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1. INTRODUÇÃO 

Os recursos naturais são fundamentais para a sobrevivência do Homem no 

planeta. Desde sempre, é por meio da natureza que o ser humano encontra seus 

meios de subsistência, possibilitando a sua existência e reprodução enquanto 

grupos sociais, de modo que a produção de alimentos e o acesso à água são 

regidos pelas condições impostas pelo meio natural. Muito antes da presença 

humana na Terra, esta já possuía uma dinâmica própria, graças à interação e à 

relação sistêmica entre seus diversos elementos, em que o movimento de suas 

partes seria causa e consequência de suas transformações (SANTOS, 2008). 

A presença do Homem acrescenta um novo fator na diversificação e 

transformação da natureza, passando a atribuir a esta um valor e acrescentando um 

dado social ao processo natural. Com o desenvolvimento dos sistemas técnicos 

através dos tempos, a demanda pelos recursos do planeta foi aumentando 

gradativamente, alcançando seu ápice nos dias de hoje – tanto no que diz respeito à 

criação de infraestruturas, quanto à criação de bens de consumo –, por serem a 

base de todo o sistema produtivo. Uma das principais consequências relacionadas 

ao nível de desenvolvimento técnico alcançado pela sociedade capitalista é a 

dependência cada vez maior da produção de energia. Em todas as esferas de nossa 

sociedade, seja na esfera doméstica, ou na produção e circulação de bens e 

mercadorias, o uso de energia é o motor que alimenta o desenvolvimento, estando 

presente na grande maioria dos objetos técnicos.  

A integração territorial, na escala em que é feita nos tempos atuais, é um 

fenômeno que se deve à produção de energia, de modo que a circulação de 

matérias primas, produtos industrializados e pessoas acontecem por meios de 

transportes movidos a combustíveis que produzem energia. Da mesma forma, vale 

ressaltar a importância da internet e de outros meios de comunicação a longa 

distância, responsáveis pela integração territorial e pela circulação de informações 

quase que instantaneamente, permitindo, assim, a administração de negócios e a 

tomada de decisões à distância – estes fenômenos estão associados ao uso de 

computadores e de telefones celulares, duas tecnologias que necessitam de energia 

para funcionar ou recarregar baterias. Todo esse contexto atribui ao planejamento 

energético uma grande importância no âmbito das políticas de Estado, visto que um 
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desabastecimento energético implica em sérias consequências econômicas e 

sociais para um país1.  

O planejamento energético, por sua vez, envolve o acesso às fontes de 

energia. Neste sentido, é um fato que estes não estão distribuídos de forma 

homogênea no planeta: muitos países não exploram o seu potencial energético por 

que não possuem uma demanda que justifique os investimentos em tecnologia e 

exploração dos recursos; da mesma forma, existem países com grande demanda 

energética, mas com pouca disponibilidade de recursos, necessitando adquiri-los 

fora de seus territórios nacionais. Ainda, não se pode esquecer que muitos recursos 

energéticos distribuem de forma transfronteiriça, o que implica no surgimento de 

interesses diferentes – e muitas vezes conflitantes – entre os países que os detêm. 

Isto resulta na necessidade de ações políticas que viabilizem a exploração destes 

recursos, bem como o comércio dos mesmos, buscando atender aos interesses de 

todos os envolvidos e interessados na questão. 

A problemática envolvendo a distribuição e o uso das fontes de energia fez 

com que, a partir do século XIX, eclodissem diversos conflitos armados pelo mundo, 

movidos pelos interesses de países em se apropriar de recursos transfronteiriços ou 

presentes fora de suas fronteiras. Por outro lado, com o final da Segunda Guerra 

Mundial surge um cenário novo, no qual os países europeus passam a buscar 

alternativas às guerras para solucionar as divergências de interesses relacionadas 

ao uso de determinados recursos, por meio de políticas de integração econômica – 

que passaram a envolver também o setor de energia. Desde então, a ideia de 

integração energética vem ganhando força, dando origem a projetos e iniciativas que 

visam garantir a segurança energética dos países por meio do comércio de 

excedentes energéticos e/ou do uso e da gestão compartilhados dos recursos. 

Apesar do processo de integração econômica – e energética – ter se iniciado 

na Europa, as discussões relacionadas a ela logo se difundiram mundialmente, 

originando iniciativas em outras localidades, entre as quais a América do Sul2. A 

                                                
1 A crise do petróleo ocorrida no ano de 1973 – e que resultou em uma grande repercussão 
econômica em escala global – é um exemplo da importância geopolítica que envolve a gestão, o 
comércio e o uso dos recursos energéticos, bem como das consequências econômicas negativas 
decorrentes de um desabastecimento de energia. 
2 Da mesma forma que outras regiões, o continente sul americano foi palco de conflitos envolvendo o 
uso de recursos naturais transfronteiriços, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai – envolvendo 
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e motivada, entre outras razões, por conflitos voltados à 
navegação no Rio da Prata. 



16 
 

 

partir da segunda metade do século XX, foram desenvolvidas na região mecanismos 

de integração econômica, como a criação da Comunidade Andina das Nações 

(CAN), o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União das Nações Sul-Americanas 

(UNASUL), além de algumas iniciativas bilaterais voltadas para o uso compartilhado 

de recursos energéticos ou para o comércio dos mesmos.  

No ano 2000, os governos sul-americanos assinaram a criação da Iniciativa 

para Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), com a finalidade 

de promover a interligação das redes de transporte, telecomunicações, energia, 

gasodutos e oleodutos. A IIRSA, hoje integrada ao Conselho de Infraestrutura e 

Planejamento (COSIPLAN), órgão vinculado à UNASUL, é o maior projeto de 

integração multilateral de infraestruturas desenvolvido até então na América do Sul.  

Recentemente, tem-se notado um aumento significativo do número de 

empreendimentos energéticos no continente – em grande parte associados à IIRSA 

–, decorrentes do crescimento econômico da região e, com isso, da demanda 

energética. De fato, estudos da Agência Internacional de Energia (IEA, 2010) e do 

World Energy Council (WEC, 2004), mostram que a demanda energética dos países 

em desenvolvimento vem aumentando significativamente – em decorrência do 

crescimento considerável de suas economias –, fenômeno que inclui também a 

América do Sul. Neste contexto, deve ser destacado o Brasil, que no ano de 2011 

ocupou a 6ª colocação no ranking mundial de Produto Interno Bruto (FMI, 2012) e foi 

o sétimo país a consumir mais energia no mundo (ENERDATA, 2012).  

Devido à sua importância na economia mundial e, com isso, ao seu grande 

consumo de energia, o Brasil é um dos principais interessados no processo de 

integração energética sul-americana, visto que, apesar da sua grande 

disponibilidade de recursos energéticos, esta não basta para garantir a 

autossuficiência do país3, tornando-o dependente do comércio, principalmente, com 

seus vizinhos4. Esse interesse brasileiro vem se manifestando de forma mais 

acentuada neste século, em que o país tem se mostrado protagonista no 

desenvolvimento de empreendimentos energéticos – tanto dentro de seu território, 

como fora dele –, financiando os mesmos, fornecendo equipamentos, estimulando a 
                                                
3 Uma vez que isso envolve outros fatores, como tecnologia, infraestrutura, capital, motivação política 
entre outros. 
4 Dois exemplos históricos que retratam essa situação, e que serão abordados posteriormente neste 
trabalho, são as construções da Usina Binacional de Itaipu e do Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol), que 
contaram com participação ativa do Estado Brasileiro e foram marcos do processo de integração 
energética sul americana na segunda metade do século XX.  
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participação de empresas brasileiras do ramo de construção civil e comprando a 

energia excedente de seus vizinhos. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo estudar a participação e 

os interesses brasileiros em projetos de integração energética envolvendo 

eletricidade e gás natural na América do Sul, de modo a analisá-los sob o enfoque 

da geoenergia humana. Em outras palavras, a análise deste modelo de 

planejamento energético será feita com base em um enfoque que considere as 

aspirações e necessidades dos envolvidos e interessados no processo de 

integração energética, como também as implicações técnicas, econômicas, políticas 

e ambientais inerentes ao mesmo.  

Visando atender seus objetivos, o estudo proposto está estruturado em cinco 

partes: 

A primeira parte está baseada na análise da relação entre energia e 

desenvolvimento socioeconômico, para, assim, contextualizar o processo de 

integração energética dentro das políticas de desenvolvimento dos Estados. Em um 

primeiro momento é feita uma revisão bibliográfica a respeito do tema tratado, 

juntamente com uma análise de dados (relacionados à economia e ao consumo 

energético mundial) que fundamentem o debate. Em seguida, é feita a discussão do 

conceito de integração energética, com base numa problematização histórica da 

relação de disputa entre Estados por recursos energéticos. E, por fim, são 

mostrados alguns exemplos atuais de políticas voltadas para a integração energética 

no mundo. 

Na segunda parte, as análises se voltam para o processo de integração 

energética ocorrido no continente sul-americano, relacionando-o ao processo de 

desenvolvimento econômico da região. Assim, este capítulo envolve uma discussão 

sobre o potencial energético da América do e, em seguida, uma revisão histórica do 

processo de integração energética nessa região – baseada na identificação dos 

principais projetos e agentes envolvidos. 

A terceira parte, por sua vez, se fundamenta, especificamente, no estudo da 

participação brasileira no processo de integração energética sul-americana. Isso 

implica, primeiramente, na identificação dos principais projetos no continente que 

envolvem o Estado brasileiro ou empresas deste país, para, em um segundo 

momento analisar quais são as empresas e instituições brasileiras que atualmente 

se configuram como importantes agentes no âmbito da integração energética 
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regional – entre as quais o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e empresas do ramo de construção civil. 

A quarta parte é baseada, primeiramente, na discussão das questões 

socioambientais envolvendo empreendimentos energéticos, onde é apresentada a 

ideia de geoenergia humana para, em seguida, contextualizar o debate entre 

integração energética e as questões sociais e ambientais presentes e, por último, 

analisar os conflitos socioambientais relacionados à integração energética sul-

americana – e que envolvem a atuação brasileira. 

Finalmente, a quinta parte deste trabalho é dedicada às conclusões 

referentes ao mesmo e relacionadas ao processo de integração energética sul-

americana. 
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2. INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA E DESENVOLVIMENTO 

2.1 Energia e Desenvolvimento 

A disponibilidade de energia representa a base necessária para o 

desenvolvimento humano ao longo da história, de modo que a utilização de 

diferentes fontes de energia é o fio condutor da história material do homem tendo 

possibilitado as duas grandes mudanças na sua relação com a natureza: a 

Revolução Neolítica e a Revolução Industrial. 

De fato, ao se observar a Figura 1, a seguir, percebe-se que as necessidades 

energéticas da sociedade acompanham a evolução e o desenvolvimento da 

humanidade.  De um consumo energético diário de cerca de 2000 kcal por dia, que 

caracterizava o homem primitivo, o consumo de energia aumentou em 1 milhão de 

anos para 230.000 kcal por dia – levando-se em conta o padrão de consumo 

daquele que Goldemberg e Lucon (2008) chamam de homem tecnológico5.  

Figura 1: Evolução do consumo humano de energia ao longo da história 

 
Fonte: Goldemberg e Lucon (2008) 

Em um primeiro momento, observa-se que o consumo humano de energia se 

restringia às necessidades de alimentação – sendo as principais fontes de energia o 

                                                
5 Padrão de consumo estadunidense.  
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próprio trabalho humano e a natureza (como no caso do fogo)6 –, de forma que, 

devido ao seu estilo de vida nômade, baseado na caça e na coleta, o homem 

primitivo apresentava um baixo consumo energético. Porém, com o desenvolvimento 

técnico, as sociedades passam gradativamente a se sedentarizar e a ter um domínio 

cada vez maior sobre o meio natural.  

A partir da Revolução Neolítica (ou Agrícola), iniciada há aproximadamente 

10.000 anos7, o homem passa a se apropriar da energia dos conversores biológicos 

(animais e plantas) por meio da pecuária e da agricultura, armazenando energia 

excedente na forma de alimentos. Um dos maiores avanços ocorridos nesse período 

foi a invenção da roda, possibilitando o uso da tração animal e, com isso, o aumento 

da produtividade agrícola. 

Ao longo da antiguidade, as diferentes sociedades humanas foram 

desenvolvendo suas técnicas, o que resultou em um maior domínio sobre a natureza 

e, consequentemente, em um melhor aproveitamento das fontes de energia. 

