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A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) é o órgão encarregado de coordenar a execu-

ção dos programas de cooperação técnica entre o Brasil e outros países ou organismos 

internacionais. Integrando a estrutura do Ministério das Relações Exteriores (MRE), a 

Agência operacionaliza a política de cooperação técnica brasileira segundo a orientação e 

as diretrizes dele emanadas.

As atribuições da ABC abrangem desde o assessoramento às instituições beneficiárias da 

cooperação na elaboração de projetos, o apoio ao MRE nas negociações com outros países 

e organismos internacionais,  a coordenação da elaboração de programas de cooperação 

técnica, até o acompanhamento e a avaliação dos projetos implementados.

No desempenho de suas atribuições, a Agência imprime à cooperação técnica interna-

cional as diretrizes da política externa brasileira e as prioridades de Governo. Neste sen-

tido, procura concentrar esforços nos setores considerados prioritários pelos parceiros 

envolvidos na cooperação, além de dar preferência a programas que favoreçam um apro-

fundamento das suas relações e que abram boas perspectivas para a cooperação política, 

econômica e comercial.

Para que a cooperação técnica contribua efetivamente para os objetivos a que se propõe, 

é necessário que o planejamento das ações a serem implementadas seja consistente, no 

sentido de buscar com que o trabalho desenvolvido realmente apresente os impactos po-

sitivos almejados. Isto requer a adoção de metodologias adequadas de planejamento, de 

acompanhamento e de avaliação dos projetos de cooperação técnica.

A ABC procedeu à elaboração deste Manual com o objetivo de transmitir os conceitos 

relacionados a estas metodologias. Ao longo do trabalho, a ABC procurou compatibilizar 

as instruções para a formulação e apresentação dos projetos de cooperação técnica com 

as metodologias e os procedimentos utilizados pelas principais agências de cooperação. 

Espera, assim, contribuir efetivamente para o aprimoramento das ações implementadas 

nessa área, de fundamental importância para o desenvolvimento sócio-econômico e o 

relacionamento internacional do país. 

APRESENTAÇÃO
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Um dos instrumentos mais importantes de esclarecimento do escopo do trabalho para 

cuja implementação se solicita a cooperação técnica é o documento de projeto. É por meio 

dele que são transmitidas informações básicas sobre os objetivos a serem atingidos, o pla-

no de trabalho a ser implementado, os mais necessários e os prazos de execução previstos, 

entre outros dados.

Face à importância do documento de projeto, este Manual apresenta, ainda que de forma 

sucinta, a metodologia de concepção e formulação de projetos cuja adoção é recomen-

dada na elaboração de propostas a serem submetidas à ABC. Esta metodologia enfatiza 

o conceito de subdivisão do projeto em atividades correlacionadas à obtenção de resul-

tados e ao alcance dos objetivos almejados. Trata-se de um procedimento que permite a 

definição mais precisa das tarefas a serem executadas e, conseqüentemente, dos recursos 

humanos  e materiais exigidos1.

A justificativa para implementação do projeto constitui também um tópico de grande 

importância, a ser cuidadosamente formulada pelas instituições proponentes. É funda-

mental ter em mente que a justificativa para a implementação de um projeto de Coopera-

ção Técnica Internacional (CTI) não são os recursos a ele alocados nem necessariamente 

o que é construído ou produzido diretamente (laboratórios, estradas, centros de saúde, 

etc.), mas sim os benefícios ensejados por aqueles recursos e os produtos obtidos, em 

termos de contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico do país (melhoria de 

renda, transporte mais barato, melhoria da saúde pública, etc.). Esses são os elementos 

fundamentais a serem ponderados na análise das propostas de projetos e nas missões de 

avaliação promovidas pelas agências de cooperação.

INTRODUÇÃO

1 Algumas agências de cooperação referem-se à estrutura lógica do projeto como “Logical Framework” ou “Logical 

Structure” e ao seu detalhamento em atividades como “Work Breakdown Structure”. A estrutura lógica constitui um 

instrumento útil para a concepção do projeto; o plano de trabalho detalhado em atividades configura o planejamento 

do trabalho a ser realizado e é um instrumento para o seu posterior gerenciamento.
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Uma vez aprovados e implementados os projetos, os elementos aos quais se reportarão 

as equipes de monitoramento serão aqueles explicitados no documento de projeto. Desta 

forma, o pressuposto básico é de que o detalhamento do projeto de cooperação e a ava-

liação de sua execução são partes de um todo: o documento de projeto - ou Projeto de 

Cooperação Técnica (PCT) - estabelece as intenções do mesmo, o plano de trabalho a ser 

realizado e os meios de se aferir o seu progresso; a avaliação analisa cada um destes ele-

mentos tendo em vista estabelecer, periodicamente, o progresso efetivamente obtido no 

período considerado. No caso de o projeto não ter ainda iniciado, a análise da proposta 

formulada segundo essa metodologia permite verificar a adequação das ações propostas 

para atingir os objetivos enunciados, bem como as possibilidades de seu sucesso.

O modelo do PCT adotado pela ABC, por basear-se nas metodologias utilizadas pelas 

principais agências internacionais de cooperação, coaduna-se bem com os seus proce-

dimentos de análise e de avaliação de projetos, simplificando a interação entre as insti-

tuições brasileiras e estrangeiras. Além disso, as vantagens intrínsecas à utilização dessas 

metodologias contribuem para a formulação mais clara, concisa e coerente dos projetos 

pelas instituições nacionais.

Visando transmitir aos interessados o enfoque das ações em cooperação técnica interna-

cional, este Manual apresenta no Capítulo 2 os princípios básicos que a norteiam, desta-

cando-se as diretrizes a serem atendidas e os mecanismos usuais acionados pelos projetos 

de CTI. O roteiro adotado para apresentação do documento de projeto é explicado em 

detalhe no Capítulo 3, indicando as informações a serem prestadas em cada item. No Ca-

pítulo 4 é apresentado, subsidiariamente, um exemplo de projeto de cooperação técnica.

Em se tratando de modelo simples de fácil elaboração, o PCT não prevê a utilização de 

formulários específicos; no entanto, as solicitações encaminhadas à ABC  devem levar em 

consideração todos os tópicos descritos no Capítulo 3. Caso a solicitação se refira a um 

pequeno projeto, de escopo e orçamento reduzidos, por exemplo, o documento de projeto 

será naturalmente mais simples e sintético, inclusive deixando de apresentar itens que não 

se apliquem.
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A CTI é considerada pelo Governo brasileiro como instrumento de política externa e 

como mecanismo auxiliar de promoção do desenvolvimento sócio-econômico do País. 

Neste sentido, a política brasileira, nessa área, se realiza pela combinação das suas duas 

vertentes principais, ou seja, a cooperação recebida e a cooperação prestada. 

A cooperação técnica internacional constitui, de fato, um instrumento privilegiado de 

promoção do desenvolvimento nacional uma vez que enseja a transferência de conhe-

cimentos e técnicas, em caráter não comercial, de outros países e de organismos inter-

nacionais. Por outro lado, promove também o adensamento de suas relações - políticas, 

econômicas e comerciais - com os parceiros da cooperação.

Podem se beneficiar da cooperação internacional entidades de natureza pública e privada, 

incluindo-se neste segundo grupo organizações não-governamentais, entidades represen-

tativas do setor produtivo, instituições de ensino e institutos de pesquisa e desenvolvimen-

to, entre outras.

2.1 - Diretrizes para a Cooperação Técnica

Com o objetivo de conferir eficácia aos esforços implementados, as diretrizes que nor-

teiam as ações na área de cooperação técnica são:

• Enfatizar projetos vinculados a programas e prioridades nacionais de desenvolvimento;

• Dar preferência a programas que provoquem um adensamento de relações e abram boas 

perspectivas para a cooperação política, comercial e econômica com os países coope-

rantes;

• Enfatizar programas que possibilitem transferência e absorção de conhecimento, dentro 

de uma perspectiva crítica que produza inovação e criação e, consequentemente, inter-

nalização;

• Enfatizar projetos que integrem os componentes básicos da cooperação técnica internacio-

nal, ou seja, a consultoria, a formação de recursos humanos, o treinamento de pessoal e a 

complementação da infra-estrutura da instituição receptora;

• Dar preferência a projetos em que esteja claramente definida a contrapartida de recursos 

2
PRINCÍPIOS BÁSICOS DA COOPERAÇÃO TÉCNICA
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mobilizados pelo recipiendário e que essa contrapartida represente uma parte substan-

cial  do orçamento global do projeto;

• Priorizar projetos que possibilitem a criação de efeitos multiplicadores;

• Priorizar projetos que garantam maior alcance dos resultados, evitando-se a pulveriza-

ção e a dispersão de esforços.

