da Universidade ORT- 

   Uruguai.  

•  Biblioteca do Ministério de Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente. 

•  Câmara dos Senadores e dos Deputados do Congresso Nacional, Centro de Informações  

    e Documentação, Montevidéu. Pesquisa de depoimentos e pareceres de senadores,  

    deputados e de  comissões; período pesquisado: 1988-2002.    

•  Ministério das Relações Exteriores. Foram pesquisados relatórios técnicos, relatórios de 

diplomatas, cartas e faxes de diplomatas e Atas de Reuniões Técnicas Brasil Uruguai; período 

pesquisado: 1988-2002.   

  

2. LISTA DE ENTREVISTADOS  

 

 Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com negociadores, políticos, funcionários 

públicos, diplomatas, técnicos e especialistas em  temas  ambientais, totalizando 38 pessoas –  20 no 

Brasil e 18 no Uruguai.  

 

  2.1. Entrevistados no Brasil:  

    • Alessandra Magrini – Pesquisadora doutora do Programa de Planejamento Energético (PPE) 

da COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).   

    • Antônio Deble Siqueira – Engenheiro químico, membro da Diretoria Técnica da UTPM.  

    • César Faria  – Empresário, presidente da  Copelmi e do Sindicato Nacional da Indústria de    

      Extração do Carvão.  

    • Cláudio Liberman – Coordenador de Licenciamento Ambiental, IBAMA- MMA- Gerência   

     Executiva do Rio Grande do Sul.  
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    • Daniela Migliavacca – Pesquisadora da FEPAM, especialista em química ambiental e 

poluição  ambiental.  

    • Francisco Porto – Engenheiro do Meio Ambiente da CGTEE.   

    • Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva – Ex-embaixador e especialista em direito ambiental    

     internacional, negociador dos acordos com o Uruguai.  

• Haroldo Mattos - Negociador brasileiro e secretário do Ministério do Meio Ambiente 

(1994-1999), consultor da OEA sobre meio ambiente no Uruguai, coordenador do Grupo do Meio 

Ambiente do Mercosul, assessor especial na organização da Rio-92, presidente do Instituto PNUMA 

Brasil.  

• Maria Luiza Milazzo – Negociadora, técnica da Divisão do Meio Ambiente, Diretoria de 

Engenharia, Eletrobrás.  

• Maria Regina Soares de Lima – Pesquisadora doutora e especialista em relações 

internacionais, IUPERJ, IRI-PUC/RJ.  

• Marilene Ramos – Pesquisadora doutora do Centro Internacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Fundação Getulio Vargas -CIDS/FGV, especialista em temas de meio ambiente.  

• Mário do Nascimento Moraes – Ex- funcionário do Ministério do Meio Ambiente, 

Coordenador  técnico do CIDS/FGV. 

• Paulo Gallas – Engenheiro químico, autor de EIA/Rima sobre Candiota, Fundação de 

Ciência e Tecnologia, CIENTEC, Departamento de Tecnologia Metal Mecânica   

•  Paulo Motta – Professor e pesquisador da Escola de Administração da UFRGS.   

•  Rita de Cássia Alves – Pesquisadora doutora da UFRGS.  

•  Roberto Borba – funcionário técnico do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), Distrito Rio Grande do Sul.  

• Roberto dos Santos Claro – Chefe do Departamento dos Laboratórios da FEPAM, ex-

funcionário do Departamento de Qualidade do Ar, negociador.   

• Rogério Mundim – Técnico da Divisão do Meio Ambiente, Diretoria de Engenharia, 

Eletrobrás.   

• Sérgio Ladsniuck – Engenheiro químico, negociador representante da Companhia Estadual 

de Energia Elétrica (CEEE).  
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• Ubirajara Soares – Engenheiro químico da FEPAM, negociador, funcionário da Colônia 

Juliano Moreira, de amostragem dos laboratórios, técnico em amostragem.  

 

 

2.2 Entrevistados no Uruguai:  

•  Carlos Luján – Analista em relações internacionais e negociação, professor da 

Universidade Católica do Uruguai.  

• Carlos Saizar – Chefe do Setor de Tecnologia do Meio Ambiente do Laboratório  

   Tecnológico do Uruguai (LATU).   

• Carlos Serrentino – Negociador, diretor de Meteorologia (1991-1995) e  

da  Direção Nacional de Meio Ambiente (DINAMA) (1995-1998).  

•  Daniel Martinez – jornalista do El País que trabalhou sobre o caso de Candiota no Uruguai.  

• Eduardo Andrés – Especialista em biologia da Divisão de Avaliação da Qualidade da Água, 

DINAMA, Ministério da Habitação, .   

• Enrique Vos Rubio - Embaixador, negociador do Ministério das Relações Exteriores.   

• Gerardo Honty – Especialista em temas de energia e meio ambiente, dirigente da ONG  

   ambientalista CEUTA.   

•  Héctor Gross Espiell – Ministro das Relações Exteriores (1990- 1993), especialista em 

direito internacional.  

• Humberto Pica – Deputado pelo Departamento de Cerro Largo (1995-2000). 

• Juan Carlos Corona – Meteorologista, ex-dirigente da ONG Amigos de Cerro Largo Pró  

   Condições de Vida.    

• Julio Lamarthé – Negociador, chefe da Divisão de Assuntos Limítrofes e  Fronteiriços do  

Ministério das Relações Exteriores.  

•  Luis Alberto Lacalle Herrera – Presidente do país (1990-1995). 

• Luis Loureiro – Engenheiro, diretor nacional da Comissão da Lagoa Mirim, Divisão de 

Hidrografia, MVOTMA.  

• Luis Santos – Engenheiro, negociador, diretor do Departamento de Assuntos  

   Internacionais Ambientais, DINAMA, MVOTMA.   
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• Magdalena Hill – Engenheira química, negociadora e chefe do Departamento de Qualidade 

do Ar, Divisão de Avaliação da Qualidade Ambiental, DINAMA, MVOTMA.    

• María del Luján Flores – Advogada, diplomata, negociadora, exdiretora da Direção do Meio  

Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. 

• Sérgio Sánchez – Jornalista, presidente da ONG Cerro Largo Pró Condições de Vida.  

•Virgínia Sena –  Engenheira química, negociadora, assessora técnica da Direção de Assuntos 

Ambientais. 
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