Diversos autores8 destacam os moinhos de vento e água e a navegação à vela 

como importantes invenções que resultaram na apropriação de novas fontes de 

energia pelo homem e no desenvolvimento econômico e social de certas 

sociedades9. Mesmo assim, a Figura 1 mostra que as sociedades pré industriais 

apresentavam um consumo energético diário máximo de cerca de 30.000 kcal por 

dia, número muito inferior ao consumo humano atual de energia e que se alterou 

drasticamente a partir da Revolução Industrial.10  

Com a invenção da máquina a vapor (marco da Revolução Industrial iniciada 

no século XVIII, na Inglaterra), criou-se as bases técnicas para o desenvolvimento 

de novas formas e fontes de aproveitamento e uso de energia, substituindo o 

                                                
6 Heméry, Bebier e Déleage (1993 apud FARIAS E SELITO, 2011) apontam que o domínio sobre a 
produção de fogo se deu há cerca de 30.000 anos. 
7 Cipolla (1961) explica que, apesar de a Revolução Neolítica ter se iniciada no Egito e no Oriente 
Médio entre os anos 10.000 e 8.000 A.C., ela não se deu de forma instantânea no mundo todo, de 
forma que, já na era pós Jesus Cristo, ainda havia sociedades que não praticavam agricultura. 
Porém, o autor afirma que por volta do ano 2.000 A.C., a maior parte da humanidade já dominava a 
agricultura. 
8 CIPOLLA (1961), UDAETA (1997) e FARIAS E SELITTO (2011), entre outros. 
9 Ainda em Cipolla (1961), é apontado que o desenvolvimento da navegação foi uma prática 
determinante para o desenvolvimento das sociedades antigas, de modo que “todas as grandes 
civilizações pré industriais se desenvolveram em volta de mares facilmente navegáveis” (pág. 528). 
10 Goldemberg e Lucon (2008) relatam que no ano 2004, cada habitante do planeta consumiu em 
média 17,7 milhões kcal, cerca de um milhão de vezes o que consumia o homem primitivo. 
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trabalho humano por máquinas e, posteriormente, desenvolvendo os meios de 

transporte11. Ao possibilitar a produção em grande escala e o transporte rápido de 

mercadorias, a Revolução Industrial impulsionou o desenvolvimento do capitalismo 

e, especificamente, o desenvolvimento econômico das nações industrializadas12. Por 

outro lado, esse processo teve como consequência o aumento gradativo da 

demanda energética mundial (principalmente nos países desenvolvidos) e, com isso, 

por novas fontes e formas de converter e aproveitar energia. Neste sentido percebe-

se uma relação dialética entre energia e o desenvolvimento, na qual a capacidade 

de uso e aproveitamento de energia é, ao mesmo tempo, consequência do grau de 

desenvolvimento técnico econômico de uma sociedade, mas, também, o elemento 

catalisador deste mesmo desenvolvimento. 

A relação entre produção e consumo de energia e o desenvolvimento 

econômico fica evidenciada nas tabelas abaixo. 

                            Tabela1          Tabela 2 
 Ranking de consumo energético por países (2012)  Ranking de PIB mundial (2012) 

 

 

Fonte: Enerdata (2013)                                     Fonte: ONU (2013) 
 

Analisando os dados presentes nas Tabelas 1 e 2, percebe-se que os países 

que apresentam um maior consumo de energia tendem a ser aqueles que possuem 
                                                
11 (D’ÁVALOS, 2009; FARIAS E SELLITTO, 2011). 
12 D’ávalos (2009) é enfático ao afirmar que a invenção e a difusão da máquina a vapor ocorreram em 
um contexto onde as inovações tecnológicas se davam em função das necessidades produtivas, 
sendo instrumentos para impulsionar o desenvolvimento do capitalismo. 
13 Milhões de toneladas equivalentes de petróleo. 

País PIB (milhões USD) 

1º Estados Unidos 16 244 600 

2º China 8 358 400 

3º Japão 5 960 180 

4º Alemanha 3 425 956 

5º França 2 611 221 

6º Reino Unido 2 517 630 

7º Brasil 2 254 109 

8º Rússia 2 029 812 

9º Itália 2 013 392 

10º Índia 1 875 213 

País Consumo (mtoe)13  

1º China 2 713 

2º Estados Unidos 2 152 

3º Índia 774  

4º Rússia 725 

5º Japão 457 

6º Alemanha 314 

7º Brasil 281 

8º Coreia do Sul 264 

9º Canadá 256 

10º França 251 
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maior Produto Interno Bruto (PIB). Dos 10 países com maior PIB no mundo, apenas 

Itália e o Reino Unido não aparecem entre os 10 maiores consumidores de energia – 

mostrando a relação que existe entre desenvolvimento econômico e consumo de 

energia.  

Neste mesmo sentido, o World Energy Outlook 2010, produzido pela Agência 

Internacional de Energia (IEA), aponta que as atividades econômicas são fatores 

determinantes para a demanda de energia de uma região, de modo que o consumo 

de energia e o PIB de um país estão diretamente associados.  

Por satisfazer as necessidades das atividades industriais, agrícolas, 

comerciais e de serviços, e promover a integração territorial através dos meios de 

comunicação e transporte, a produção de energia é um dos principais alicerces do 

desenvolvimento técnico e econômico, sendo um meio para atingi-lo14.  

Porém, esta relação entre PIB e consumo energético, mensurada por meio do 

cálculo de intensidade energética – onde se calcula a energia necessária para 

produzir uma unidade do PIB (no caso, o dólar) – vem se modificando nos últimos 

tempos. Países desenvolvidos vêm apresentando um crescimento do PIB sem que 

isso corresponda a um aumento proporcional do consumo de energia, reduzindo as 

suas intensidades energéticas. Segundo o World Energy Council (2004), esse 

fenômeno se deve a políticas de eficiência energética adotadas em países 

desenvolvidos, como também a mudanças nas suas estruturas econômicas ou nas 

matrizes energéticas.  

Goldemberg e Lucon (2008) seguem a mesma linha, associando a queda na 

intensidade energética dos países desenvolvidos ao direcionamento de suas 

economias para atividades que consomem menos energia. Para esses autores, na 

medida em que um país se desenvolve, ele tende, em um primeiro momento a 

apresentar um alto consumo energético, decorrente da maior presença de indústrias 

de bens primários para exportação (como os minérios e metais) e/ou bens de 

capitais (máquinas/equipamentos e petroquímica). Porém, ao longo do tempo, essa 

estrutura produtiva vai se modificando, dando lugar às indústrias mais 

                                                
14 A mesma ideia está presente em autores como Grimoni, Kurahassi, De Paula e Udaeta (2004), 
onde se afirma que energia e desenvolvimento são fatores que estão diretamente ligados, não 
podendo ser avaliados separadamente.  
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especializadas (como softwares e química fina) e ao setor de serviços – que 

consomem menos energia, mas geram maiores valores agregados à economia. 

As reflexões acima são comprovadas pelo fato de que a demanda energética 

vem aumentando consideravelmente nos países não desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, como consequência dos crescimentos populacional, econômico, 

urbano e industrial.  Estudos da IEA (2010) indicam que no período entre os anos 

2008 e 2035 o consumo total de energia nos países em desenvolvimento deverá 

aumentar 64%, enquanto que nos países desenvolvidos o crescimento será de 

apenas 3%. Dessa forma, espera-se que a participação dos países desenvolvidos 

no consumo mundial de energia, que decaiu de 61% em 1973 para 44% em 2008, 

diminua para apenas 33% em 2035 (IEA, 2010). 

Tabela 3: Demanda de energia primária por regiões do mundo (em mtoe) 

 
Fonte: IEA (2010) 

Ao observar a Tabela 3, constata-se que os países desenvolvidos (OECD) 

apresentam, em média, uma taxa de crescimento anual da demanda de energia 

primária de 0,1% (sendo que em alguns casos, como o do Japão, as taxas são 

negativas), enquanto China e Índia apresentam um aumento anual de mais de 2,0%. 

Esses dois países são aqueles que mais contribuem para o aumento do consumo 

mundial de energia. De acordo com os estudos da IEA, o aumento da demanda 

primária de energia na China no período 2008-2035 será de 75%, correspondendo a 
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36% do crescimento mundial e resultando, com isso, em 22% da demanda total do 

planeta. Já a Índia é o segundo país que mais contribui para a elevação do consumo 

de energia, sendo responsável por 18% da mesma e tendo a maior taxa de 

crescimento anual (acima de 3,0%).  

A partir desse cenário, está previsto que, em 2035, a China e os Estados 

Unidos sejam disparados os maiores consumidores mundiais de energia, seguidos 

de longe pela Índia, conforme mostrado no Gráfico 1, a seguir. 

Gráfico 1: Demanda de energia primária mundial por regiões 

 
Fonte: IEA (2010) 

Os dados mostrados na Tabela 4 evidenciam, mais uma vez, a relação direta 

que existe entre o desenvolvimento econômico e o consumo de energia, visto que 

China e Índia serão também os países que apresentarão as maiores taxas de 

crescimento do PIB (com previsão de 5,7% e 6,4% respectivamente) – motivando, 

com isso, o aumento da demanda energética.  
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Tabela 4: Taxa de crescimento do PIB por regiões do mundo 

 

Fonte: IEA (2010) 

Seguindo a mesma lógica, ao analisar as Tabelas 3 e 4, percebe-se que, de 

acordo com as estimativas da IEA (2010), o Brasil é o terceiro país do mundo no que 

diz respeito às taxas de crescimento do PIB e da demanda energética no período 

2008-2035 – se estabelecendo como uma das maiores economias do mundo e, com 

isso, se configurando como um dos maiores consumidores de energia do planeta. 

Ainda, além de estar atrelada à questão do desenvolvimento econômico, não 

se pode esquecer da função social que envolve a produção de energia, uma vez que 

a principal finalidade dos serviços energéticos é a de satisfação das necessidades 

de conforto dos seres humanos, sendo os meios de produção, e o consumo, meios 
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para atingi-la15. O gráfico abaixo deixa clara a relação existente entre nível de 

desenvolvimento humano – expresso pelo IDH – e o consumo de energia. 

Gráfico 2: Consumo de Energia per capita versus IDH 

 
Fonte: Udaeta, Burani, Fagá e Oliva (2006), a partir de OLADE e PNUD (2005) 

A partir do Gráfico 2, construído com base em dados sobre a América Latina, 

nota-se que os países com maior IDH tendem a apresentar um maior consumo de 

energia – o caso mais evidente é, com certeza, o do Haiti, que é o país que 

apresenta menor IDH e menor consumo energético16.  

 

 

 

                                                
15 Ideia presente em Udaeta (1997) e em diversos outros trabalhos do mesmo com outros autores. 
16 Dentro da mesma discussão, Goldemberg e Lucon (2008) apontam que, entre os indicadores que 

compõe o IDH, a renda é o fator que mais influencia o consumo de energia. 
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Gráfico 3: Renda como uma função da energia comercial consumida per capita 

 
Fonte: Goldemberg e Lucon (2008)  

Analisando o gráfico 3 percebe-se que ultrapassar a barreira do consumo per 

capita de 1 tonelada equivalente de petróleo por ano (tep/capita.ano) é um desafio 

para um grande número de países não desenvolvidos17. Mesmo assim, deve ser 

ressaltado que o baixo consumo de energia não é a única causa da pobreza e do 

desenvolvimento, sendo, porém, um bom indicador de suas causas – como, por 

exemplo, baixos níveis de educação e sistemas de saúde precários.  

Ainda, no que tange a relação entre consumo de energia e desenvolvimento 

humano, as formas de uso de energia diferem muito de acordo com as regiões ou 

classes sociais. Nas zonas rurais, por exemplo, a lenha costuma ser a fonte de 

energia dominante – principalmente para o cozimento de alimentos –, de forma que 

existem cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que dependem da lenha para 

satisfazer suas necessidades básicas. Porém, nas zonas urbanas, as populações 

pobres obtêm energia de outra maneira, recorrendo, principalmente a ligações 

clandestinas ou, ainda, ao gás de botijão ou ao querosene. Em países não 

desenvolvidos boa parte da energia para a agricultura, transporte e atividades 

domésticas vem da energia humana ou de animais de carga – contrastando com as 

                                                
17 Segundo Goldemberg e Lucon (2008: 71), “na medida em que o consumo de energia comercial per 
capita aumenta para valores acima de 2 tep (ou mais) as condições sociais melhoram 
consideravelmente”. 



28 
 

 

fontes energéticas e as tecnologias presentes nos países desenvolvidos 

(GOLDEMBERG E LUCON, 2008).  

Uma vez estabelecida a relação entre energia e desenvolvimento humano, é 

importante destacar que o uso de energia, por estar associado ao desenvolvimento 

técnico e à apropriação do espaço, afeta notadamente a configuração espacial e, 

portanto, o meio ambiente, resultando em mudanças socioculturais e demográficas 

significativas. Assim, os projetos envolvendo a produção de energia devem 

considerar, em todas as etapas da cadeia produtiva, os impactos sociais causados 

por estes tipos de empreendimento. Caso contrário, se estará criando uma grande 

contradição, visto que, acima de tudo, a produção de energia tem como principal 

finalidade proporcionar a satisfação de necessidades humanas.  

Toda a produção de energia está relacionada a uma relação de apropriação 

de recursos da natureza por parte do homem. Por isso, dentro da perspectiva de 

racionalidade do uso dos mesmos, é fundamental que se faça um planejamento da 

gestão, exploração, distribuição e aplicação dos recursos energéticos, envolvendo 

tanto o fator social, como também as dimensões política, econômica e ambiental. 

Assim, espera-se atingir o objetivo de se alcançar um benefício tanto para a 

economia, quanto para a sociedade, visando o mínimo de impactos ao meio 

ambiente. 

2.2 Integração energética 

No atual contexto de aumento da demanda por recursos naturais, e da 

perspectiva de esgotamento de muitos destes, o planejamento energético se faz de 

grande importância, buscando fontes e tecnologias alternativas de produção de 

energia que estejam associadas a recursos renováveis e que causem um impacto 

ambiental e social mínimo. Tais medidas devem levar em conta as necessidades 

econômicas e produtivas do sistema atual, buscando um equilíbrio entre 

sustentabilidade e produção eficiente – o que implica em ações políticas, nas 

escalas local e global, que viabilizem esse processo, uma vez que este se constitui 

em um interesse comum a todos. 

Conforme apontado na introdução deste trabalho, o planejamento energético 

envolve o acesso aos recursos energéticos. Devido ao fato dos mesmos estarem 

distribuídos de forma desigual pelo planeta, o acesso a eles é alvo de disputas 
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movidas por interesses diversos, sendo uma questão de grande importância 

geopolítica para um Estado. 