2.2 - Características da Cooperação Técnica

Um projeto de cooperação técnica é caracterizado como o trabalho em comum entre ins-

tituições, constituído de um conjunto de atividades que visam a transferência, a absorção 

e o desenvolvimento de conhecimentos específicos. Neste sentido, esses projetos prevêem 

a implementação de atividades destinadas a garantir esse fluxo e geração de conhecimen-

to, basicamente por meio da:

• Utilização de consultoria especializada;

• Formação e treinamento de recursos humanos; 

• Complementação da infra-estrutura da instituição executora, necessária à realização dos 

trabalhos previstos, abrangendo a alocação de equipamentos, de material bibliográfico e 

de aparelhos e instrumentos de laboratório.

Estes três mecanismos operacionais não estão presentes, necessariamente, em todos os 

projetos de cooperação técnica. A inclusão de cada um deles dependerá da sua necessida-

de efetiva para que os objetivos sejam alcançados, ou mesmo dos critérios adotados pelos 

parceiros da cooperação técnica - a cooperação técnica prestada por alguns países não 

prevê a doação de equipamentos, por exemplo.

Ao se formular um projeto de cooperação técnica, deverão ser explicitados o problema 

fundamental para cuja solução se propõe trabalhar e os mecanismos a serem acionados. 

Os principais pontos a serem observados são:

• Enfatizar a transferência de conhecimentos às equipes do projeto, considerando-se o 

apoio financeiro como estritamente complementar (aquisição ou doação de equipa-

mentos, de instrumentos de laboratório, etc.);

• Levar em conta o caráter transitório da cooperação técnica, prevendo-se a capacitação 

das instituições envolvidas, ao término do projeto, para a realização de trabalhos na área 

considerada de forma relativamente autônoma;

• Prever a alocação de contrapartida, pela instituição proponente, compatível com o escopo 

do projeto proposto, de modo a garantir o bom andamento dos trabalhos.

2.3 - Tipos de Cooperação Técnica
A cooperação pode se dar por meio da realização de missões técnicas, do intercâmbio de 
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pessoal e de informações, da realização de estudos de pré-viabilidade, do treinamento de 

pessoal, além da cooperação típica por meio do trabalho conjunto, no sentido de desen-

volvimento lógico e coordenado de uma série de atividades com vistas à obtenção de uma 

solução para um determinado problema. Freqüentemente, os projetos de cooperação téc-

nica têm o caráter de capacitação institutional; nesses casos, o objetivo principal almejado 

é dotar a instituição envolvida de condições apropriadas para realizar trabalhos na área 

em questão. Há, ainda, projetos de CTI que envolvem alguns ou vários desses aspectos si-

multaneamente; por exemplo, projetos de capacitação institutional que incluem, também, 

a realização de estudos e pesquisas conjuntas.

A cooperação técnica pode ser bilateral ou multilateral, isto é, pode constituir-se de coo-

peração entre instituições de dois países ou entre uma instituição nacional e um organis-

mo internacional. 

2.4 - Concepção do Projeto de Cooperação Técnica

Sendo o PCT o referencial ao qual se reportam as avaliações realizadas, é importante ter 

presente que o detalhamento e a avaliação do projeto são partes de um todo. O documen-

to de projeto estabelece as intenções do mesmo, o plano de trabalho a ser implementado e 

os meios de aferir-se o seu progresso; a avaliação analisa cada um desses elementos tendo 

em vista estabelecer o progresso atingido. É fundamental, portanto, que as proposições 

contidas no PCT sejam formuladas claramente e estruturadas de uma maneira lógica.

Um instrumento útil para a concepção do projeto é a definição dos seus elementos cons-

titutivos segundo o conceito de estrutura lógica.  

A metodologia de elaboração da estrutura lógica do projeto induz à exposição clara dos 

seus objetivos e ao estabelecimento das relações de causa e efeito entre as atividades a se-

rem executadas e os resultados a serem alcançados.

O ponto de partida para se definir a contribuição possível do projeto para a solução de 

determinado problema diz respeito à sua hipótese primordial: se determinadas atividades 

forem implementadas, serão obtidos certos resultados. Uma segunda hipótese supõe que, 

se estes resultados forem alcançados, então ocorrerão determinadas mudanças estruturais 

e se atingirá o objetivo específico do projeto. Finalmente, supõe-se que se estas mudanças 

ocorrem o projeto estará contribuindo para que sejam atingidos determinados objetivos 

globais como, por exemplo, o decréscimo da taxa de mortalidade , a melhoria da qualida-

de de vida, ou o aumento da renda por uma certa faixa da população.
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Esta cadeia de hipóteses, que interliga as atividades a serem implementadas ao objetivo 

global pretendido, constitui a estrutura lógica do projeto. A Figura 1, mostrada a seguir, 

ilustra o conceito subjacente e mostra como se concatenam as diversas hipóteses.

Figura 1. Estrutura Lógica do Projeto

HIPÓTESES ELEMENTOS DO PROJETO INDICADORES

OBJETIVO DE 
DESENVOLVIMENTO

Indicadores da contribui-
ção para o Objetivo de 

Desenvolvimento

OBJETIVO  
ESPECÍFICO

Indicadores do alcance 
do Objetivo Específico

RESULTADOS
Indicadores do alcance 

dos Resultados

ATIVIDADES
Recursos humanos, 
materiais e tempo.

Se o objetivo específico é 
atingido, contribui-se para o 
Objetivo de Desenvolviento

Se os Resultados são alcan-
çados, atinge-se o objetivo 
específico.

Se as Atividades são imple-
mentadas, os Resultados 
são alcançados.

Esta Figura sugere, também, que a cada nível da estrutura lógica - atividades, resultados, 

objetivo específico e objetivo de desenvolvimento - podem ser relacionados indicadores 

qualitativos ou quantitativos que permitem aferir-se o progresso alcançado pelo projeto. 

Em se tratando de indicadores objetivamente verificáveis, será possível aferir-se as ativida-

des implementadas, os resultados obtidos e os objetivos atingidos. O elemento subjetivo 

da estrutura lógica é a hipótese de que, alcançando-se os resultados previstos, será atingi-

do o objetivo específico e estar-se-á contribuindo para o objetivo de desenvolvimento.

Freqüentemente, por motivo de conveniência, a estrutura lógica do projeto é apresentada 

na forma de uma matriz. O Quadro 1, mostrado subseqüentemente, indica os elementos 

constantes da mesma. Os indicadores constituem padrões de medida explícitos e objetiva-

mente verificáveis do andamento do projeto. Indicadores adequadamente definidos, e que 

estabelecem “a priori” o que será medido ou observado para aferir-se o seu andamento, 

permitem conclusões semelhantes por diferentes observadores. Os meios de verificação 

referem-se às fontes de evidências que serão utilizadas para determinação dos indicadores 

estabelecidos.
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Quadro 1 - Matriz “Estrutura Lógica do Projeto”

ELEMENTO DO PROJETO INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Objetivo de Desenvolvimento
Objetivo do Projeto
Resultados
Atividades

2.5 - Avaliação de Projetos

Os projetos de cooperação técnica encaminhados à ABC são analisados com vistas ao seu 

enquadramento nos diversos programas de CTI instituídos. Estes programas podem ser: 

a) de cooperação técnica recebida pelo Brasil (bilateral ou multilateral); b) de cooperação 

técnica entre países em desenvolvimento.

No caso da cooperação técnica recebida bilateral, os projetos enquadrados e negociados 

com os órgãos governamentais dos países fornecedores da cooperação passam, muitas 

vezes, pela avaliação de uma missão conjunta composta de técnicos dos dois países. Por 

meio de visitas “in loco”,  essa equipe procura esclarecer a estrutura lógica da proposição, 

bem como de que modo o projeto contribuirá para alcançar os objetivos almejados. Para 

tanto, são discutidos os diversos aspectos do projeto com a equipe técnica da instituição 

proponente, além de levantarem-se informações e dados junto a entidades ligadas ao 

assunto, órgãos de governo e instituições técnicas. Em linhas gerais, procedimento seme-

lhante é adotado para avaliar as solicitações de cooperação técnica multilateral, sendo que, 

neste caso, as avaliações são realizadas pela ABC antes de encaminhá-las aos organismos 

internacionais.

No caso da cooperação com países em desenvolvimento, a ABC promove a realização de 

missões de prospecção com vistas a identificar os projetos a serem implementados e a le-

vantar dados e informações que subsidiem sua posterior formulação.

Desta forma, as avaliações realizadas tem como objetivo fundamental garantir que: 

• Os projetos implementados contribuam efetivamente para o equacionamento das prio-

ridades;

• A concepção do projeto a ser implementado seja a mais adequada possível para atingir 

os objetivos por ele propostos; e

• Os principais fatores que influenciam a qualidade dos resultados do projeto sejam iden-

tificados, possibilitando sua monitoração na fase de execução.
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A avaliação realizada antes do início do projeto, com o intuito de verificar a adequação das 

ações propostas à consecução dos objetivos enunciados, bem como as probabilidades de 

sucesso do mesmo, é denominada avaliação ex-ante. Ao término do projeto é usualmente 

realizada uma avaliação final; além destas, podem ser realizadas também uma avaliação 

intermediária, durante a execução do projeto, uma avaliação ex-post, decorrido algum 

tempo após o seu término, ou mesmo avaliações extraordinárias, sempre que julgadas 

necessárias. Muitas vezes são utilizados consultores independentes para realizá-las, con-

tratados por uma ou mais das entidades envolvidas.
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3
ROTEIRO DO PROJETO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (PCT)

O instrumento básico para análise e avaliação de um pedido de cooperação técnica é o 

PCT. Este documento deve conter todas as informações de conteúdo sobre o escopo do 

projeto a ser desenvolvido e sobre a situação existente que motiva sua implementação. 

Três pontos fundamentais devem ser esclarecidos no documento do projeto:

• o que se pretende alcançar com a implementação do projeto, ou seja, o seu objetivo;

• porque é importante e necessário implementar o projeto, ou seja, a sua justificativa;

• quanto é necessário para executar o projeto, ou seja, quais são os recursos exigidos (hu-

manos, materiais, tempo).

Subsidiariamente, o PCT deve apresentar: o plano de trabalho elaborado, dados que es-

pecifiquem claramente a cooperação técnica proposta e informações sobre a instituição 

executora e os recursos que a mesma alocará para a execução do projeto.

O projeto de Cooperação Técnica - PCT tem o seguinte roteiro:
•  1. Identificação do projeto

•  2. Justificativa

•  3. Objetivos e Resultados

•  4. Plano de trabalho 

•  5. Cooperação Externa Solicitada

•  6. Contrapartida Oferecida

• Anexos 

O conteúdo de cada Seção do PCT  é descrito a seguir e, no capítulo 5, é apresentado um 

projeto hipotético para fins de exemplificação.

Seção 1 - Identificação do Projeto 
Esta Seção é composta dos seguintes itens:

1.1 - título do projeto

O título adotado deve traduzir, de forma sintética, o tema central do projeto proposto.
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1.2 - duração prevista

Indicar a duração prevista do projeto, em meses.

1.3 - fonte externa

Indicar, quando possível, o país ou organismo internacional ao qual se solicita a coopera-

ção externa.

1.4 - custo estimado

Indicar os recursos externos necessários estimados e os recursos de contrapartida ori-

ginários da entidade executora, em US$. Na contrapartida deve ser incluído o valor da 

cooperação de outras fontes nacionais, caso existam, relacionado à implementação do 

projeto. Estes valores deverão ser compatíveis com aqueles indicados na Seção 5. Coopera-

ção Externa Solicitada e na Seção 6. Contrapartida Oferecida. Indicar, também, o valor total 

do projeto (recursos externos + contrapartida).

1.5 - entidade proponente

Indicar o nome, a sigla, o endereço completo, telefone e telefax da entidade proponente 

do projeto e que se encarregará da execução do mesmo. Fornecer o nome do seu titular e 

o cargo correspondente, assim como o nome do responsável pela elaboração do projeto e 

o cargo que ocupa.

1.6 - entidades co-participantes

Indicar o nome das entidades que desempenharão papel de supervisão ou coordenação ins-

titucional, bem como daquelas que participarão do projeto integrando-se às equipes da en-

tidade executora. Indicar também a sigla de cada instituição e a forma de sua participação.

1.7 - local, data e assinatura do titular

O titular da entidade proponente deve datar a proposta de projeto e apor a sua assinatura 

no documento.

Seção 2 - Justificativa

A justificativa a ser apresentada deve responder, em termos amplos, à pergunta: por que 

executar o projeto? Ao se apresentar as razões, os argumentos devem ser ordenados segun-

do os seguintes tópicos:

2.1 - diagnóstico de situação

O diagnóstico deve identificar o problema ou problemas que o projeto se propõe  a so-

lucionar ou minorar, descrever a situação atual, apresentar dados numéricos que a ca-
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racterizem e demonstrar a relevância de cada problema com relação ao desenvolvimento 

sócio-econômico em nível local, regional ou nacional. A apresentação de referências bi-

bliográficas é recomendada, bem como da síntese de levantamentos e estudos realizados 

ou em curso, indicando os resultados obtidos e comentando-se como a presente proposta 

viria prestar contribuição adicional aos mesmos. Caso se julgue conveniente, devem ser 

anexados documentos que agreguem informações relevantes á proposta de projeto.

   

2.2 - situação esperada ao término do projeto

Neste item deve ser apresentada uma explanação de qual será a situação ao término do 

projeto, supondo-se que o mesmo tenha atingido todos os resultados a que se propunha. 

Esta descrição deve ser objetiva, quantificando, sempre que possível, aspectos que carac-

terizem a situação decorrente da execução do projeto. A situação esperada ao término do 

projeto deve ser apresentada na forma de itens sempre que possível.

2.3 - descrição do projeto

Este ítem tem por finalidade apresentar uma descrição sucinta do trabalho que se propõe 

implementar; destacando-se as principais realizações previstas e a estratégia a ser adotada 

para alcançá-las. A descrição apresentada deve esclarecer quem são os beneficiários dos re-

sultados do projeto, de que forma os seus resultados se reverterão em benefícios para o seu 

público-meta e as medidas previstas para ampliar a disseminação dos seus resultados.

2.4 - quadro institucional

Neste item deve ser indicada a existência de condições locais - institucionais, de infra-es-

trutura, financeiras e de recursos humanos - que possibilitem a implementação do projeto 

com uma probabilidade razoável de sucesso. A existência de condições locais para que a 

instituição executora possa continuar atuando de forma autônoma ao término do projeto, 

no tema em questão, também constitui aspecto importante, a ser abordado e descrito nes-

te item. O papel das instituições locais envolvidas diretamente com a execução do projeto, 

bem como daquelas participando em nível de coordenação ou de apoio, deve ser descrito. 

Em especial, devem ser destacadas as políticas e programas de formação de recursos hu-

manos da instituição executora (diretrizes, áreas prioritárias, resultados atingidos) e de 

fixação das equipes técnicas formadas.

  

Seção 3 - Objetivos e Resultados
Esta seção é composta dos seguintes itens:

3.1 - Objetivo de desenvolvimento

Constitui-se no objetivo maior do projeto. Com a execução do  projeto, pretende-se con-

tribuir para o alcance do objetivo de desenvolvimento enunciado sabendo-se, no entanto, 



- 20 - - 21 -

que o projeto por si só não tem meios de atingi-lo totalmente. O objetivo de desenvolvi-

mento almejado, setorial ou multisetorial, está relacionado, na maioria dos casos, a mu-

danças estruturais (por exemplo, reduzir os índices de desnutrição, substituir combustíveis 

líquidos importados por fontes energéticas nacionais, melhorar as condições de saneamento 

básico de populações de baixa renda, etc.).

3.2 - objetivo específico

Constitui-se no objetivo a ser alcançado pelo projeto, exclusivamente em função das ati-

vidades implementadas no seu âmbito. É recomendável que o projeto tenha somente um 

ou dois objetivos específicos. Cuidado especial deve ser dado ao enunciado do objetivo 

específico do projeto, evitando-se utilizar termos vagos ou ambíguos como promover, es-

timular, apoiar, fortalecer, desenvolver, melhorar e conscientizar.

3.3 - resultados

Os resultados constituem o que o projeto, por si mesmo, pode produzir com o fim de 

alcançar os seus objetivos específicos. São os produtos das atividades implementadas. 

Tomados em conjunto, eles refletem o grau e a qualidade do cumprimento do plano 

de trabalho implementado no âmbito do projeto. A cada resultado está relacionado um 

conjunto de atividades específicas; as metas do projeto e os indicadores de seu alcance são 

também correlacionados aos resultados.