Discutindo a dependência dos países desenvolvidos por recursos naturais 

localizados em outras regiões do mundo, Hobsbawm (2007: 96) aponta que uma das 

motivações do imperialismo europeu sobre outras regiões do mundo, ocorrido entre 

os anos 1875 e 1914, foi o desenvolvimento tecnológico que gerou a necessidade 

de abastecimento de “matérias primas que, devido ao clima ou ao acaso geológico, 

seriam encontradas exclusiva ou profundamente em lugares remotos”. No caso 

específico do setor energético, o autor cita o caso do motor de combustão interna, 

criação do final do século XIX, dependente de recursos como o petróleo e a 

borracha:  

“O petróleo ainda vinha predominantemente dos EUA e da Europa (da Rússia 
e, muito atrás, da Romênia), mas os campos petrolíferos do Oriente Médio já 
eram objeto de intenso confronto e conchavo diplomático. A borracha era um 
produto exclusivamente tropical, extraída com uma exploração atroz de 
nativos nas florestas equatoriais do Congo e da Amazônia, alvo de protestos 
anti-imperialistas precoces e justificados. Com o tempo, foi extensamente 
cultivada na Malaia.18” (HOBSBAWM, 2007: 96) 

Outro exemplo histórico é o caso do cobre, fundamental para as indústrias 

elétrica e de motores, mas onde as principais reservas estavam em localidades 

distantes dos grandes centros industriais, mais precisamente nas regiões onde hoje 

se localizam países como Chile, Peru, Zâmbia e República Democrática do Congo 

(HOBSBAWM, 2007). 

Scarlato (2008: 332) segue uma linha parecida com a de Hobsbawm (2007) 

ao discutir as disputas pelo controle de recursos naturais por meio da afirmação de 

que “a luta pelo controle da energia nuclear, do carvão e do petróleo está na origem 

da maioria das grandes guerras e de toda a dominação externa”. Para este autor, o 

desenvolvimento das técnicas e as mudanças na conjuntura econômica 

internacional resultaram na intensificação das formas de apropriação dos recursos 

naturais dentro e fora dos territórios nacionais. Com isso, muitas vezes, mesmo 

possuindo abundância de recursos em seus territórios, os países desenvolvidos 

buscam explorá-los em regiões do mundo subdesenvolvido. Um exemplo claro seria 

a experiência estadunidense com o petróleo após a Segunda Guerra mundial, em 

que o país estimulou suas empresas a explorar os campos petrolíferos do Oriente 

                                                
18 Malaia: nome da Malásia antes de sua independência. 
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Médio, “preservando os localizados em seu território, estratégia econômica de 

segurança nacional” 19. Harvey (2011), também questiona os interesses 

estadunidenses no Oriente Médio, associando-os ao fato de a região possuir a maior 

reserva de petróleo do mundo. Dessa forma, ao controlar a região, os Estados 

Unidos também controlariam o acesso a este recurso e, com isso, o mercado 

mundial de petróleo20. 

Diversos outros autores discorrem sobre a relação entre segurança 

energética e ações militares de países fora de seus territórios nacionais. Triola 

(2008), funcionário da marinha estadunidense sustenta as afirmações de Scarlato 

(2008) e Harvey (2011) ao defender que o abastecimento de energia dos Estados 

Unidos é um assunto de segurança nacional e que, por isso, envolve, também 

interesses militares. Nagy (2009), por sua vez, propõe a militarização da segurança 

energética como uma responsabilidade da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN), cabendo a ela garantir o abastecimento de recursos energéticos. 

Não é objetivo deste trabalho discutir modelos de apropriação de recursos 

naturais por vias imperialistas ao longo da história. Porém, acredita-se que a 

problematização do acesso a determinados recursos naturais – no caso, recursos 

energéticos – pode contribuir para uma melhor compreensão da complexidade 

envolvendo os usos e interesses intrínsecos a esses recursos e, ainda, para discutir 

formas mais apropriadas de gerir o uso e a propriedade dos mesmos por meio de 

políticas bilaterais ou multilaterais que estejam de acordo com as aspirações de 

desenvolvimento de todos os países envolvidos. Neste sentido, como uma 

alternativa pertinente, considera-se que políticas voltadas para a integração 

energética possam satisfazer de forma harmônica os interesses dos envolvidos no 

processo. 

A ideia central da integração energética é assinalar a contribuição que os 

setores econômico e energético de cada país poderão oferecer ao processo de 

desenvolvimento social e econômico, dentro do âmbito da integração regional21. Ao 

possibilitar a comercialização de recursos energéticos, ou de eletricidade em si, com 

                                                
19 Scarlato (2008) também usa como exemplo o grande número de empresas estrangeiras que 
exploram ferro, manganês e bauxita dentro do território brasileiro. 
20 Segundo Harvey (2011: 25), “quem controlar o Oriente Médio controlará a torneira global do 
petróleo, e quem controlar a torneira global do petróleo poderá controlar a economia global, pelo 
menos no futuro próximo”. 
21 Suarez (2006) e Udaeta, Burani, Fagá et al. (2006). 
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base em acordos multilaterais, a integração energética pode proporcionar um 

suprimento mais confiável e eficiente para os grandes consumidores de energia, 

trazendo, também, ganhos econômicos para os países que comercializam seus 

recursos energéticos ou sua eletricidade excedente. Em longo prazo, é otimizada a 

produção de energia, ao se aproveitar a diversidade resultante da conexão com as 

fontes energéticas dos países vizinhos, eliminando a dependência por uma única 

fonte de energia e reduzindo custos de abastecimento. Ainda, a criação de blocos 

econômicos e energéticos fortalece a região integrada, potencializando as relações 

comerciais, políticas, sociais e culturais entre seus integrantes.  

Por outro lado, apesar dos possíveis benefícios relacionados à integração 

energética transfronteiriça, existem diversos elementos que dificultam a sua 

realização, sendo eles de ordem política, técnica-econômica e socioambiental.  

Uma das principais dificuldades associadas à realização de projetos de 

integração se refere à articulação de regras e políticas congruentes com o estímulo 

ao investimento e à interdependência energética. Para que isso aconteça é 

necessária uma série de acordos, metas e regulações que envolvem questões 

jurídicas complexas, voltadas para a abertura de mercados e, assim, possibilitando a 

criação de regras que facilitem as transações e os investimentos de capital (estatal, 

privado nacional e privado multinacional). Este processo implica em questões 

políticas internas aos países – relacionadas à aprovação e aceitação interna de leis 

e projetos que envolvem diversos interesses dentro da nação –, bem como 

elementos associados à política externa de cada Estado e aos seus interesses 

geopolíticos na região. 

No que diz respeito às diferenças de interesses entre os países, no caso sul-

americano, pode-se usar como exemplo a questão do gás boliviano, em que o 

presidente Evo Morales nacionalizou as refinarias pertencentes à Petrobrás, 

alegando que os contratos que haviam sido estabelecidos feriam os interesses da 

nação boliviana. Outro exemplo diz respeito à crise energética argentina, em 

meados da década passada, que fez o país reduzir suas exportações de gás ao 

Chile. 

Obviamente, quanto maior o número de agentes envolvidos no processo, 

maior a dificuldade em se estabelecer políticas que interessem a todos. É por isso 

que as experiências mais bem sucedidas foram aquelas que se deram 

bilateralmente, oriundas de empreendimentos com forte participação dos Estados-
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Nacionais. Além do mais, a presença do setor privado faz com que surjam 

interesses que podem se opor ao interesse público – representado, em tese, pelo 

Estado – gerando uma contradição entre a concepção de recursos naturais como 

bens públicos por natureza e a sua apropriação como mercadorias. 

Do ponto de vista técnico, as interconexões demandam uma infraestrutura de 

grande alcance com metas binacionais – ou multinacionais – que contemplem a 

participação de todos os envolvidos e interessados. Para que o processo de 

integração seja feito de forma coesa, é fundamental que sejam feitos estudos que 

possibilitem um planejamento adequado – no que diz respeito à geração, 

transmissão e distribuição de energia, bem como nos interesses e no retorno 

econômico para os diversos agentes envolvidos na questão. Quanto maior a 

necessidade de infraestrutura e a complexidade técnica relacionada aos projetos, 

mais caros se tornam os mesmos – o que implica na necessidade de grandes 

investimentos de dinheiro (e, na maioria das vezes, em financiamentos diversos). No 

caso da América do Sul, por exemplo, projetos de integração de infraestrutura 

adquirem grandes proporções, tanto pelas distâncias, quanto pelas dificuldades 

naturais impostas pelo meio. 

2.3 Iniciativas de integração energética pelo mundo 

2.3.1 União Europeia  

Ao longo do século XX algumas políticas e iniciativas de integração 

energética foram implantadas mundialmente, sendo as mais exitosas desenvolvidas 

no âmbito da União Europeia – ou seja, em um contexto maior de integração 

econômica e política. Ao contrário do que aconteceu historicamente na maioria dos 

casos, a experiência europeia vem sendo pautada por agregar diversos países e 

pela criação de órgãos reguladores supranacionais. 

A primeira etapa deste processo se deu em 1951, com a assinatura do 

Tratado CECA, que instituiu a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

em um contexto em que os países do continente buscavam reconstruir 

economicamente a região após a Segunda Guerra Mundial. Com este tratado, 

assinado por França, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, buscou-se 

integrar a produção franco alemã de carvão e aço – matérias primas indispensáveis 

para a atividade industrial e para a economia local na época –, por meio da criação 

de um mercado comum que visava o desenvolvimento econômico, a geração de 
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empregos e a melhoria da qualidade de vida. Para isso, a produção de carvão e aço 

franco alemã foi colocada sob a alçada de uma Alta Autoridade Comum 

supranacional que “assegurava a vigilância do mercado, o respeito pelas regras da 

concorrência e a transparência dos preços” (UNIÃO EUROPEIA, 2013). 

Em 1957, foram assinados os Tratados de Roma, instituindo a Comunidade 

Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia de Energia Atômica 

(Euratom), estabelecendo a criação de um mercado comum no continente e 

reconhecendo a importância e a necessidade de se desenvolverem políticas 

energéticas comuns ao países membros, no contexto do desenvolvimento 

econômico e social regional. Para superar as incertezas relacionadas às fontes 

tradicionais de energia, os Estados membros da Euratom buscaram na energia 

nuclear um meio para garantir a segurança e a independência energética. Assim, 

segundo documentação da própria União Europeia (2013), “como o custo do 

investimento nessa energia excedia as possibilidades de Estados isolados, os 

Estados fundadores uniram-se para constituir a Euratom”. 

Ao longo das décadas seguintes, o processo de integração no continente 

europeu foi se aprofundando, englobando também o setor de energia – visto como 

crucial para o desenvolvimento socioeconômico regional. Um dos principais marcos 

dessa iniciativa de integração se deu em 1992, com o Tratado de Maastricht, que 

resultou na criação da União Europeia e no qual esta instituição se compromete com 

a criação e com o desenvolvimento de redes transeuropeias nos setores de 

infraestrutura de transportes, telecomunicações e energia. Desse modo, cabe à 

entidade “fomentar a interconexão e a interoperabilidade das redes nacionais, bem 

como o acesso a essas redes” por meio da atuação de seus órgãos políticos 

supranacionais (TRATADO DE MAASTRICHT, 1992).  

A partir das descrições acima, percebe-se que a integração do setor 

energético faz parte das políticas europeias desde meados do século XX, estão 

subordinadas, por sua vez, às iniciativas de integração econômica e política – não 

podendo, portanto, ser analisada fora deste contexto. Da mesma forma, nota-se que, 

com o tempo, essas políticas deixaram de ser voltadas para fontes energéticas 

específicas (carvão e nuclear)22, para, após o Tratado de Maastricht, abrangerem 

                                                
22 Neste contexto, é importante destacar que países como Espanha e Alemanha possuem um 
programa de eliminação gradual de geração de energia nuclear, apesar de importarem energia 
oriunda dessa fonte de outros países.  



34 
 

 

todo o sistema energético europeu e incrementarem o uso de fontes de energia 

limpas e renováveis – cada vez mais fomentado pela política energética da União 

Europeia, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa no 

continente – e também a integração no abastecimento de gás natural.  

A estratégia de integração à rede de fontes renováveis resultou em um 

sistema menos centralizado e diversificado, fortalecendo a rede integrada europeia. 

A Diretiva de 2009, estabelecida pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da 

União Europeia, estabelece regras comuns para o mercado interno europeu, sendo 

que a desigualdade de condições de comercialização de energia elétrica entre os 

estados membros deve ser superada por meio do direito de livre escolha de 

fornecedores garantido aos consumidores.  

A transmissão de energia elétrica no continente se dá por meio da rede 

ENTSO-E, estabelecida em julho de 2009, conforme a Diretiva de 2009, e formada 

por 42 operadores de 34 países, com 305 mil km de transmissão e 828 GW de 

geração, para suprir uma demanda de 3.400 TWh/ano, atendendo mais de 525 

milhões de cidadãos. O propósito desta iniciativa foi integrar os diferentes 

operadores do sistema à legislação europeia, promovendo o desenvolvimento por 

meio de uma operação confiável, suporte técnico e administrativo, e segurança no 

atendimento da demanda do sistema. As redes de transmissão inteligentes (smart 

grids) enviam a eletricidade dos pontos de geração até os consumidores utilizando 

um sistema de monitoramento com tecnologia digital, permitindo o uso integrado de 

fontes energéticas descentralizadas – como solar e eólica –, assimilando sua 

entrada nos períodos de vento e de Sol.  

Naturalmente, o processo de integração do setor energético europeu também 

enfrenta percalços, porém no contexto deste trabalho nos interessa compreender 

como se dá o processo de multilateralidade e de integração, no que diz respeito às 

interligações e aos aspectos políticos e técnico-econômicos envolvidos – de forma a 

comparar com outras experiências ao redor do mundo.  