Seção 4 - Plano de Trabalho

A elaboração do Plano de trabalho do projeto de cooperação técnica constitui-se na de-

finição das atividades que necessitam ser executadas, com vistas a atingir-se os resultados 

almejados, e na previsão dos recursos (humanos, materiais, tempo) necessários para im-

plementá-las. A experiência indica que o grau de sucesso na implementação de um pro-

jeto está estreitamente relacionado ao planejamento da execução das tarefas envolvidas 

e à previsão dos meios que serão necessários para executá-las. Dessa forma, a definição 

realista de atividades, recursos e prazos é fundamental para o futuro bom andamento do 

projeto. Os seguintes itens compõem a Seção 4:

4.1 - indicadores e meios de verificação

Um dos métodos mais utilizados de planejamento do trabalho a ser executado e de seu 

gerenciamento posterior é o do fracionamento do projeto em conjuntos de atividades; a 

sua elaboração induz a equipe técnica do projeto a realizar um esforço de previsão das 

ações a serem implementadas e dos prazos e custos envolvidos. O produto deste esforço, 

consubstanciando um Plano de Trabalho, constitui-se em um planejamento mais realista 

do trabalho a ser executado, ao mesmo tempo em que se dispõe, ao longo da execução 
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do projeto, de um instrumento de monitoramento e de avaliação de seu andamento. Para 

a elaboração do Plano de Trabalho, é necessário identificar as tarefas a serem executadas 

que permitirão atingir-se cada um dos resultados definidos na Seção 3. Desta forma, para 

cada Resultado do projeto, obtêm-se um conjunto de Atividades a serem implementadas. 

O conjunto de Atividades assim definido deve ser suficiente para atingir os Resultados 

propostos do projeto. O Plano de Trabalho é apresentado relacionando-se, para cada Re-

sultado, o conjunto correspondente de Atividades.

4.2 - indicadores e meios de verificação

Aos Resultados do projeto, apresentados na Seção 3, devem ser relacionados Indicadores 

que permitam aferir o seu alcance. Os Indicadores selecionados serão adequados se: a) 

permitirem a quantificação dos Resultados, esclarecendo quais são as metas propostas 

pelo projeto; e b) forem objetivamente verificáveis, isto é, permitirem que diferentes ob-

servadores cheguem à mesma conclusão. Os Meios de Verificação dos Indicadores também 

devem ser especificados.

4.3 - cronograma de execução

O Cronograma de Execução do projeto deve indicar os prazos necessários para a execução 

das Atividades definidas. Um diagrama de barras constitui um instrumento útil e de fácil  

elaboração para apresentar o cronograma de execução do projeto.

Seção 5 - Cooperação  Externa Solicitada

Esta Seção tem por finalidade esclarecer a conveniência de contar-se com a cooperação de 

uma fonte ou instituição em particular, o tipo de cooperação técnica solicitada (pesquisa 

conjunta, fortalecimento institutional, estudo de pré-viabilidade, etc.) e os mecanismos a 

serem utilizados (prestação de consultoria, treinamento, etc.).

5.1 - justificativa para escolha da fonte externa

Devem ser apresentados elementos que justifiquem a escolha da fonte externa de coopera-

ção, que podem referir-se, por exemplo, a trabalhos já realizados, a resultados obtidos em 

nível de sistema produtivo e à existência de centros de excelência na área em questão. No 

caso de cooperação com países em desenvolvimento, é recomendável que a capacitação 

técnica brasileira no tema seja explicitada, bem como identificadas as instituições nacio-

nais que eventualmente possam contribuir na execução do projeto.

5.2 - Peritos para Prestação de Consultoria

Indicar a necessidade de peritos de longo e de curto prazos e a duração da missão de cada 

perito em homens-mês. indicar, também, o perfil profissional desejado de cada perito.
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5.3 - treinamento

Indicar a necessidade de treinamento para que os objetivos do projeto sejam alcançados, 

especificando o tipo de treinamento desejado e o valor estimado. No caso de bolsas de 

estudo, especificar para cada uma; a) área e assunto do estágio ou seminário; b) local de 

sua realização e entidade preferida; c) duração do estágio ou do seminário. Caso os trei-

namentos previstos se dêem no próprio País, especificar o tema, a duração, o número de 

participantes e o apoio solicitado.

5.4 - equipamentos

Alguns países que prestam cooperação técnica prevêem a doação de equipamentos; caso 

seja necessário complementar a infra-estrutura da entidade executora, devem ser indi-

cados os equipamentos a serem doados, indispensáveis à realização do projeto. Não é 

necessário apresentar particularidades ou detalhes dos equipamentos, devendo-se indicar 

somente seu tipo ou características gerais.

Observação: é importante considerar que, freqüentemente, os projetos não contemplam 

todas as modalidades de cooperação anteriormente indicadas (consultoria, treinamento 

e doação de equipamentos), devendo-se solicitar somente aqueles compatíveis com a na-

tureza do projeto apresentado. Da mesma forma, nem todas as agências de cooperação 

prevêem a doação de equipamentos.

5.5 - custo estimado da cooperação solicitada

Para estimar-se os custos da cooperação solicitada, devem ser considerados os seguintes 

valores:

a) Peritos - o valor a ser considerado é de US$ 10.000 por mês, por perito, valor este que 

cobre os gastos com salários, encargos sociais, passagens internacionais e  custos opera-

cionais da fonte externa de cooperação.

b) Treinamento - o custo mensal de uma bolsa de estudos a ser considerado é de 

US$ 2.000, que inclui taxas de matrícula, material escolar, passagens aéreas e manuten-

ção do bolsista por período mínimo de 6 meses. O custo de uma viagem de visita técnica 

ou de um estágio pelo período de um mês é de US$ 4.000, que inclui material bibliográ-

fico, passagens aéreas e manutenção do bolsista brasileiro no exterior.

c) Equipamentos - o valor dos equipamentos solicitados em doação não deve ser superior 

a 50% do custo total da cooperação solicitada.

Seção 6 - Contrapartida Oferecida
Esta Seção destina-se a relacionar todos os elementos que compõem a contrapartida 

oferecida pela instituição executora e que garantirão o êxito dos trabalhos previstos no 

âmbito do projeto. Os elementos a serem considerados são:
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6.1 - pessoal 

Quantificar os técnicos de nível superior, técnicos de nível médio e pessoal administrativo 

que participarão diretamente da execução do projeto. No caso dos técnicos de nível superior, 

anexar os seus Curricula Vitae segundo o modelo indicado no exemplo do Capítulo 5.

6.2 - treinamento

Indicar os tipos de treinamento da equipe técnica do projeto ou do público-meta que 

serão patrocinados pela instituição executora nacional. Quando se tratar de bolsas de es-

tudo, especificar para cada uma:

a) nível do estudo a ser realizado;

b) área e especialidade;

c) local dos estudos e entidade patrocinadora.

No caso de seminários e estágios, especificar para cada um;

a) assunto do treinamento;

b) local de sua realização

c) duração do treinamento.

6.3 - material permanente

Relacionar os equipamentos já existentes e aqueles a serem adquiridos pela instituição 

executora, com recursos próprios ou com apoio de entidades nacionais , que serão utili-

zados na realização do projeto. Relacionar, também outros itens de despesa que se enqua-

drem na rubrica material Permanente, como veículos, máquinas de escritório, etc., que 

serão utilizados na execução do projeto.

6.4 - obras e instalações

Caso a realização de despesas em infra-estrutura esteja prevista no projeto, as obras cor-

respondentes a serem realizadas com recursos próprios devem ser indicadas neste item. 

Para caracterizá-las, devem ser fornecidos elementos que permitam formar uma idéia 

precisa das obras e instalações previstas, sem  entrar, no entanto, em detalhes e particula-

ridades. Neste sentido, devem ser descritas somente as características gerais das obras - por 

exemplo, a área da construção ou a extensão da via de acesso. A infra-estrutura já existen-

te que será colocada à disposição do projeto deve ser apresentada de forma abrangente, 

relacionando laboratórios, plantas-piloto, escritórios e salas. A instalação adequada dos 

peritos no seu local de trabalho deve ser indicada neste item.

6.5 - diversos

Outros elementos que constituem uma contrapartida efetiva à realização do projeto de-

vem ser indicados neste item. Podem ser relativos a:
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• aquisição de material de consumo;

• contratação de serviços de terceiros;

• assistência médico-hospitalar aos peritos;

• moradia para os peritos e suas famílias;

• locomoção e ajudas de custos para viagens internas dos peritos por motivo de serviço.

6.6 - custo estimado da contrapartida oferecida

Indicar os custos previstos, nos quais a instituição executora incorrerá ao longo do perío-

do de execução do projeto, para cada uma das rubricas.

6.7 - demonstrativo das contribuições financeiras

Neste item devem ser apresentados os valores correspondentes à cooperação solicitada e 

à contrapartida oferecida, por elemento de despesa. A contrapartida deve ser, no mínimo, 

igual ao valor da cooperação solicitada.
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Em anexo ao documento de projeto, devem ser encaminhadas as seguintes informações;

a) Credenciais Técnicas da Instituição Executora
A apresentação das credenciais técnicas tem como objetivo caracterizar a instituição exe-

cutora em termos institutional, técnico e financeiro. Neste sentido, as seguintes informa-

ções são solicitadas:

• natureza jurídica e vinculação institutional; 

• quadro de pessoal (detalhado para nível superior);

• áreas de atuação da instituição; 

• área física ocupada pelas suas instalações;

• serviços ofertados;

• orçamento anual;

• principais clientes; e

• eventuais publicações técnicas da instituição (ver exemplo apresentado no Capítulo 5).

b) Curricula Vitae da Equipe Técnica do Projeto
Os dados que devem constar dos Curricula Vitae resumidos dos técnicos de nível superior 

do projeto são:

• nome do técnico;

• nacionalidade, naturalidade e data de nascimento;

• curso de graduação superior;

• eventuais cursos de pós-graduação realizados;

• principais trabalhos realizados ou resumo de sua experiência  profissional (ver exemplo 

apresentado no Capítulo 5)

4
ANEXOS AO PCT
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5
EXEMPLO DE PROPOSTA 
DE PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
RECEBIDA BILATERAL (CTRB)

A seguir é apresentado um projeto hipotético, unicamente para fins exemplificação das 

instruções apresentadas anteriormente com relação à formulação de projetos de CTI.
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Proposta de Projeto de Cooperação Técnica

“Redução do Consumo Específico 
de Energia no Setor Industrial”
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1. Identificação do Projeto

1.1 -  Título do Projeto: 
 Redução do Consumo Específico de Energia no Setor Industrial

1.2 -  Duração:  36 meses

1.4 -  Fonte Externa: Espanha

1.5 -  Custo Estimado:
   Recursos Externos  - US$    650.000
   Contrapartida   - US$ 2.004.300
   Total     - US$ 2.654.300

1.6 - Entidade Proponente:
 Nome:   Centro de Pesquisa Tecnológica Industrial  Sigla: CEPTI
 Endereço:  Rua Tomé de Souza, 234 - Bairro Grajaú
   20.311-150 - Rio de Janeiro, RJ
   Tel.: (21) 2223-2223
   Fax.: (21) 2223-4445
 Titular:  José M. da Silva
 Cargo:   Diretor de Tecnologia
 Responsável 
 pelo Projeto: Antônio B. Pereira
 Cargo:   Chefe de Departamento

 Entidades Co-participantes
 Nome:   Secretaria de Estado das Minas e Energia  Sigla: SEME/RJ
 Participação: Coordenação geral
 
 Nome:  Federação das Indústrias do Estado do RJ Sigla: FIERJ
 Participação: Apoio logístico e promoção

1.7 -  Local, Data e Assinatura do Titular
 Local:   Rio de Janeiro   
 Data:   10 de maio de 1994
 Assinatura:
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2. Justificativa
Em 1978, o consumo de energia no setor industrial era mais do dobro daquele observado em 1968. 
Tal fato foi conseqüência das elevadas taxas de crescimento econômico experimentadas pelo Brasil, 
neste período, possibilitadas pelo rápido incremento da capacidade instalada de geração de energia 
elétrica e pela importação crescente de petróleo. Em 1979, foi atingido o auge da dependência eterna 
de petróleo, com um défit produção/consumo de 46,8 X 103 tEP, correspondentes a cerca de 85% do 
consumo nacional. Apesar da progressiva  queda no consumo deste energético, a partir de 1979, o 
elevado aumento do seu preço no mercado internacional, neste ano, acarretou gastos em divisas com 
sua importação, entre 1979 e 1984, correspondentes a cerca de US$ 45 bilhões. Em 1982, as importa-
ções de petróleo e derivados corresponderam a 44,4% do total de importações do Brasil.

De 1968 a 1988, um persistente esforço de ajustamento do quadro de consumo de energia no setor indus-
trial possibilitou a queda contínua das importações de petróleo e o aumento do uso das fontes domésticas, 
bem como o melhor aproveitamento dos diversos energéticos utilizados pelo sistema produtivo.

2.1 - Diagnóstico de Situação
O consumo de energia no setor industrial apresentou altas taxas de crescimento nos últimos vinte 
anos. Entre 1968 e 1988 este crescimento se deu por um fator de cerca de 3,4, traduzindo o acele-
rado processo de industrialização do país nas últimas décadas.

A Figura 1 mostra a evolução do consumo energético dos diversos setores nesse período. Verifica-
se que o consumo do setor industrial cresceu a uma taxa média anual bem mais elevada (6%) que 
aquelas dos setores residencial (0,6%), agropecuário (1,8%) e de transportes (4,6%)2 pelo Projeto:

Figura 1 - Evolução do Consumo Energético (Brasil, 1968 a 1988)
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Fonte: Ministério de Energia, Balanço Energético Global, Brasília, 1989.

Os principais segmentos responsáveis pelo consumo energético do setor industrial foram o ferro 
gusa, aço e ferroligas, o de alimentos e bebidas, o de não-ferrosos e outros produtos metalúrgicos, 

2Ministério de Energia, Balanço Energético Global, Brasília, 1989.
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o de química, o de papel e celulose e o de cimento, totalizando cerca de 78% do consumo total de 
fontes primárias e secundárias. A Figura 2 mostra a evolução do consumo energético nestes  seg-
mentos industriais entre 1968 e 1988.

Figura 2 - Consumo Energético de Segmentos Industriais Selecionados
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Fonte: Ministério de Energia, Balanço Energético Global, Brasília, 1989.

No que diz respeito às fontes de suprimento energético do setor industrial, verifica-se que, nos últi-
mos 20 anos, as tendências alteram-se marcantemente, conforme indica a Figura 3.  A tendência de 
participação do consumo de derivados de petróleo foi anulada pela crise de 1973 e posteriormente 
revertida com a segunda crise em 1979. Em conseqüência, o peso do seu consumo em 1988, no 
setor industrial, era de quase a metade do percentual observado em 1968.

Figura 3 - Evoluçao do Percentual do Consumo Energético do Setor Industrial por Fonte 
de Energia
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Fonte: Ministério de Energia, Balanço Energético Global, 1989.

De forma semelhante, registrou-se uma queda na participação de biomassa como fonte energéti-
ca, queda esta que foi contida com o grande aumento dos preços de petróleo de 1979, indicando 
a substituição de fontes de suprimento externo por fontes nacionais. Os três energéticos que vem 
apresentando tendência de participação crescente ao longo dos últimos 20 anos são a energia 
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elétrica, o carvão mineral e o gás natural. A importância relativa das várias fontes energéticas no 
setor industrial pode ser também visualizada na Figura 4, que evidencia o crescimento absoluto do 
consumo de todas elas com exceção dos derivados de petróleo, nos últimos 15 anos.

Figura 4 - Evoluçao do Consumo de Fontes Energéticas no Setor Industrial 
(em milhões de tEP)
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Fonte: Ministério de Energia, Balanço Energético Global, 1989.

A Figura 5 mostra a evolução dos gastos em divisas com a importação líquida de petróleo pelo Bra-
sil, de 1975 a 1987. Face às dificuldades surgidas com o balanço de pagamentos, em grande parte 
decorrentes da elevação dos gastos do país com a importação de petróleo, em 1980 o Ministério da 
Indústria e do Comércio instituiu um amplo programa de conservação e de substituição de energia 
no setor industrial. Este programa, denominado CONSERVE, contribui consideravelmente para a 
redução do consumo de 14,1 milhões de t de derivados de petróleo em 1979, para 6,6 milhões de t 
em 1983, pelo setor industrial. Estima-se que cerca de 20% do consumo de 1979 foram reduzidos 
por medidas de conservação e outros 20% por substituição de fonte energética3.

Figura 5 -  Gastos em Divisas com a Importação Líquida de Petróleo 
(em bilhões de US$)
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Fonte: Ministério de Energia, Balanço Energético Global, Brasília, 1989. 

Não obstante o sucesso obtido no esforço de atingir-se níveis mais altos de eficiência no uso da 
energia nos diversos segmentos industriais, ao longo da década de 80, há ainda um enorme po-

 3 CDI, Relatório Anual, Brasília, 1983.
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tencial de redução do consumo específico de energia no sistema produtivo nacional. O Quadro 1 
mostra uma comparação de dados típicos de consumo específico de energia de diversos países, 
para alguns produtos industriais selecionados 4.  