2.3.2 Outras experiências de integração energética pelo mundo 

Além da experiência europeia, iniciativas de integração energética foram 

implantadas em outros continentes, de modo que, na maioria dos casos, elas se 

deram bilateralmente e foram muito menos abrangentes do que na União Europeia.  
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2.3.2.1 África 

Na região da África Subsaariana, por exemplo, as primeiras interconexões 

elétricas transfronteiriças foram implantadas ao redor de grandes empreendimentos 

hidrelétricos. A primeira delas foi construída em 1958, com a linha de transmissão de 

132 kv ligando a usina hidrelétrica de Owens Falls’, em Uganda, à capital do Quênia 

(Nairobi). Posteriormente, foram construídas hidrelétricas binacionais, como a Kariba 

North (na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue) e o desenvolvimento do complexo 

hidrelétrico de Inga Falls’ – construída na República Democrática do Congo e 

interligada com países vizinhos, como Zâmbia, República do Congo23 e outros da 

região sul do continente (WEC, 2005). Partes dessas interligações foram 

incorporadas ao Southern African Power Pool (SAPP), único sistema regional em 

funcionamento no continente até 2008, quando entrou em operação o West African 

Power Pool. Um Power Pool é um sistema interligado obtido por meio da junção de 

dois ou mais sistemas elétricos interconectados – geridos como se fosse apenas um 

sistema –, realocando a demanda e oferta de energia e capacidade de geração, de 

maneira a operar de maneira mais eficiente e segura.  

O SAPP foi criado em agosto de 1995 como uma associação de 

empreendimentos de energia elétrica integradas verticalmente, representando 12 

nações da Comunidade de Desenvolvimento do Sul da África (SADC, em sua sigla 

em inglês): Angola, Botswana, RDC, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, África 

do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue (SAPP, s/d).  

2.3.2.2 América do Norte 

A integração energética da América do Norte deve ser considerada no 

contexto do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) – para o 

Campbell (2007), uma “agenda de políticas neoliberais” que visa alcançar níveis 

profundos de integração regulatória, institucional e de políticas que possibilitem a 

integração dos mercados do continente. Porém, apesar de o NAFTA estabelecer um 

                                                
23 Não confundir a República do Congo (Congo-Brazzaville) com a República Democrática do Congo 
(RDC). 
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“marco trilateral” para o comércio de recursos energéticos e eletricidade (MARQUEZ, 

2007), as experiências de integração energética na região são, contraditoriamente, 

baseadas em relações bilaterais, nas quais os Estados Unidos aparecem como 

grande comprador de energia e recursos energéticos (como petróleo e gás natural) 

oriundos do México e, principalmente, do Canadá – o comércio energético entre 

México e Canadá é quase inexistente.  

De fato, praticamente todas as exportações de energia canadense são 

destinadas aos Estados Unidos, evidenciando a ausência de comércio de recursos 

energéticos ou de eletricidade do Canadá para o México. Mesmo o México sendo 

um importante fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, seu mercado 

energético se encontra pouco integrado ao estadunidense (se comparado ao 

Canadá) – devido a questões políticas e econômicas e internas (DOUCET, 2007).  

No que diz respeito à integração elétrica, especificamente, ela se encontra 

muito menos avançada do que nos setores de gás natural e petróleo. Mesmo assim, 

existe um comércio de eletricidade na região, possibilitado por interconexões ligando 

os Estados Unidos ao México e ao Canadá. Neste contexto, os Estados Unidos se 

configuram como grandes importadores de eletricidade, apesar de também 

exportarem (em menor escala) para os seus vizinhos. 

Por último, é importante destacar que existem opiniões divergentes a respeito 

dos benefícios trazidos pelo processo de integração na América do Norte. Enquanto 

Doucet (2007) defende que este processo é extremamente benéfico para o Canadá, 

visto que os Estados Unidos são os seus principais compradores, Campbell (2007) 

acredita que estas relações comprometem a segurança energética de seu país. Para 

justificar seu ponto de vista, este autor usa como argumento o fato de que, pelas 

normas do NAFTA, o Canadá só poder reduzir as suas exportações de petróleo e 

gás para os Estados Unidos na mesma proporção em que reduzir a sua produção 

para o mercado interno; com isso, o país perde o direito de diminuir suas 

exportações para os estadunidenses, mesmo visando prolongar a durabilidade de 

suas reservas internas ou diminuir as suas importações24. Para Campbell (2007), o 

fato de o México impor certas restrições ao modelo de integração imposto pelos 

                                                
24 Segundo Campbell (2007), os acordos assinados com os Estados Unidos têm resultado na 
diminuição das reservas de gás e petróleo canadenses, bem como obrigado o país a atender quase 
metade de seu consumo interno no mercado internacional – apesar de possuir reservas. 
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Estados Unidos representa uma defesa da segurança energética local, sendo, 

portanto, benéfica para o país. 

2.3.2.3 América Central 

O Sistema de Interconexión Electrica para la América Central (SIEPAC) é a 

principal iniciativa de integração energética desenvolvida na América Central até 

então, tendo como objetivo formar um mercado elétrico comum aos países da 

região. Esta integração teve início em 1976, a partir de um acordo firmado entre 

Honduras e Nicarágua. Em 1982, foi feita a interconexão entre Costa Rica e 

Panamá, e El Salvador e Guatemala, formando dois sistemas interconectados. A 

integração entre Honduras e El Salvador foi ocorrer somente no ano de 2003 

(CASTRO, DASSIE E DELGADO, 2009).  

A integração existente tem sido muito importante para o fornecimento de 

energia elétrica excedente em cada país. Para melhor consolidar este mercado 

elétrico regional, foi assinado, em 1996, o Tratado Marco Del Mercado Elétrico de 

América Central – ratificado pelos países membros, entrando em vigor em 1998. 

Este tratado possibilita a criação da base jurídica que sustenta a criação deste 

mercado elétrico, fortalecendo a infraestrutura do SIEPAC e a construção de uma 

linha de transmissão de alta voltagem que realize a interconexão dos países da 

região. 

Os objetivos do SIEPAC são: apoiar a formação e consolidação do Mercado 

Elétrico Regional (MER), de modo a facilitar a participação do setor privado no 

desenvolvimento de projetos adicionais de geração elétrica; e estabelecer a 

infraestrutura de interconexão elétrica que viabilize a troca de energia entre os 

integrantes do MER. Dentre os benefícios que se esperam alcançar com o MER, 

devem ser destacados os seguintes: menores preços de mercado (decorrentes do 

aumento da segurança jurídica, redução de riscos, maior facilidade de 

financiamentos e diminuição da taxa de juros); melhoras tecnológicas; aumento da 

competição (devido à presença de mais agentes no mercado); melhor qualidade do 

serviço (CASTRO ET AL., 2009). 

Em outubro de 2013, o SIEPAC apresentava 96% de sua rede construída e 

operando, estando a finalização total do projeto prevista para o segundo semestre 

de 2014 com a interligação das subestações Parrita e Palmar Norte na Costa Rica. 
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2.4 Considerações sobre o processo de integração energética no mundo 

 Primeiramente, conforme mostrado neste capítulo, o processo de integração 

energética pode trazer uma série de benefícios para o desenvolvimento dos países, 

dependendo da forma em que ele for conduzido e do ponto de vista de quem estiver 

analisando.  

Em segundo, devem ser destacadas as dificuldade inerentes a esse processo 

– e que serão retomadas no decorrer do trabalho –, que envolvem questões de 

soberania dos países e divergência de interesses entre os envolvidos – sejam eles 

cidadãos, empresas, Estados Nacionais ou outros tipos de agentes. Esse tipo de 

dificuldade fica evidente ao observarmos que, com exceção da experiência europeia, 

as iniciativas de integração energética que se materializaram de fato foram, na sua 

grande maioria, frutos de acordos e políticas bilaterais – o caso as América do Norte 

evidencia isso, uma vez que, mesmo no âmbito do NAFTA, não houve avanços para 

integrar México e Canadá. 

 Por último, não se pode esquecer que as políticas de integração energética 

devem ser analisadas em um contexto mais amplo, de integração econômica. Sem 

uma integração econômica de fato, o processo de integração energética se 

enfraquece ou se impossibilita, uma vez que ele depende de bases políticas, 

jurídicas e econômicas complexas e coerentes, estabelecidas por meio de 

instituições supranacionais respeitadas por todos. Muitas vezes, o histórico de 

conflitos políticos entre países é um entrave para o processo de integração 

econômica e política, minando, com isso, a integração energética.  

Obviamente, existem outras experiências de integração energética que não 

foram abordadas neste capítulo – o Japão, por exemplo, é um país carente de 

recursos energéticos e que, por isso, depende muito do comércio de recursos com 

outras regiões; da mesma forma, não foi discutida a infinidade de transações 

relacionadas ao petróleo e ao gás natural que ocorrem em escala planetária. Porém, 

acredita-se que, com os modelos de integração mostrados, se tenha fornecido uma 

base para compreender a diversidade e as disparidades envolvendo as políticas de 

integração energética pelo mundo. 

O capítulo a seguir discutirá, especificamente, o processo de integração 

energética ocorrido na América do Sul. 
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3 INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA NA AMÉRICA DO SUL 

Acompanhando uma tendência que se deu mundialmente ao longo do século 

XX, ocorreu na América Latina um processo de busca pelo fortalecimento das 

relações políticas e econômicas na região. Neste período, foram promovidos 

esforços – tanto bilaterais, quanto multilaterais – visando promover a integração 

entre países, por meio de acordos, tratados, comércio e da criação de blocos 

econômicos e entidades regionais.  

No caso do setor energético especificamente, as iniciativas de integração 

acompanham o processo de desenvolvimento da região, em um contexto em que o 

crescimento econômico vem resultando no aumento da demanda energética. 

Conforme discutido no capítulo anterior, os países em desenvolvimento são aqueles 

que, nos últimos anos, vêm apresentando as maiores taxas de crescimento 

econômico e de consumo de energia.  Porém, para dar continuidade a este 

crescimento, se faz necessário o desenvolvimento da indústria energética desses 

países, visando aumentar a produção de energia necessária para alavancar as 

atividades econômicas – como o setor industrial, por exemplo. Em se tratando de 

América Latina, esse fato adquire grande relevância ao constatarmos que, segundo 

estudo realizado pela Corporación Andina de Fomento (CAF, 2009) o principal 

problema de infraestrutura enfrentado pelas empresas que atuam na América Latina 

diz respeito aos serviços de energia elétrica – algo que tem se agravado com o 

crescimento econômico da região e com a consequente saturação das 

infraestruturas existentes. 

3.1  Potencial Energético Sul-americano 

Por se tratar de uma região rica em recursos energéticos, principalmente em 

hidrocarbonetos e em recursos hídricos, diversos projetos de integração em termos 

de energia já foram implantados, ou estão em processo, na América do Sul. Vale 

ressaltar que muitos desses recursos ocorrem de forma transfronteiriça (tornando 

complexa a sua gestão e exploração), com destaque para a Cordilheira dos Andes e 

o Rio Amazonas. 

A Cordilheira dos Andes é uma enorme cadeia de montanhas abrangendo 

cinco países da América do Sul – além de ser uma fronteira natural entre eles – e se 

constitui em uma das maiores zonas minerais do mundo: ouro, prata, cobre, zinco, 
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níquel, ferro, granito, entre outros. Já em relação ao Rio Amazonas, suas águas 

representam grande parte da água doce disponível no mundo. Este rio nasce no 

Peru, percorrendo a fronteira com a Colômbia até chegar na tríplice fronteira 

envolvendo esses dois países e o Brasil. Não por acaso, esses três países são 

aqueles que apresentam o maior potencial hidrelétrico na América do Sul, conforme 

mostrado no Gráfico 4. 

Gráfico 4: Potencial Hidrelétrico na América do Sul (em GW) 

 
Fonte: OLADE (2011) 

Ao observar os dados acima, vê-se que o potencial hidrelétrico total sul-

americano é de 590 GW, de forma que, o Brasil é de longe o país com maior 

potencial, superando 250 GW. Não é a toa que, esse país é aquele que apresenta 

maior geração de energia hidrelétrica no continente (403 TWh em 2010), 

correspondendo à 11,5% da produção hidrelétrica mundial, de acordo com a tabela 

5. Da mesma forma, deve ser destacada a Venezuela, uma vez que este país ocupa 

a 9ª colocação no ranking de produtores de hidroeletricidade no mundo e é o 

segundo maior produtor sul-americano. 
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Tabela 5: Ranking dos 10 maiores produtores de hidroeletricidade no mundo 

Produtores TWh % da capacidade instalada 

mundial 

China 722 20,5 

Brasil  403 11,5 

Canadá  352 10 

Estados Unidos 286 8,1 

Rússia 168 4,8 

Noruega 118 3,4 

India 114 3,3 

Japão 91 2,6 

Venezuela 77 2,2 

França 67 1,9 

Resto do Mundo 1118 31,7 

Mundo 3516 100 

Fonte: IEA (2010) 

Em relação aos hidrocarbonetos, devem ser destacadas as reservas de gás 

natural e petróleo presentes no continente. Segundo dados da Organização 

Latinoamericana de Energia (OLADE, 2011), a América do Sul possui 4% das 

reservas mundiais de gás natural, sendo que a maior parte se localiza na Venezuela. 

O Gráfico 5, a seguir, representa a distribuição das reservas provadas de gás natural 

na região. 



42 
 

 

Gráfico 5: Distribuição regional das reservas provadas de gás natural na América do 

Sul em 2010 

 
Fonte: OLADE (2011) 

A Figura 2, abaixo, evidencia a importância e a participação do gás natural em 

projetos de integração energética sul-americana. Da mesma forma, fica clara a 

participação da Argentina neste contexto.  

Figura 2: Integração Energética na América do Sul (Gás Natural e Eletricidade) 

 
Fonte: Gasatacama (2005) in Udaeta, Burani, Fagá et al. (2006). 

Também deve ser destacado o papel estratégico da Bolívia neste contexto, 

tanto pela sua localização geográfica (em relação ao Mercosul e à CAN), como, 
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principalmente, pelas suas grandes reservas de gás natural – tendo como vizinhos 

grandes consumidores de energia como o Brasil e o Chile.  

Apesar do foco deste trabalho não englobar o petróleo, este recurso não pode 

ser deixado de lado quando se trata de conhecer o potencial energético sul-

americano. A região apresenta grandes reservas provadas deste recurso, com 

destaque, mais uma vez, para a Venezuela. De acordo com dados do US Energy 

Information Administration (2012)25 – órgão vinculado ao governo estadunidense), no 

território venezuelano se encontra a segunda maior reserva provada de petróleo do 

mundo (211,2, bilhões de barris de petróleo) menor apenas que a da Arábia Saudita. 

O Brasil também merece destaque, estando na 15ª colocação no ranking mundial de 

países com maiores reservas de petróleo. O Gráfico 6 mostra que, depois de 

Venezuela e Brasil, o Equador possui a terceira maior reserva provada de petróleo 

da América do Sul.  

Gráfico 6: Distribuição das reservas provadas de petróleo na América do Sul (total: 322,409 
Mbbl) 

 
Fonte: OLADE (2011) 

3.2 Histórico do processo de integração energética na América do Sul 

O processo de integração energética sul-americana se inicia a partir de 

meados do século XX, por meio do gás natural, tendo dois eixos de ação principais, 
                                                
25 Disponíveis em http://www.eia.gov/countries/index.cfm?view=reserves 
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orientados a partir das ações da CAN (Comunidade Andina das Nações) e do 

Mercosul (Mercado Comum do Sul). Ambos os blocos econômicos possuem acordos 

de complementação econômica entre si e com o Chile – país que não é membro de 

ambos os blocos.  

O processo histórico de integração energética na América do Sul, ocorrido no 

século XX, pode ser dividido em dois momentos26. 

O primeiro momento, entre o início da década de 1970 e o final da década de 

1980, foi marcado por uma grande atuação dos Estados na construção de projetos 

binacionais. Entre eles, devem ser destacados o gasoduto Bolívia-Argentina; as 

usinas hidrelétricas de Salto Grande (Argentina e Uruguai), Itaipu (Brasil/Paraguai) e 

Yacyretá (Paraguai/Argentina); além de linhas de transmissão associadas a essas 

usinas binacionais. 

Já o período que se deu após o final da década de 1980, foi marcado pelas 

reformas econômicas e políticas de caráter neoliberal, resultando na diminuição da 

atuação dos Estados e no aumento da participação privada na economia dos países 

sul-americanos. Com isso, deu-se início à realização de projetos com diversos graus 

de participação de empresas privadas, mistas e públicas – envolvendo, 

principalmente o setor de hidrocarbonetos. Neste período foram construídos 

diversos gasodutos binacionais. 

Apesar das diferenças envolvendo a forma de atuação estatal, percebe-se 

que, em ambos os períodos citados acima, os projetos se restringiram ao âmbito 

bilateral, demonstrando a ausência de uma política regionalmente integradora de 

fato. 

As mudanças políticas e econômicas ocorridas no continente, no século XXI, 

transformaram, mais uma vez, o panorama da integração energética na região. 

Primeiramente, a eleição de chefes de Estado de partidos de esquerda fez com que 

ganhasse força na região o discurso anti-imperialista e anti-neoliberal, mudando a 

lógica de financiamento de projetos na região e fortalecendo novamente a 

participação dos Estados nas economias dos países. Paralelamente, o crescimento 

econômico alcançado por países da região, com destaque para o Brasil, resultou no 

aumento da demanda energética dos mesmos. Com isso, na primeira década do 

século XXI, houve uma tendência de transformar essa visão bilateral, de forma a 

                                                
26 Mais informações em Oxília e Fagá (2006). 
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atribuir um caráter mais regionalista e multilateral aos projetos de integração. Foi 

nesse contexto que foi criada, no ano 2000, a Iniciativa para Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), com a finalidade de promover a 

interligação das redes de transporte, telecomunicações, energia, gasodutos e 

oleodutos, dentro do princípio de regionalismo aberto – conceito desenvolvido pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e definido como 

um processo de integração econômica regional, visando preparar os países da 

região para se inserirem no mercado global competitivamente (CEPAL, 1994; 

CORAZZA, 2006 e GUDYNAS, 2008)  

Com a construção de infraestruturas relacionadas aos projetos da IIRSA, e 

com o financiamento por parte de entidades financeiras como o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de Fomento (CAF), 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Fundo 

Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), pretendia-se 

estabelecer as condições propícias para o desenvolvimento de acordos comerciais e 

para a integração energética. Dessa forma, depositou-se muita confiança no 

sucesso da IIRSA, apesar das dificuldades lógicas inerentes ao seu êxito – como, 

por exemplo: história de conflitos binacionais (Bolívia e Chile); disparidade de 

mercados; privilégio a determinados atores; e dificuldade de coerência regulatória 

entre os países (UDAETA, BURANI, FAGÁ ET AL., 2006). Porém no ano de 2009, a 

IIRSA foi extinta e seus projetos foram vinculados ao Conselho Sul-Americano de 

Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) – atrelado à União das Nações Sul-

Americanas (UNASUL). Mesmo assim, o COSIPLAN, juntamente com a UNASUL, 

mantem a ideia de reforçar as relações multilaterais na América do Sul, buscando 

conferir maior suporte político a projetos de integração da infraestrutura.  

A seguir é feita uma descrição do processo de integração energética na 

América do Sul, tendo como foco as iniciativas desenvolvidas tanto no âmbito dos 

blocos econômicos (Mercosul e CAN), como fora deles. 

3.2.1 Região do Mercado Comum do Sul (Mercosul) 

O Mercosul é um bloco econômico, criado em 1991, constituído por Brasil, 

Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, tendo como associados Bolívia, Chile, 

Equador, Colômbia e Peru.  
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Apesar da criação deste bloco econômico estar vinculada à necessidade de 

expansão dos mercados nacionais e de estimular a circulação de bens e serviços na 

região – sem estar vinculado diretamente à questão da energia –, as relações 

binacionais entre os países membros antecedem a sua criação. Neste âmbito, 

Desde a criação do Mercosul, o setor energético dos países membros apresentou 

mudanças consideráveis. Vale destacar a reforma do papel do Estado (atuando mais 

como regulador do que como empresário) e a consolidação do gás natural como 

recurso integrador da região – visto que todos os países da região possuem projetos 

de construção de gasodutos (UDAETA, BURANI, FAGÁ ET AL., 2006). 

Entre os projetos transnacionais de geração de energia vale destacar a 

construção das usinas de Itaipu, Salto Grande e Yacyretá (já mencionadas 

anteriormente), além da Central Salta – uma central de ciclo combinado, construída 

por uma empresa chilena para gerar eletricidade a partir do gás natural proveniente 

da Argentina, mas sem fornecer energia para este país.  

No caso de Itaipu27, que será mais aprofundado no capítulo seguinte, o Brasil 

foi o responsável pelo projeto de instalação e pelos investimentos para a construção 

da usina – além de financiar a parte que caberia ao Paraguai (D’ÁVALOS, 2009; 

CASTRO ET AL., 2009). No ano de 2008, a usina garantiu o suprimento de 87,3% 

de toda a energia elétrica consumida no Paraguai e 19,3% da demanda do Sistema 

Interligado Brasileiro. É importante ressaltar que o Paraguai não consome toda a sua 

parte de energia gerada, já que bastam apenas 20% do que é produzido para suprir 

a sua demanda interna de energia, fazendo com que os 80% restantes sejam 

vendidos ao Brasil. 

3.2.2 Região da Comunidade Andina das Nações (CAN) 

A Comunidade Andina das Nações (CAN) é formada por Peru, Bolívia, 

Equador e Colômbia. No passado, Chile e Venezuela também integraram a 

organização, mas a abandonaram (em períodos diferentes) por incompatibilidades 

políticas e econômicas em relação aos outros membros. A região abrangida por 

essa entidade dispõe de um grande potencial energético – tanto em termos de 

hidrocarbonetos (gás e petróleo), como no que diz respeito à hidreletricidade, entre 

outros. Tratando-se do mercado petroleiro, Venezuela, Colômbia e Equador se 
                                                
27 Empreendimento binacional envolvendo Brasil e Paraguai, visando aproveitar o potencial 

hidrelétrico do Rio Paraná. 
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configuram como fornecedores para países como Brasil, Chile e Peru – visto que 

estes apresentam um consumo de petróleo que excede suas produções, em 

contraste com Bolívia e Venezuela que possuem recursos que excedem as suas 

demandas locais. É preciso destacar a situação do Chile que, devido à sua escassez 

de recursos energéticos, é um grande interessado em projetos de integração que 

possibilitem o suprimento da sua demanda interna de energia. 

Na região andina, em que a participação dos Estados ainda é de grande 

importância nos projetos transnacionais, os projetos são, principalmente, 

relacionados a interconexões elétricas (OXÍLIA E FAGÁ, 2006). Um exemplo foi, a 

construção da linha de transmissão Zulia, ligando Colômbia e Venezuela, que foi o 

primeiro projeto de integração na região. Apesar de a troca de energia não ter sido 

significativa, devido ao que chamam de problemas de segurança no fornecimento de 

energia, este projeto foi a base para que a integração energética ocorresse na 

região. Além disso, a Bolívia aparece como uma “dobradiça”, devido às suas 

possibilidades de interconexão com Brasil, Chile, Argentina e Peru. 

Além da integração física, não se pode deixar de lado os avanços que têm 

ocorrido em termos políticos e jurídicos para viabilizar a comercialização e o acesso 

às redes de transmissão entre os países. Graças a isso, melhoram as expectativas 

entorno de projetos de integração na região. Mesmo assim, é de grande 

complexidade política, técnica e econômica a realização de projetos transnacionais – 

de forma que quanto mais países envolvidos, e maior a área abrangida, maiores são 

as dificuldades.  

3.2.3 Outros projetos de integração energética na América do Sul 

 Obviamente, não se pode reduzir o processo de integração energética na 

América do Sul apenas aos blocos econômicos formados na região. Neste sentido, a 

criação da IIRSA, e posteriormente da UNASUL faz com que sejam estimulados 

projetos de integração que possam ir além dos limites dos blocos econômicos, 

dando uma maior coesão geopolítica à região. No caso da IIRSA, foi feita uma 

carteira de projetos dividida em oito sub-regiões (Eixo Andino; Eixo de Capricórnio; 

Eixo do Amazonas; Eixo do Escudo Guianês; Eixo do Sul; Eixo Interoceânico 

Central; Eixo Mercosul-Chile; e Eixo Peru-Brasil-Bolívia), transcendendo claramente 

as fronteiras dos blocos econômicos, com o intuito de se criar canais que viabilizem 

a exploração, circulação e exportação de recursos naturais . 
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Ao longo de sua existência, a IIRSA entregou 524 projetos, dos quais 451 

(aproximadamente 86%) pertencentes ao setor de transportes28 e cujos 

investimentos recebidos foram de mais de 55 bilhões de dólares.  O setor de energia 

recebeu 64 projetos, porém embora representem 12% do total, suas obras 

ultrapassaram o custo de 44 bilhões de dólares (aproximadamente 42% do portifólio 

de investimentos da IIRSA), devido à complexidade e magnitude dos 

empreendimentos. Já o setor comunicações recebeu apenas 9 projetos, que juntos 

custaram menos de 50 milhões de dólares (IIRSA, 2010). Ao analisar esses dados, 

fica claro que os projetos da IIRSA privilegiaram o setor de transportes, em 

detrimento da integração dos setores de energia e comunicação. Com isso, é 

possível afirmar que a IIRSA fomentou um processo que se configurou muito mais 

como de interconexão física, do que de integração de fato (GUDYNAS, 2008). Esse 

fenômeno se deve, principalmente, aos interesses relacionados a construir uma rede 

rodoviária que interligue os Oceanos Pacífico e Atlântico, de forma a facilitar o 

escoamento de mercadorias pelo continente.   

Os projetos relacionados à IIRSA são alvos de diversas críticas. Apesar dos 

avanços no que tange ao fortalecimento das redes de transportes, os setores de 

energia e comunicação foram deixados em segundo plano. Gudynas (2008) 

questiona os interesses que estiveram por trás do projeto da IIRSA por privilegiarem 

as interconexões físicas (como estradas, hidrovias e gasodutos) e não buscarem 

fortalecer outros aspectos intrínsecos ao processo de integração – como os vínculos 

políticos, produtivos e culturais. Deve ser destacada a importância da região 

amazônica neste contexto, região mais isolada territorialmente (em termos de 

conexões com outras regiões por meio de redes de circulação) e economicamente 

do continente, mas que possui uma localização estratégica, em áreas de fronteira 

entre diversos países, concentrando, portanto, grande parte das obras relacionadas 

à IIRSA.29 

                                                
28 Dos 524 projetos entregues pela IIRSA, 207 foram obras rodoviárias.  
29 Por mais que a região do Cone Sul também receba grande quantidade de obras, ela já possui uma 
rede básica de transportes e interconexão energética, de modo que, por isso, os empreendimentos 
visam, principalmente, à sua manutenção, melhorias e ampliações. 
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Outras limitações referentes à IIRSA são a falta de avanços na harmonização 

de políticas e regulamentos setoriais relevantes e a pouca relevância dada aos 

aspectos sociais e ambientais. 

 Também deve ser destacado o papel da Bolívia que, tem um papel de 

articulação entre os países do Cone Sul e da CAN. Por ser um país que possui 

grandes reservas de gás natural e apresenta baixo consumo de energia, a Bolívia 

vem se configurando como um grande fornecedor deste recurso a países que 

necessitam importá-lo – como Chile e Brasil. Pode-se usar como exemplo o 

gasoduto Brasil-Bolívia, apontado pelos autores como um dos principais marcos da 

integração energética na América do Sul, consolidando a importância do setor 

gasífero na matriz energética brasileira.  

A integração energética também consolida o Brasil como um grande 

comprador de energia, visto que, apesar de possuir grandes reservas de recursos 

energéticas, este país tem apresentado um aumento significativo de sua demanda. 