Quadro 1 - Consumo específico de energia de países selecionados para alguns produtos 
industriais

Ferro (1) Cimento (2) Papel (3) Vidro (4)
Itália 357 0,119 0,401 0,343
RFA 404 0,111 0,382 0,312
EUA 392 0,175 0,391 0,499
Inglaterra 345 0,146 0,385 0,342
Japão 320 0,110 0,360 -
México 520 0,119 - 0,483
Brasil 480 0,141 0,398 0,491

(1) Consumo em tEP/1.000 t de ferro bruto (alto forno a coque)
(2) Consumo em tEP/t de cimento (forno rotativo, via seca)
(3) Consumo em tEP/t de papel e papelão (processo sulfato)
(4) Consumo em tEP/t de vidro plano.

Estimativas recentes do Instituto de Estudos Energéticos - IEE situam o potencial global de conser-
vação de derivados de petróleo no setor industrial em cerca de 27%, de conservação de biomassa 
em cerca de 35%, de carvão mineral em cerca de 25% e de energia elétrica em 12% 5. 

2.2 - Situação Esperada ao Término do Projeto
O presente projeto tem em vista capacitar o Centro de Pesquisa Tecnológica Industrial (CEPTI) para 
a realização de trabalhos em conservação de energia, concomitantemente ao apoio à empresas de 
segmentos industriais selecionados na redução do seu consumo energético.

Ao término do projeto, o CEPTI  estará estruturado para apoiar tecnicamente as empresas indus-
triais na redução do seu consumo de energia. A capacitação a ser atingida pelo Centro abrange: 
a complementação do seu Laboratório de combustão e de medição de consumo de energéticos, o 
estabelecimento de metodologia de elaboração de diagnóstico energético para unidades produti-
vas industriais e o treinamento da equipe técnica do Centro para a realização dos serviços de apoio 
em conservação de energia.

Prevê-se que ao longo dos três anos de duração do projeto serão atendidas cerca de 100 empresas, 
sendo 20 no primeiro ano, 30 no segundo e 50 no terceiro. Adicionalmente, serão revisitadas as em-
presas após o diagnóstico elaborado de forma a quantificar-se os resultados obtidos. Desta forma, 
prevê-se que pelo menos 75 empresas terão um diagnóstico energético elaborado posteriormente 
à implementação total ou parcial das medidas sugeridas, ao término do terceiro ano do projeto.

 4 FERNANDES, Márcio de Paula, Conservação de Energia no Mundo, 1988.
 5 IEE, A Conservação de Energia no Setor Industrial, Rio de Janeiro, 1989.
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Considerando-se um consumo médio de 1.000.000 tEP por ano por empresa assistida nesse período, 
e de um potencial de conservação de energia de 20%, estima-se que o apoio a ser prestado às 100 
empresas ensejará uma economia de 200.000 tEP, correspondentes a cerca de US$ 10 milhões.   

2.3 - Descrição do Projeto
A proposição básica do presente projeto consta da nucleação de um primeiro grupo de apoio técni-
co às indústrias, em conservação de energia, capacitação a absorver metodologias de elaboração 
de “diagnósticos energéticos” de diversos processos produtivos, a orientar indústrias na adoção de 
processos e procedimentos mais racionais e a transferir conhecimentos e técnicas a outros grupos 
nacionais atuando nessa área.

Em um primeiro momento o projeto ensejará o treinamento dos recursos humanos do Departa-
mento de Engenharia do Centro de Pesquisa Tecnológica Industrial, bem como a complementação 
da infra-estrutura disponível para testes e medições relacionadas à área de calor e combustão. 
Paulatinamente, o departamento intensificará a prestação de serviços às indústrias interessadas 
de modo a aplicar as metodologias absorvidas e a adquirir experiência em serviços de campo. No 
momento em que esta experiência estiver consolidada, o Centro promoverá a realização de cursos 
de curta duração e de estágios, para técnicos  de outras instituições interessadas em estruturar 
serviços de apoio semelhantes.

O projeto dará prioridade ao atendimento de indústrias dos segmentos metalúrgico, de alimentos e 
bebidas, de papel e celulose e de cimento. A expansão do serviço de apoio para outros segmentos 
se dará em função da capacitação do CEPTI nestes segmentos e da disponibilidade de capacidade 
operacional para atuar junto a outras indústrias com consumo específico elevado. Ao término do 
projeto, 100 unidades industriais terão sido diagnosticadas. Tendo em vista determinar as medidas 
efetivamente implantadas, estas unidades serão revisitadas pela equipe técnica do projeto após 
decorrido o prazo necessário para sua concretização .

Finalmente, deve-se ressaltar a previsão de publicar-se material didático e informativo, no âmbito 
do projeto, com vistas à divulgação de oportunidades de conservação de energia e de técnicas 
estabelecidas, bem como ao apoio ao treinamento de pessoal das indústrias assistidas.

A estruturação de um serviço de apoio técnico às indústrias se dará, basicamente, por meio de:
• Estudo da experiência de outros países na implantação de programas de conservação de energia 

no setor industrial;
• Treinamento de recursos humanos nas áreas de balanço energético, elaboração de diagnósticos 

de consumo de energia e gerenciamento de programas de conservação de energia ;
• Estudo e estabelecimento de metodologias de elaboração de “diagnósticos energéticos” e de 

avaliação custo x benefício de implementação das medidas de conservação;
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• Levantamento  das necessidades e prioridades dos diversos segmentos industriais com relação 
ao serviço de apoio a ser estruturado;

• Adequação da infra-estrutura física para a realização de testes e medições na área de engenharia 
térmica; e

• Disseminação dos resultados e de oportunidades de conservação através de cursos, seminários 
e publicações técnicas.

A estratégia do projeto prevê, portanto, a absorção da experiência existente na Espanha na mon-
tagem e operação de serviços de extensão industrial e sua adaptação à realidade e ao interesse 
específico das indústrias nacionais, na área de conservação de energia. A implementação de tal 
serviço visará à rápida coleta e análise dos dados sobre o consumo de energia nas indústrias assis-
tidas e à elaboração de diagnósticos de situação. Nesse sentido, os dados de consumo verificados 
deverão ser comparados com valores-padrão de consumo para cada processo produtivo e indicadas 
as medidas necessárias para atingir-se esses valores. Desse modo, procura-se atender um grande 
número de indústrias através de um pequeno contingente de “auditores” de consumo energético, 
não sendo necessário, em uma primeira fase, realizar uma análise em profundidade do processo 
produtivo. Busca-se, portanto, definir as modificações que exijam somente pequenas mudanças em 
procedimentos, equipamentos ou processos.

O estágio operacional do serviço iniciará com a visita dos técnicos às indústrias interessadas. Em 
vários casos, não será possível obter-se registros de consumo energético nas unidades fabris visi-
tadas, devendo, portanto,  a equipe técnica prever a realização de medidas de consumo de fluídos 
utilizando instrumentação especial para esse fim. Após as medições, todos os dados necessários 
para a avaliação do potencial da economia de energia estarão disponíveis. O diagnóstico, indican-
do os custos das modificações e o retorno esperado, será apresentado às indústrias que deverão 
decidir-se pela sua implementação ou não. Como é fundamental que a eficácia das atividades 
desenvolvidas seja aferida, os técnicos deverão acompanhar a implementação das medidas e de-
terminar as reduções atingidas.

Em uma segunda fase do projeto, proceder-se-á a estudos mais aprofundados referentes a possí-
veis modificações ou otimizações de processos e equipamentos de energia. Esses estudos impli-
cam na identificação dos processos e equipamentos com maior potencial de poupança energética 
e em análises sistêmicas de todo o ciclo produtivo visando sua otimização. Finalmente, deverá ser 
implantado um banco de dados contendo as informações levantadas, “casos-exemplo” de medidas 
para redução do consumo de energia, consumos típicos por processo produtivo e tecnologias de 
poupança energética, entre outros. Juntamente com o treinamento de técnicos de outros centros 
de pesquisa nacional, a divulgação e disseminação destas informações permitirá a obtenção do 
necessário efeito multiplicador dos resultados do projeto, ampliando-se gradativamente o número 
de empresas assistidas pelo serviço de extensão.
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2.4 - Quadro Institucional
Ao instituir o Programa de Modernização do Setor Industrial6 , o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro estabeleceu mecanismos específicos de fomento à atualização tecnológica das empresas 
sediadas no Estado, com ênfase nos seguintes aspectos: implantação de sistema de garantia da 
qualidade, reciclagem de materiais, controle da emissão de efluentes, implantação de sistemas 
CAD e CAM e implantação de procedimentos de conservação de energia.