Por isso, o Estado brasileiro tem, cada vez mais, buscado estimular 

empreendimentos energéticos fora de seu território. Contudo, além de buscar 

satisfazer sua demanda energética, nota-se um interesse claro em estimular a 

participação de capital brasileiro nos projetos, por meio de financiamentos do seu 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da participação 

de empresas brasileiras de construção civil. Neste contexto, deve ser destacado o 

processo de integração energética entre Brasil e Peru. Em 2009, foi assinado por 

ambos os países um acordo para a construção de seis usinas hidrelétricas voltadas 

para abastecer os mercados de energia dos dois países e situadas na bacia 

amazônica do território peruano. Devido à localização de onde será implantado, 

abrangendo áreas de grande biodiversidade e onde vivem comunidades locais, 

projetos deste cunho são carregados de polêmica, devido às contradições 

envolvendo os seus ganhos econômicos e os impactos socioambientais que geram 

– conforme será discutido neste trabalho. De fato, apesar de essas iniciativas terem 

como objetivo atender interesses econômicos presentes na região, seus impactos 

sociais e ambientais são deixados em segundo plano. 
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3.3  Principais agentes da integração energética na América do Sul 

Devido às suas características físicas naturais, a América do Sul é um 

continente em que a integração energética implica em grandes investimentos em 

infraestrutura. Isso implica na necessidade de um ambiente seguro para os 

investimentos, bem como um marco regulatório adequado e harmônico nos países, 

permitindo  que os mercados se integrem. Por transcender as fronteiras dos países 

e buscar a integração de mercados distintos, a integração energética deve levar em 

conta a atuação dos diferentes agentes envolvidos na questão – como, por exemplo, 

os Estados dos países da região, as empresas estatais ou privadas (do setor 

energético, de construção civil ou de fornecimento de equipamentos) e as entidades 

financeiras (BID, CAF, FONPLATA, BNDES e Banco Mundial). Da mesma forma, 

devem ser considerados os blocos econômicos, entidades regionais, consumidores 

de energia e organizações não governamentais. 

Logo a seguir, serão apresentadas algumas considerações importantes 

relacionadas ao papel dos principais agentes envolvidos no processo de integração 

energética da região. 

3.3.1 Empresas privadas do setor energético 

O papel de empresas privadas do ramo de energia na América do Sul se 

intensificou bastante a partir da década de 1990, quando se deram as reformas 

econômicas de caráter neoliberal que resultaram na eliminação do monopólio estatal 

nos países da região e com as consequentes políticas de abertura ao investimento 

privado na região (CEPAL, 2005 apud Suárez, 2006)30. Com isso, essas empresas 

são consideradas agentes de grande relevância na extração de recursos naturais, 

principalmente de hidrocarbonetos e minerais. Devido ao seu poder político e 

econômico, essas empresas de energia exercem grande influência no processo de 

integração energética regional, de forma que as suas atuações podem tanto 

contribuir, como atrapalhar este processo (VILAS BOAS, 2004) – dependendo do 

ponto de vista e dos interesses em questão. 

 No que diz respeito aos hidrocarbonetos, os investimentos privados abrangem 

tanto a exploração e produção como a infraestrutura necessária para seu transporte, 
                                                
30 Vilas Boas (2004) destaca que, além de possibilitar a entrada de empresas internacionais, a 
abertura de mercados no Cone Sul também resultou na internacionalização de empresas regionais, 
“verificando-se o aumento considerável das fusões e aquisições e da troca de ativos entre empresas 
da região” (pág 103). 
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distribuição e comercialização, o que envolve a construção de gasodutos, linhas de 

transmissão, oleodutos, centrais termelétricas, entre outros tipos de infraestrutura 

(SUÁREZ, 2006). Outra forma de investimento por parte destes agentes se dá pela 

aquisição de empresas estatais, como no caso argentino, em que a empresa 

espanhola REPSOL comprou a empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

(YPF) em 1999 – renacionalizada em 2012, quando o Estado argentino expropriou 

51% das ações da empresa.  

No início da década de 2000, as empresas privadas com maior atuação no 

setor de gás natural na América do Sul eram: British Petroleum (BP); British Gas 

(BG); Chevron-Texaco; Repsol-YPF; Royal Dutch Shell; e Total (SUÁREZ, 2006). A 

importância destas empresas fica evidente, a partir dos dados mostrados na tabela a 

seguir, que em 2002, 75% das reservas de gás natural do Cone Sul estavam na mão 

de cinco grupos – que também se constituíam nos principais atores nos demais elos 

da cadeia (Vilas Boas, 2004).31 Destes cinco grupos, apenas a Petrobras não se 

configura como uma empresa privada – sendo ela de capital misto. 

Tabela 6: Posicionamento das principais empresas de GN no Cone Sul (2002)* 

Empresa 

Reservas 

Provadas 
Produção*** Transporte Distribuição**** 

TCF % BCF R/P Kmpol. % 
M 

Mm3/dia 
% 

Petrobras** 15 24 507 29 111.936 23 7 7 

Repsol-YPF 14 23 492 28 4.437 1 6 6 

Total 10 16 271 35 30.161 6 0 - 

BG 4 6 19 190 9.075 2 13 13 

BP 4 6 126 31 1.414 0,3 0,1 0,1 

Sub-total 46,6 76 1.416 - 157.022 33 26 27 

Total Cone Sul 60,4 100 2.026 - 477.544 100 94 100 

*Considera a participação das holdings em subsidiárias, coligadas e consórcios 
** Não considera descobertas da Bacia de Santos 
*** Já descontados queima e reinjeção 
**** Não considera consumidores livres 

Fonte: VILAS BOAS (2004) 

                                                
31 Apesar de esses dados serem referentes a quase 10 anos atrás, e o panorama energético e 
político da região ter mudado desde então, eles ilustram bem como se deu a atuação das empresas 
privadas internacionais de energia na América do Sul nos últimos anos. 
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3.3.2. Empresas estatais do setor energético 

Apesar da atuação das empresas privadas do setor energético na América do 

Sul, não se pode subestimar o papel das empresas estatais – principalmente as do 

setor de hidrocarbonetos – no contexto da integração energética da região. Além de 

terem participação de destaque dentro do processo de exploração de petróleo em 

seus países, essas empresas garantem a entrada de grandes montantes de dinheiro 

para os cofres públicos, além de gerar empregos e atuarem como investidoras e 

captadoras de recursos no cenário mundial (SUÁREZ, 2006). Todas as estatais 

desempenham papel de liderança no setor de hidrocarbonetos de seus países, com 

destaque para a Petrobras (Brasil) e a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA – 

Venezuela). Outras empresas estatais atuantes na região são: Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB – Bolívia); Empresa Colombiana de Petróleos 

S/A (ECOPETROL – Colômbia); Empresa Estatal Petróleos Ecuador 

(PETROECUADOR – Equador); Petróleos del Peru S/A (PETROPERU – Peru); 

Empresa Nacional del Petróleo (ENAP – Chile); Administración Nacional de 

Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP – Uruguai); e Petróleos Paraguayos 

(PETROPAR – Paraguai). 

Durante a década de 1990 a atuação das estatais foi se expandindo para fora 

das fronteiras de seus países de origem, fruto das suas políticas de crescimento 

dentro do setor energético e da lógica empresarial envolvendo as suas gestões. 

Com as privatizações e as aberturas de mercados ocorridas na América do Sul 

neste período, criaram-se as oportunidades para estas empresas atuarem em outros 

países – incluindo os seus vizinhos – dando início aos seus processos de 

internacionalização. Suárez (2006) usa como exemplo a venda de ativos estatais 

ocorridas no Peru e na Bolívia, o que resultou na entrada de empresas brasileiras e 

argentinas nos setores de petróleo e gás natural locais. Antunes (2007) também dá 

destaque para a participação de empresas estatais sul-americanas no setor de 

hidrocarbonetos da região, associando-se entre si em projetos, bem como com 

empresas multinacionais estrangeiras – graças às suas grandes capacidades 

econômicas e tecnológicas. A importância da internacionalização destas empresas 

também é discutida por outros autores, como Udaeta, Burani, Fagá et al. (2006) e 

Vilas Boas (2004) – entre outros. 
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3.3.2.1 Petrobras 

A Petrobras é uma empresa brasileira, sendo uma das 15 mais importantes 

do setor de petróleo do mundo, além de ter a mais avançada tecnologia de 

exploração de petróleo em águas profundas, o que faz com que ela tenha uma 

grande projeção mundial.  

 Esta empresa foi criada em 1953, sob o monopólio estatal na sua gestão. A 

partir de 1998 deu-se início ao processo de abertura da Petrobras ao capital privado, 

transformando-a em uma empresa de capital misto, cujo controle ainda é do governo 

brasileiro (e, por isso, sendo considerada como estatal). Esse processo foi 

acompanhado pela internacionalização da mesma, aumentando consideravelmente 

os seus investimentos  em outros países da América do Sul e do mundo a partir do 

final da década de 1990 e início dos anos 2000. Desde então a Petrobras é a grande 

protagonista em projetos envolvendo a exploração de petróleo e gás na América do 

Sul, tornando-a um dos principais agentes da integração energética na região 

(ANTUNES, 2007). Esse fato é comprovado pelas informações presentes na tabela 

a seguir, que mostram os investimentos da Petrobras na América do Sul na primeira 

metade da década de 2000. 

Tabela 7: Investimentos da Petrobras na América do Sul entre 2002 e 2005 

País Período US$ Bilhão 

Argentina 2002 – 2005 0,93 

Bolívia 2002 – 2005 1,32 

Equador 2005 0,08 

Peru 2002 – 2005 0,10 

Venezuela 2002 – 2005 1,44 
Fonte: WEC, 2006 apud SUÁREZ (2006) 

 Percebe-se que os investimentos da Petrobras em países sul-americanos 

foram grandes no período entre 2002-2005, de forma que este fato tem se 

intensificado cada vez mais nos últimos anos – apesar de mudanças políticas na 

região que ocorreram desde então. Vale ressaltar que os investimentos da empresa 

na América do Sul não se restringem aos países citados na tabela, abrangendo 

também Paraguai, Uruguai, Chile e Colômbia – principalmente no que tange à 

exploração de petróleo. Neste sentido, segundo a própria Petrobras, no caso 
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argentino, a sua atuação se dá através da exploração, produção, refino, transporte, 

comercialização, distribuição de gás e petróleo, bem como  no setor de energia 

elétrica. Da mesma forma, a Petrobras tem uma grande atuação no setor de 

hidrocarbonetos boliviano, além de investir na integração energética com este país 

através de investimentos como o Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol), mostrando o 

grande interesse que tem no setor energético boliviano. Não menos importante é a 

parceria desenvolvida junto com a estatal venezuelana PDVSA (outro agente 

importante do setor energético sul-americano) nas áreas de petróleo, gás e 

petroquímica, visando atingir a iniciativa da PETROSUL. 

 Antunes (2007) destaca o programa da Petrobras de autossuficiência 

nacional, com participação de empresas multinacionais do mundo todo, 

principalmente nas bacias marítimas brasileiras – demonstrando a grande 

importância da empresa no cenário energético mundial. Da mesma forma, a 

empresa é protagonista no desenvolvimento tecnológico e produtivo de 

bicombustíveis, o que pode contribuir para aliviar o consumo de petróleo e gás no 

setor energético mundial. 

3.3.2.2 PDVSA 

 A PDVSA é outra empresa estatal com grande influência no setor energético 

da América do Sul. Grande parte do seu poder econômico se dá por conta das 

grandes reservas de petróleo presentes na Venezuela – seu país de origem. No ano 

de 2005, a pesquisa promovida pela Petroleum Intelligence Weekly nomeou-a como 

a terceira maior petrolífera do mundo. 

A atuação da PDVSA não se limita apenas à América do Sul, de modo que 

ela possui cinco escritórios em diferentes regiões do mundo (Argentina, Brasil, Cuba, 

Reino Unido e Holanda), desenvolvendo também parcerias com empresas e 

governos de outros países – como, por exemplo, a refinaria CITGO em Houston, nos 

Estados Unidos, além de outras no mesmo país, na Europa e no Caribe. O 

aprofundamento das relações com outras estatais da região se deu por conta de 

parcerias envolvendo a exploração e a produção de petróleo na faixa do Orinoco, 

bem como a exportação deste recurso para outros países32. O fato de buscar cada 

vez mais ampliar os seus mercados através da expansão de seus negócios no 

                                                
32 Mais informações em Suárez (2006). 
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continente sul-americano também contribui para que a PDVSA seja considerada 

uma importante agente integradora na região. Neste contexto, devem ser citadas as 

iniciativas venezuelanas de aproximação com o Brasil, de forma a desenvolver as 

regiões de fronteira entre os dois países. Da mesma forma, a PDVSA investe em 

parcerias com outras empresas estatais sul-americanas do setor – como na Bolívia e 

no Equador – visando, também, possibilitar a participação destas estatais na 

pesquisa e produção de petróleo e gás na bacia do Orinoco (ANTUNES, 2007). 

Pode-se dizer que essas iniciativas estão vinculadas ao projeto venezuelano de 

integração energética representado pela PETROAMÉRICA. Este projeto tem como 

objetivo integrar os esforços de empresas estatais da região em áreas como: 

infraestrutura; refino; e suprimento de hidrocarbonetos na região (SUÁREZ, 2006). 