Os diversos órgãos vinculados ao Estado foram mobilizados para a implementação desse Progra-
ma, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, 
com a participação das seguintes instituições:

• BDRJ - Banco de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, encarregado da gestão do FUNAPI - Fundo 
de Apoio à Projetos de Modernização Industrial.

• INDE - Instituto de Desenvolvimento Sócio-Econômico, encarregado da elaboração de estudos de 
oportunidades e da atração de investimentos para o Estado.

• CEPTI - Centro de Pesquisa Tecnológica Industrial, encarregado do apoio técnico às indústrias 
instaladas no Estado.

No caso específico do CEPTI, foram consignados recursos financeiros no orçamento de 1994 
suficientes para a implementação das ações na área tecnológica previstas no Programa. Ênfase 
especial foi dada à formação de recursos humanos e à adequação da infra-estrutura laboratorial do 
Centro com vistas ao seu fortalecimento. Desta forma, é dado novo impulso ao programa interno 
de treinamento de pessoal do CEPTI, iniciado em 1979 e responsável pela especialização de 37 
graduados e pela realização de 9 cursos de mestrado em temas de interesse das áreas de atuação 
da instituição, nos últimos 4 anos. No que se refere à infra-estrutura laboratorial, o Centro vem se 
aparelhando nos últimos dez anos com o apoio financeiro de várias agências de fomento tecnológi-
co, contando hoje com um Laboratório de Térmica especializado em trabalhos de combustão e de 
transferência de calor.

Em se tratando de projeto na área de consumo de energia no setor industrial, duas outras entidades 
do Rio de Janeiro tem participação destacada na sua implementação: a) a Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro, que terá a função de divulgação do programa junto às empresas e 
apoio logístico para contatos com seus associados (transporte, local de reuniões, serviços de secre-
taria, etc.), e b) a Secretaria de Estado das Minas e Energia, que terá a função de coordenação geral 
das instituições participantes da execução dos trabalhos e de apoio à sua implementação.

6 SEPLAN, Programa de Modernização do Setor Industrial, Rio de Janeiro, 1992.
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3. Objetivos e Resultados do Projeto

3.1 - Objetivo de Desenvolvimento:
Reduzir o consumo específico de energia no setor industrial.

3.2 - Objetivo Específico:
Estruturar um serviço de apoio técnico às indústrias, constituído da elaboração do “diagnóstico 
energético” do processo produtivo e da solução de problemas técnicos das empresas em conserva-
ção de energia, sob demanda.

3.3 - Resultados:
a) Metodologia de elaboração de “diagnóstico energético” para empresas  dos segmentos siderúr-

gico, não-ferrosos, produtos químicos e alimentício estabelecida.
b) Equipe de “auditores de consumo energético” treinada.
c) Oportunidades de conservação de energia estabelecidas e divulgadas.
d) Laboratório de combustão e de medição de consumo de energéticos montado e em operação.
e) Seminários e cursos sobre conservação de energia realizados.
f)  Padrões e manuais de conservação de energia elaborados e editados.
g) Empresas  dos  segmentos  industriais selecionados assistidas e diagnosticadas.

4. Plano de Trabalho

4.1 - Relação de Atividades

Resultado 1: Metodologia de Elaboração de Diagnóstico Energético para Empresas dos Segmen-
tos Siderúrgico, Não-ferrosos, Produtos Químicos e Alimentício, estabelecida.
Atividades relativas ao Resultado 1:
1.1 - Levantamento da bibliografia disponível.
1.2 - Análise dos estudos disponíveis sobre balanços energéticos.
1.3 - Redação de Manual de Orientação para elaboração de diagnósticos energéticos.

Resultado 2: Equipe Técnica de “Auditores de Consumo Energético” treinada.
Atividades relativas ao Resultado 2:
2.1 - Definição do escopo do treinamento e elaboração do programa de treinamento.
2.2 - Treinamento dos técnicos.

Resultado 3: Laboratório de Combustão e de Medição de Consumo de Energéticos Montado e 
em Operação.
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Atividades relativas ao Resultado 3:
3.1 - Elaboração do projeto do Laboratório de combustão.
3.2 - Especificação e aquisição dos equipamentos e instrumentos.
3.3 - Ampliação do Laboratório.
3.4 - Instalação dos equipamentos e testes pré-operacionais.

Resultado 4: Empresas dos Segmentos Industriais Selecionados Assistidas e Diagnosticadas.
Atividades relativas ao Resultado 4:
4.1 - Realização de contatos com as empresas dos segmentos selecionados e divulgação do pro-

jeto.
4.2 - Elaboração de diagnóstico energéticos.
4.3 - Avaliação das economias obtidas.

Resultado 5: Seminários e Cursos sobre Conservação de Energia Realizados.
Atividades relativas ao Resultado 5:
5.1 - Organização e programação dos cursos e seminários.
5.2 - Realização dos seminários.
5.3 -  Realização dos cursos.

Resultado 6: Padrões e Manuais de Conservação de Energia Elaborados e Editados.
Atividades relativas ao Resultado 6:
6.1 - Elaboração de estudos do potencial de conservação de energia.
6.2 - Estabelecimento das principais medidas para conservação nos segmentos estudados.
6.3 - Elaboração e edição dos manuais.

Resultado 7: Oportunidades de Conservação de Energia estabelecidas e Divulgadas.
Atividades relativas ao Resultado 7:
7.1 - Elaboração dos folhetos para divulgação.
7.2 - Realização de palestras e conferências.
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RESULTADOS INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO

1. Metodologia de diagnóstico 
energético estabelecida

Levantamento bibliográfico realizado; análise 
da bibliografia realizada; estudo com reco-
mendações elaborado 

Manual de orientação para 
elaboração do diagnóstico ener-
gético editado

2. Equipe técnica treinada 4 cursos realizados; 6 engenheiros da equipe 
técnica do projeto treinados em auditoria 
energética

Registro dos cursos

3. Oportunidades de conserva-
ção de energia estabelecidas e 
divulgadas 

Índices setoriais de consumo de energia esta-
belecidos, padrões de consumo ideais deter-
minados, material de divulgação elaborado/
distribuído

Diagnósticos setoriais editados 
(siderurgia, não-ferrosos, pro-
dutos químicos e alimentos), 
material de divulgação e a lista 
de distribuição

4. Laboratório de combustão em 
operação

Prédio do laboratório reformado e equipamen-
tos instalados; serviços de análises e testes 
em execução

Registros dos serviços de análi-
ses e testes prestados

5. Seminários e cursos reali-
zados 

2 seminários (200 participantes) e 4 cursos 
sobre conservação de energia realizados (60 
participantes)

Registros dos seminários e 
cursos

6. Padrões e Manuais de con-
servação de energia editados

4 manuais de conservação de energia nos 
segmentos industriais selecionados elabora-
dos, impressos e distribuídos

4 manuais editados; lista de 
distribuição dos Manuais

7. Empresas assistidas e diag-
nosticadas 

100 empresas dos segmentos industriais sele-
cionados visitadas e seu consumo de energia 
diagnosticado

Registros das visitas realizadas 
e dos resultados dos diagnósti-
cos elaborados

4.2 - Indicadores e Meios de Verificação
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4.3 - Cronograma de Execução

RESULTADOS E ATIVIDADES
Ano/Trimestre

1 2 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

R1. Metodologia de Diagnóstico Energético Estabelecida

Ativ. 1.1 - Levantamento da bibliografia disponível

Ativ. 1.2 - Análise dos estudos disponíveis sobre balanço 
energético

Ativ. 1.3 - Redação do Manual de Orientação para Elaboração de 
Diagnóstico Energético

R2 - Equipe Técnica Treinada

Ativ. 2.1 - Definição das áreas de treinamento e elaboração do 
programa de treinamento

Ativ. 2.2 - Treinamento dos técnicos

R3 -  Laboratório de Combustão em Operação

Ativ. 3.1 - Elaboração do projeto do laboratório de combustão

Ativ. 3.2 - Especificação e aquisição dos equipamentos e 
instrumentos

Ativ. 3.3 - Ampliação do laboratório

Ativ. 3.4 -  Instalação dos equipamentos e testes pré-
operacionais

R4 - Empresas Assistidas e Diagnosticadas

Ativ. 4.1 - Contactos com empresas e divulgação

Ativ. 4.2 - Elaboração de diagnósticos energéticos

Ativ. 4.3 - Avaliação das economias obtidas

R.5 - Seminários e Cursos Realizados

Ativ. 5.1 - Organização e programação dos cursos e seminários

Ativ. 5.2 - Realização dos seminários

Ativ. 5.3 - Realização dos cursos

R.6 - Padrões e Manuais de Conservação Editados

Ativ. 6.1 - Elaboração de estudos do potencial de conservação

Ativ. 6.2 - Estabelecimento das principais medidas para 
conservação

Ativ. 6.3 - Elaboração dos manuais

R7 - Oportunidades de Conservação Estabelecidas e 
Divulgadas

Ativ. 7.1 - Elaboração de folhetos

Ativ. 7.2 - Realização de palestras e conferências
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5. Cooperação Externa Solicitada