3.3.3 Blocos econômicos e entidades regionais 

 A formação de blocos econômicos é um importante passo para a integração 

econômica de uma região quando envolve a formação de um mercado comum aos 

países envolvidos – o que pode envolver, também, o setor de energia. Assim, 

conforme já foi destacado no presente trabalho, a criação da CAN e do Mercosul 

estimulou o estreitamento dos laços políticos e econômicos envolvendo seus países 

membros, o que beneficiou também projetos binacionais de energia – dentre os 

quais alguns já foram citados neste mesmo trabalho – bem como políticas mais 

comuns envolvendo o setor energético da região. Neste mesmo contexto, deve-se 

destacar a iniciativa de criação da UNASUL, visando estimular a integração da 

América do Sul – o que envolve a criação de infraestruturas, em grande parte 

associadas a empreendimentos energéticos. A formação dos blocos econômicos 

está diretamente associada à atuação dos países da região, que têm demonstrado 

cada vez mais interesse em promover a integração econômica regional. 

 Além dos blocos econômicos citados acima, as entidades regionais também 

se constituem como importantes agentes integradores. Porém, é preciso deixar claro 

que o papel dessas entidades se restringe à realização de estudos, promoção de 

debates e tratamento de informações, não cabendo a elas executar projetos e tomar 

decisões – estas funções cabem ao governo de cada país, bem como às empresas 

privadas (VILAS BOAS, 2004). Dentre as principais entidades, destacam-se: CIER, 

ARPEL, OLADE e CEPAL.  
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 A Comissão de Integração Energética Regional (CIER) foi criada no ano de 

1964, sendo um marco dentro da discussão de integração energética na América 

Latina. Ela possui como membros os principais envolvidos no setor elétrico na região 

e desenvolve diversos projetos de estudos voltados para a integração e 

complementação nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica.  

No mesmo contexto da fundação da CIER, foi criada no ano seguinte a 

Asociación Regional de Empresas del Sector de Petróleo, Gas y Biocombustibles 

em Latino América y Caribe (ARPEL), uma associação sem fins lucrativos com o 

objetivo de promover a integração e o crescimento da indústria energética da região, 

integrada pelas principais empresas que atuam no setor de energia da América 

Latina – Petrobrás, Chevron, PEMEX, PDVSA, entre outras. A ARPEL se define 

como “um fórum interativo para o intercâmbio de idéias, experiências e 

conhecimentos; um fórum com questões que possam afetar o desenvolvimento da 

indústria (ARPEL apud VILAS BOAS, 2004). Esta entidade discute temas no âmbito 

da integração energética, meio ambiente, segurança e regulação. 

A Organização Latino-Americana de Energia (OLADE) também tem como 

objetivo promover debates e análises relacionadas ao setor de energia da região. A 

entidade foi criada no contexto da primeira crise mundial do petróleo, de forma a 

promover a cooperação entre os seus Estados membros e desenvolver o setor 

energético latino-americano.  

Já a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) é uma das 

cinco comissões regionais das Nações Unidas, estando voltada para a coordenação 

de ações e estudos para promover o desenvolvimento social e econômico, de modo 

a assessorar os governos no planejamento e execução de programas de 

cooperação (CEPAL 2004 apud VILAS BOAS, 2004). 

3.3.4 Entidades Financeiras 

 Devido ao grande custo inerente aos projetos de construção de infraestrutura, 

as entidades de financiamento desempenham um papel importante para a execução 

destes empreendimentos, fornecendo o capital necessário para a sua realização. 

Assim, cabe destacar a atuação das seguintes entidades: BNDES, FONPLATA, 

CAF, BID e Banco Mundial. 
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 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma 

entidade brasileira que tem tido grande participação no financiamento de projetos de 

infraestrutura na América do Sul, o que deixa claro o interesse brasileiro em 

estimular projetos deste tipo, bem como favorecer a entrada de capital brasileiro – o 

que favorece a participação de construtoras brasileiras, por exemplo (ANTUNES, 

2007). O papel do banco no processo de integração energética será aprofundado no 

próximo capítulo. 

O Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), 

a Corporação Andina de Fomento (CAF), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial também têm papel de destaque em 

projetos na região, principalmente naqueles relacionados à IIRSA e à UNASUL.  

O FONPLATA é uma entidade formada por Argentina, Bolívia, Brasil, 

Paraguai e Uruguai com o objetivo de apoiar técnica e financeiramente as iniciativas 

de desenvolvimento harmônico e à integração no âmbito dos membros da Bacia do 

Plata.   

A CAF é uma instituição financeira, exclusivamente latino-americana, de 

caráter supranacional e que presta serviços bancários, além de servir como ponte 

entre os mercados financeiros internacionais e latino-americanos. Esta entidade já 

financiou diversos projetos de infraestrutura e integração energética na região, 

muitos deles ligados à IIRSA. 

Já o BID e o Banco Mundial, são órgãos que tradicionalmente vêm 

financiando projetos na América Latina, tendo investido mais de US$ 40 bilhões na 

região nos últimos 40 anos. Porém, as suas participações em financiamento de 

projetos na região vêm diminuindo consideravelmente. McElhinny (2008), aponta 

que quando a IIRSA foi criada a América Latina detinha 80% de todos os 

empréstimos não liquidados do FMI (US$ 81 bilhões) e o BID e o Banco Mundial 

supriam 75% de todo o débito multilateral. De fato, a relativa prosperidade 

econômica dos países da região reduziu bastante a dependência de empréstimos 

oriundos do BID e do Banco Mundial, fortalecendo novos atores financeiros 

nacionais e sub-regionais, como a CAF e o BNDES. 
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3.3.5 Empresas de construção civil 

Obviamente, devido à grandeza e complexidade envolvendo obras de 

integração física de modo geral – sobretudo na América do Sul, onde as distâncias 

são grandes e fatores como relevo e vegetação dificultam o processo –, as 

empresas de construção civil desempenham um papel fundamental no processo de 

construção das obras. Neste contexto, deve ser destacada a atuação de empresas 

brasileiras, especificamente, que, por contarem com o apoio financeiro do BNDES e 

possuírem o know-how e a tecnologia para executarem os empreendimentos, 

acabam sendo as responsáveis pela execução de grande parte de obras de 

infraestrutura no continente – sejam elas de integração física, ou não. A atuação 

dessas empresas e a sua articulação com as políticas do Estado brasileiro e do 

BNDES serão discutidas no próximo capítulo. 

3.3.6 Outros agentes integradores na América do Sul 

 Além dos agentes já citados, podemos destacar uma série de outros atores 

importantes dentro do contexto da integração energética da América do Sul. Não se 

pode esquecer, por exemplo, da grande importância política dos governos que 

representam os Estados Nacionais da região, uma vez que estes determinam as 

políticas adotadas pelos países e a execução de projetos - conforme é apontado, de 

uma forma ou de outra, em Udaeta, Burani, Fagá et al, (2006) e Vilas Boas (2004). 

Isso se manifesta pela influência do Estado brasileiro nos projetos de integração 

física no continente, em um contexto onde grande parte dos projetos da IIRSA está 

associada ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), promovido pelo 

governo federal brasileiro. Não menos importante é a influência que determinados 

Estados desenvolvem por meio de políticas de abertura de mercados para 

investimentos estrangeiros, bem como o contrário – nacionalizando recursos, 

reformulando contratos e reestatizando empresas do setor energético, conforme 

ocorrido na Bolívia e na Argentina, por exemplo. 

 Da mesma forma, tem que se destacar a atuação e o posicionamento político 

da sociedade civil como um todo, bem como das ONG’s. Como a produção de 

energia gera impactos de diferentes proporções sobre o meio-ambiente e a 

sociedade, muitas vezes eles não são bem aceitos por parte da sociedade – visto 

que na grande maioria das vezes, os prejudicados por esses tipos de 

empreendimento não são beneficiados pelos mesmos. Isso fica claro ao se observar 
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a repercussão de projetos como o da usina de Belo Monte no Brasil e o da 

construção da rodovia que ligaria o território boliviano ao mar – ambos tiveram sérias 

repercussões políticas dentro de seus países –, entre muitos outros. Neste sentido, 

a análise do processo de integração energética deve buscar compreender qual é o 

grau de aceitação e motivação por parte dos envolvidos e interessados na questão – 

o que envolve, também, aqueles que são diretamente afetados por projetos deste 

âmbito, conforme será discutido no capítulo 5 deste trabalho. 

 Ainda cabe destacar como agentes interessados de energia os consumidores 

de energia. Projetos de geração de energia beneficiam tanto os consumidores 

residenciais, que se utilizam deste recurso como um meio de satisfazer suas 

necessidades de conforto (relacionada à ideia de desenvolvimento humano), como 

os consumidores industriais e da agricultura – que dependem de grande quantidade 

energia para atividades de produção. Com isso, a mobilização política destes 

agentes pode influir na realização – ou não – de projetos de integração. 
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4 A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 
ENERGÉTICA SUL AMERICANA 

Conforme apresentado no capítulo anterior, o Estado brasileiro é um dos 

principais interessados no processo de integração energética sul-americana. Devido 

à sua grandeza populacional33 e econômica34, em 2011 o Brasil foi o 7o maior 

consumidor de energia no mundo (ENERDATA, 2013), algo que tende a se 

intensificar ainda mais, se considerarmos o ritmo de crescimento de sua economia: 

segundo estudos da Agência Internacional de Energia (IEA, 2010), prevê-se que no 

período entre os anos 2008 e 2030 o Brasil apresente as 3as maiores taxas de 

crescimento econômico e de consumo energético – estando atrás de China e Índia, 

apenas. Dessa forma, no início deste século, o país tem buscado promover a 

construção e o financiamento de empreendimentos energéticos dentro e fora de seu 

território, de modo a atender a crescente demanda de energia que vem 

apresentando, bem como seus interesses econômicos e políticos internos.  

 Paralelamente à busca por expandir a oferta de energia, nota-se que o Estado 

brasileiro tem aproveitado a abertura dos mercados sul-americanos a investimentos 

estrangeiros, iniciada nos anos 1990, para estimular a internacionalização de 

empresas do setor energético e de construção civil de seu país. Assim, ele vem 

utilizando o seu poder político e econômico para fortalecer o seu poder nas 

instituições da UNASUL e orientar o processo de integração regional de 

infraestruturas de acordo com seus interesses. Apesar da importância política que o 

Brasil sempre teve no continente, esta tendência se acentuou a partir da eleição do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que definiu como uma das prioridades de seu 

governo consolidar o papel do Brasil dentro da política mundial – o que envolve 

também a consolidação da hegemonia brasileira na América do Sul, por meio da 

ação de seu Estado Nacional, bem como de suas empresas públicas e privadas35. 

                                                
33 País mais populoso do continente, ocupando a 5a posição no ranking mundial, com cerca de 200 

milhões de habitantes (ONU, 2013). 
34 Sétimo maior PIB do mundo no ano de 2012, conforme os dados apresentados na Tabela 2. 
35 Quispe, Loncharich, Espinoza e Mormontoy (2013). 
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A seguir, será feita uma análise da participação do Estado brasileiro, bem como 

de empresas da mesma nacionalidade, em empreendimentos energéticos bilaterais 

na América do Sul. 

4.1 Projetos de integração energética com participação brasileira 

4.1.1 Século XX 

Os dois grandes e principais projetos de integração energética com participação 

brasileira no século XX foram a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Gasoduto Brasil-

Bolívia (Gasbol). Porém, como já citado no capítulo anterior, ambos os 

empreendimentos foram feitos em contextos políticos e econômicos diferentes, de 

modo que a participação dos Estados e dos agentes privados envolvidos se deu de 

maneiras distintas. Conforme será mostrado a seguir, no projeto de Itaipu o Estado 

foi o grande responsável por gerir e financiar o projeto, tendo a Eletrobrás como 

grande protagonista. Já no Gasbol, o Estado brasileiro cria as condições para 

empresas privadas participarem diretamente na gestão do negócio, por meio da 

participação no transporte do gás natural, bem como na venda de energia elétrica de 

origem térmica no seu sistema elétrico. 

a) Usina Hidrelétrica de Itaipu 

A usina hidrelétrica de Itaipu foi a maior central produtora de energia elétrica do 

mundo até 2009 quando a Usina de Três Gargantas (China), com capacidade 

instalada de 18,2 GW, iniciou suas operações. Sua construção se deu por iniciativa 

do Estado brasileiro, interessado em atender ao aumento da demanda interna de 

energia, provocada pelo crescimento econômico e industrial  do país, bem como 

diminuir os custos envolvendo energia36. O projeto foi desenvolvido e realizado em 

um contexto histórico marcado pela aplicação de políticas keynesianas e de 

incentivo à industrialização com forte atuação estatal na América Latina. No caso 

brasileiro, especificamente, o projeto foi concebido em um momento em que o 

Estado promoveu reformas institucionais no setor elétrico, visando controlar e 

promover a atividade industrial, por meio de políticas de financiamentos públicos, 

visando o incentivo à acumulação privada (DÁVALOS, 2009). 
                                                
36 Dávalos (2009) chama atenção para os interesses geopolíticos brasileiros em se aproximar 
politicamente do Paraguai, por meio deste empreendimento hidrelétrico, visando contrabalançar a 
influência que tinha a Argentina sobre esse país. 
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Como parte da área escolhida para a construção da usina se encontrava em 

território paraguaio, foram necessárias diversas negociações diplomáticas a fim de 

chegar-se a um consenso a respeito  da construção da usina. Os conflitos gerados 

pela falta de consenso bilateral foram mitigados com a assinatura da Ata de Iguaçu, 

em 1966 no qual os governos brasileiro e paraguaio se propuseram a realizar 

estudos conjuntos do potencial hidrelétrico na fronteira entre os dois países. Por fim, 

em 1973 assinaram o Tratado de Itaipu, que previa a construção e operação de uma 

usina hidrelétrica binacional. Este tratado divide igualmente a propriedade da usina, 

por meio da criação de uma empresa binacional (a Itaipu Binacional) na qual os 

sócios são a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e a Administración 

Nacional de Eletricidade (ANDE) – empresas de energia de Brasil e Paraguai 

respectivamente. A jurisdição envolvendo a operação da usina está definida pelos 

termos dispostos no tratado – que, por sua vez, só pode ser alterado por meio de um 

novo tratado –, de modo que a Eletrobrás e a ANDE não podem alterar o Estatuto ou 

decidir sobre os temas centrais do empreendimento sem a autorização prévia dos 

governos. Por isso, Dávalos (2009) afirma que a Itaipu passou a ser um território 

regido por um Direito próprio – embora atrelado naturalmente ao Direito de  cada um 

dos países signatários. 