5.1 - Justificativa para Escolha da Fonte Executora 
Entre os países com experiência no apoio ao setor industrial em conservação de energia por meio 
de serviços de extensão tecnológica destaca-se a Espanha, que, a partir de 1973, estruturou um 
eficiente serviço de orientação técnica às empresas. As primeiras iniciativas adotadas, nos primór-
dios do programa governamental implantado naquele país, orientaram-se para a elaboração de 
estudos que caracterizassem os padrões de consumo de energia nos principais segmentos produ-
tivos e que estabelecessem a metodologia de identificação de potenciais de sua redução. Na fase 
seguinte do programa, foi estruturado o serviço de orientação às empresas interessadas, envol-
vendo os aspectos de divulgação, capacitação de laboratórios e de equipes técnicas, montagem de 
unidades móveis de apoio em conservação de energia (“energy bus”)  e criação de mecanismos e 
linhas específicas de apoio financeiro para as empresas interessadas em implementar as medidas 
detectadas.

O sucesso do programa de conservação de energia da Espanha foi rapidamente alcançado: 18 
meses após sua implementação, em 1975, o consumo específico de energia nos segmentos de ci-
mento, metalurgia e de alimentos reduziu-se em 23%. Por ocasião do segundo choque do petróleo, 
em fins de 1979, a indústria espanhola já apresentava índices de eficiência no uso da energia dos 
mais elevados da Europa. Em função dessa experiência bem sucedida da Espanha, a cooperação 
solicitada inclui:

5.2 - Peritos para Prestação de Consultoria:
a) de Longo Prazo - 1

Perfil profissional: engenheiro químico com experiência em elaboração de diagnósticos energé-
ticos e em coordenação de projetos de CTI.

b) de Curto Prazo - 4
Perfis profissionais: engenheiros especialistas em processos industriais (metalurgia, fabricação 
de cimento, agro-indústria e fabricação de celulose) e em elaboração de balanços energéticos.

5.3 - Treinamento:
Número : 4 cursos de curta duração no Brasil

Temáticas:
· Metodologia de realização de balanços energéticos.
· Instrumentos para medição de consumo de utilidades.
· Organização de serviços de extensão em conservação de energia.
· Potencial de conservação de energia na indústria brasileira.
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5.4 - Equipamentos 
a) Um veículo tipo furgão, dotado de dispositivos para guarda e transporte de instrumentação utili-

zada na realização de diagnósticos energéticos (“energy bus”).   
b) dois pirômetros óticos, destinados à localização de pontos de perda de calor em instalações 

industriais e à sua quantificação.
c) um analisador Orsat completo para CO2, CO, O2  e CH4.
d) dois medidores de vazão de fluídos por ultra-som, para realização de medidas sem abrir as tubu-

lações industriais.

5.5 - Custo estimado da Cooperação Solicitada 
a) Peritos:
 - de Longo Prazo   US$ 360.000
 - de Curto Prazo    US$   80.000
b) Treinamento:   US$   45.000
c) Equipamentos:  US$ 165.000
Total:    US$ 650.000

6. Contrapartida Oferecida

6.1 - Pessoal
O Centro de Pesquisa Tecnológica Industrial colocará à disposição do projeto o seguinte pessoal de 
nível superior, de nível médio e administrativo necessário à sua implementação.
- 8 técnicos de nível superior
- 8 técnicos de nível médio
- 4 técnicos em administração
Os Curricula Vitae do pessoal a ser alocado ao projeto é apresentado no Anexo A2.

6.2 - Material Permanente
O CEPTI colocará à disposição do projeto os equipamentos e instalações já existentes no seu La-
boratório de Térmica, conforme relação indicada em anexo. A equipe técnica terá à sua disposição 
2 veículos para locomoção (visitas às indústrias, transporte de equipamentos, etc.), bem como a 
infra-estrutura de apoio necessária para seus trabalhos (4 salas, material de escritório, telefone, 
fax, etc.).

6.3 - Obras:
A complementação dos recursos laboratoriais do CEPTI exigirá a ampliação do seu Laboratório de 
Térmica. É prevista a construção de um anexo de 200m2, dotado de 1 laboratório, 2 salas, instala-
ções sanitárias e depósito.
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6.4 - Diversos
O CEPTI arcará ainda com a seguinte contrapartida: material de consumo (materiais de escritório, 
combustíveis, material de laboratório, peças e insumos), contratação de serviços de terceiros (pro-
jetos elétrico e hidráulico, análises químicas, passagens, etc.).
Obs.: Dólar oficial = R$ 0,90/US$ (setembro de 1993).

6.5 - Custo Estimado da Contrapartida Oferecida
a) Pessoal:        US$ 1.584.000
b) Material Permanente:      US$    280.000
c) Material de consumo:      US$      19.000
d) Obras e instalações:       US$      75.000
e) Diversos:

• serviços de terceiros (projetos elétricos e hidráulico, 
análises químicas, etc.):      US$      26.300
• despesas de moradia dos peritos estrangeiros e suas famílias, 
de locomoção e ajudas de custo de viagens a serviço no Brasil:  US$      20.000

6.6 - Demonstrativo das Contribuições Financeiras
(em US$)

ELEMENTOS 
DE DESPESA

RECURSOS 
EXTERNOS

CONTRAPARTIDA 
NACIONAL

Peritos Estrangeiros 440.000 -
Treinamento 45.000 -
Equipamentos 165.000 280.000
Pessoal - 1.584.000
Obras - 75.000
Diversos - 65.300
TOTAL 650.000 2.004.300
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A1 - Credenciais Técnicas da Instituição Executora

1. Nome/Sigla:
Departamento de Engenharia Térmica do Centro de Pesquisa Tecnológica (CEPTI)

2. Natureza Jurídica:
Fundação (entidade pública sem fins lucrativos), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro.

3. Quadro de Pessoal:
Técnicos de Nível Superior

- com Doutorado     19
- com Mestrado     36
- com Especialização       27
- sem Especialização     54

Técnicos de Nível Médio       148
Pessoal Administrativo          105
Recursos Humanos    Total:  389

4. Áreas de Atuação:
Conservação e Fontes Alternativas de Energia, Tecnologia de Alimentos, Metalurgia de Não-ferro-
sos, Têxtil e Eletro-eletrônica.

5. Área Física: 28.000 m2    

6. Serviços Ofertados:
Disseminação seletiva de informações técnicas, atendimento de consultas técnicas sob demanda, 
assistência técnica para otimização de processos industriais, pesquisa e desenvolvimento de pro-
cessos e produtos e estudos de viabilidade técnico-econômica.

7. Orçamento Anual: R$ 8.600.000,00  

8. Principais Clientes:
Cia. Vale do Rio Verde, Indústrias Têxteis Rio Claro, Metal Mecânica Lourenço, Laticínios Verde 
Oliva, Cia. de Cimento Portland, Celulose do Brasil S.A., Siderúrgica Menezes.

9. Publicações:
Vide relação de publicações CEPTI em anexo.
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Coordenador do Projeto:
Nome:  Antonio B. Pereira
Cargo:  Engenheiro, Chefe do Departamento de Engenharia Térmica do CEPTI

A2 - Curriculum Vitae

1. Nome:   
Antônio B. Pereira

2. Nacionalidade:  
Brasileiro

    Naturalidade:  
Rio de Janeiro

    Data de Nascimento: 
27 de agosto de 1947

3. Graduação: 
Engenheiro eletricista pela Escola de Engenharia da Universidade da Guanabara/UG

4. Pós-Graduação:
Mestrado: Curso de Engenharia Técnica - Escola de Engenharia da UG
Doutorado: Determinação de condições críticas de transferência de calor em canais circulares 
refrigerados a água.

5.Principais Trabalhos Realizados:
Pesquisa em transferência de calor em circuitos térmicos refrigerados a água; elaboração de 
balanços energéticos de siderúrgicas e de fábricas de cimento; Chefe do departamento de Enge-
nharia  Térmica do CEPTI; avaliação do potencial de economia energética de empresa siderúrgi-
ca e projeto para redução de 25% de seu consumo global de energia.
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