Os custos da usina, inicialmente estimados em 1,461 bilhões de dólares (e 

somados a mais 572 milhões de dólares em juros), se incrementaram em grande 

escala durante a sua construção e ao longo da sua operação, totalizando 17,4 

bilhões de dólares – segundo os dados da entidade binacional. Porém, neste valor 

estão incorporados os encargos financeiros incorridos durante o processo de 

construção e entrada em operação de cada unidade geradora. Ao desconsideramos 

esses encargos, chegamos ao valor de 11,8 bilhões de dólares em investimentos até 

dezembro de 2010 (ITAIPU BINACIONAL, 2013). De acordo com Debenardi (1996), 

ex Diretor paraguaio da Itaipu Binacional, esse incremento se deu por: inclusão dos 

custos de expropriações, que não haviam sido contempladas no projeto inicial; 

custos de infraestrutura rodoviária construída na área do projeto; e altos custos de 

infraestrutura e obras complementares para os operários e familiares na área do 

projeto. 

Para pagar os custos referentes às obras, o projeto exigiu a captação de 

recursos de entidades financeiras brasileiras e internacionais, mas sempre com a 

garantia do governo brasileiro. Como ele era o maior interessado em implementar o 
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projeto, assumiu a responsabilidade por financiar a maior parte do mesmo, 

assumindo os riscos inerentes. Ainda, sabia-se que a energia produzida pela metade 

paraguaia de Itaipu seria muito superior à demanda energética do país e que o custo 

de construção da usina extrapolaria a disposição e a capacidade paraguaia de 

investir. Por isso, o Tratado de Itaipu garante que, apesar de a energia produzida 

pela hidrelétrica ser dividida em partes iguais entre Brasil e Paraguai, cada um dos 

dois países pode adquirir, até 2023, a energia não utilizada pelo outro – de modo 

que a venda não pode ser feita a um terceiro país. Com isso, o Brasil se 

comprometeu a contratar toda potência que o Paraguai não quisesse contratar e, 

consequentemente, arcar com seus respectivos custos, proporcionando a 

viabilização da usina ao fornecer as garantias necessárias para obtenção do 

financiamento da obra. Neste contexto, as entidades de financiamento brasileiras 

foram responsáveis pela maior parte da origem dos fundos para o projeto, 

correspondendo a cerca de 71% do total, como destaque para a Eletrobrás, que 

financiou 59,38% do total entre os anos de 1975 e 1991, segundo dados mostrados 

por Dávalos (2009). 

Atualmente, o Paraguai consome cerca de 5% da energia produzida em Itaipu, 

vendendo os 45% que lhe cabem ao Brasil. Nos últimos tempos, as questões 

envolvendo a comercialização da parte paraguaia da energia para o Brasil tem sido 

motivo de atrito entre os governos dos dois países. O Paraguai argumenta que o 

preço que o Brasil paga pela energia elétrica é inferior ao valor de mercado, em um 

contexto em que existem outros países dispostos a comprar essa energia, pagando 

um preço maior. Porém, conforme mostrado acima, pelos termos do Tratado de 

Itaipu, até o ano de 2023 o Paraguai só pode vender o seu excedente de energia ao 

Brasil. Neste contexto, o pagamento da energia por meio de uma tarifa abaixo do 

mercado durante 50 anos (período entre assinatura do tratado e o ano de 2023) 

seria a forma de o Paraguai pagar a dívida acumulada com o Brasil pelo 

financiamento da usina.  

Da mesma forma, também surgiram críticas no Brasil em relação aos termos do 

Tratado. Pereira (1974) aponta que, na época da construção da usina, muitos 

criticaram a postura do governo brasileiro, que estaria supostamente arcando com o 

ônus do projeto (ou seja, financiando-o e assumindo os riscos inerentes a ele), de 

modo que o Paraguai participaria somente dos benefícios. Segundo esse 

pensamento, mesmo o Paraguai tendo que pagar a dívida feita com o Brasil, isto só 
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iria acontecer quando a energia estivesse sendo produzida e gerando lucros – o que 

de fato aconteceu.  

Independentemente das críticas e desacordos envolvendo a assinatura do 

Tratado de Itaipu, é inegável que a construção da usina trouxe benefícios para o 

setor elétrico de ambos os sócios. Neste sentido, a energia produzida por ela 

equivale a 17,3% e 72,5% do consumo de energia brasileiro e paraguaio 

respectivamente (ITAIPU, 2013). Ainda, a exportação de energia elétrica para o 

Brasil é uma importante fonte de renda para o Estado paraguaio -  apesar das 

reclamações relacionadas ao valor das tarifas –, além deste dispor de uma oferta de 

energia que pode alavancar o seu desenvolvimento industrial. 

Apesar de a construção de Itaipu ter contado com grande iniciativa e atuação 

estatal, não se pode dizer que os Estados brasileiro e paraguaio foram os únicos 

interessados neste empreendimento – pelo contrário. No que tange ao Brasil, esse 

tipo de inciativa do Estado esteve de acordo com suas políticas em estimular o 

processo de industrialização por meio da criação de condições econômicas 

favoráveis e atraentes para atrair empresas estrangeiras ao país. Dávalos (2009) 

aponta a importância do projeto de Itaipu para as grandes empresas provedoras de 

serviços de engenharia e equipamentos elétricos. Apesar do protagonismo do 

Estado brasileiro ao assumir a maior parte do financiamento do projeto e os riscos 

inerentes ao mesmo, todas as empresas participantes (brasileiras, paraguaias e 

estrangeiras) foram do setor privado, sendo diretamente interessadas – e 

beneficiadas – por fornecerem equipamentos e serviços de engenharia para a 

construção da infraestrutura da indústria elétrica. Essas empresas, instalaram suas 

filiais no Brasil motivadas pelas políticas do Estado em fomentar investimentos e  

estimular o processo de industrialização – como, por exemplo, oferecendo tarifas 

elétricas reduzidas para os segmentos industriais. Dessa forma, os negócios 

envolvendo grandes empresas internacionais em empreendimentos deste porte não 

se restringiam apenas à provisão de equipamentos para as instalações da indústria 

elétrica, envolvendo outros setores, como a produção e venda de aparelhos 

eletrodomésticos (DÁVALOS, 2009). 
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b) Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol) 

A criação do Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol) foi o segundo grande 

empreendimento de integração energética com participação brasileira. Porém, 

conforme antecipado no início do capítulo, a criação do Gasbol se deu em um 

contexto político e econômico diferente do de Itaipu – orientado por uma maior 

participação do setor privado nos lucros referentes ao empreendimento.  

Primeiramente, deve ser ressaltado que, por não envolver o uso de um recurso 

natural transfronteiriço – como um rio, no caso de Itaipu –, as negociações 

envolvendo o projeto foram de outra ordem de complexidade. Não houve a 

necessidade de se criar uma entidade ou instituição binacional para gerir o 

empreendimento, pois o gasoduto pode ser operado a partir de trechos, evitando 

conflitos. O gás natural se encontra sob o controle soberano do poder público 

boliviano e, uma vez transportado ao Brasil, seu uso se encontra subordinado às 

diretrizes políticas desse país. Para garantir o princípio de sustentação e coesão 

envolvendo projetos desta ordem, foram assinados contratos que garantem ações 

coordenadas entre as partes envolvidas. 

Segundo, não se pode deixar de destacar o fato de que, na época da criação do 

projeto Gasbol (em meados da década de 1990), o gás natural apresentava uma 

maior restrição técnico econômica, devido à pouca experiência em aproveitar este 

recurso e à sua baixa participação na matriz energética brasileira. Para a 

viabilização de grandes empreendimentos, seriam necessários projetos que 

impulsionassem o consumo desse combustível, como a produção de hidrogênio 

para fertilizantes nitrogenados e produção de eletricidade. Por isso, o sucesso deste 

empreendimento dependeu de reformas institucionais no setor elétrico brasileiro – e 

também do setor de hidrocarbonetos boliviano –, para possibilitar a entrada do gás 

natural, bem como o ingresso de empresas privadas nacionais e internacionais no 

mercado do país (fossem elas provedoras de equipamentos ou operadoras das 

companhias geradoras). Um dos entraves era o protagonismo da Eletrobras no setor 

elétrico do Brasil, uma vez que ela possuía uma profunda tradição hidrelétrica e 

dificilmente se tornaria favorável ao ingresso da termoeletricidade no país 

(DÁVALOS, 2009). 
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Dávalos (2009) aponta que o interesse brasileiro pela importação de 

hidrocarbonetos já existia no período do governo militar, entre os anos de 1964 e 

1984, fruto de uma visão geopolítica. Mesmo antes disso, empresas internacionais 

do setor instaladas na Bolívia já vinham demonstrando, desde a década de 1950, 

interesse em entrar no mercado brasileiro (em expansão por conta do processo de 

industrialização promovido pelo Estado) por meio da venda de gás natural. Porém, 

este autor afirma que foi apenas a partir do final da década de 1980 que os grandes 

capitais passam a se interessar, de fato, por explorar o gás natural e inseri-lo de 

forma mais incisiva no mercado brasileiro, como uma consequência das 

transformações institucionais promovidas no setor elétrico.   

No ano de 1992, o então presidente brasileiro, Fernando Collor de Mello, 

anunciou a decisão de desenvolver um grande projeto de utilização do gás natural 

boliviano para a geração de eletricidade. Porém as condições ideais se deram a 

partir de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, no qual se deu um 

grande processo de privatizações no setor de energia, envolvendo reformas no setor 

elétrico que permitiram a entrada de produtores independentes e a expansão da 

Petrobras em novos negócios, como a geração termelétrica. Entre as reformas feitas 

no setor elétrico, se deu o esvaziamento das funções da Eletrobrás de planejamento 

e operação e a criação de uma nova estrutura legal e regulatória associada ao 

modelo de mercado, para facilitar a entrada de usinas térmicas no sistema 

interligado. Com a diminuição das atribuições da Eletrobrás, a Petrobras foi a 

empresa encarregada de assumir o compromisso de concretizar o projeto do 

Gasbol, promovendo-o e executando-o do lado brasileiro, bem como elaborando a 

sua estrutura contratual.  

Para realizar o transporte e a operação do gasoduto, foi proposta a criação de 

duas empresas (uma em cada país), de modo que as empresas estatais promotoras 

do projeto – Petrobras e YPFB (no caso boliviano) – possuem participação na 

empresas transportadora do outro país, ambas fundadas em 1997. Com isso, do 

lado brasileiro, foi criada a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 

(TBG), na qual as ações estão distribuídas da seguinte forma:  51% com a 

Petrobras; 29% com a BBPP do Brasil Ltda (consórcio formado em partes iguais 

pelas empresas estrangeiras BHP, Tenneco e BG);  e 20% para os sócios bolivianos 

(YPFB e seus sócios estrangeiros, com destaque para a Enron – posteriormente 

incorporada à Shell). Na Bolívia, foi criada a Gas Transboliviano S.A. (GBT), sendo a 
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sua estrutura societária composta de seguinte forma:  51% na mão da Transredes 

(empresa formada na Bolívia, depois de uma licitação pública vencida pela Enron e 

a Shell, que posteriormente formaram o consócio TR Holdings Ltda., que, na época, 

detinha 50% da Transredes); Shell e Enron com 17% cada uma; Petrobras com 9%; 

BHP, BG e Tenneco com 2% cada. Assim percebe-se que do lado boliviano, o 

controle da transportadora de gás se encontrava majoritariamente em mãos de 

empresas estrangeiras. Dávalos (2009) aponta que a estrutura societária de ambas 

as empresas passou por modificações ao longo do tempo, principalmente na Bolívia, 

por conta das reformas institucionais que se deram naquele país a partir de maio de 

2006, recolocando a YPFB como principal acionista da GTB – e que serão 

comentadas ainda neste trecho do trabalho. 

De acordo com os termos dos contratos que regem o Gasbol, o gás natural 

boliviano é comprado diretamente pela Petrobras da YPFB na fronteira entre os dois 

países. Para realizar o transporte, a YPFB contrata a transportadora GTB no 

território boliviano, de modo que o pagamento é realizado pela estatal brasileira – 

em nome da YPFB. No Brasil, a Petrobras contrata a TBG para transportar o 

combustível até os city gates – pontos de entrada nas redes estaduais –, bem como 

comercializa o gás juntos às distribuidoras estaduais. 

A construção do Gasbol, de 3.150 km de extensão, se iniciou no ano de 1997, e 

a sua operação em 1999. A maior parte do financiamento para a sua construção – 

nos dois trechos – foi providenciada pelo governo brasileiro, por meio da Petrobras, 

mas também do BNDES. Do lado brasileiro, por exemplo, essas duas instituições 

foram responsáveis por 56,15% do financiamento total – o restante ficou por conta 

de instituições de financiamento internacionais, como o Banco Mundial, o BID e a 

Corporação Andina de Fomento (DÁVALOS, 2009). 

Dávalos (2009) aponta que a empresa estatal Petrobras foi a grande responsável 

por assumir os riscos de financiamento e comerciais do empreendimento, de forma 

que as grandes empresas internacionais envolvidas pouco fizeram. No que tange 

aos riscos comerciais, a Petrobras ingressou como consorciada em usinas de tipo 

merchant37, assumindo o compromisso de realizar pagamentos que cobrissem 

eventuais déficits de ingressos, garantindo remuneração de custos operacionais e 

dos investimentos. O autor comenta que situações como essa ocorreram a partir do 

                                                
37 Que vendem energia elétrica no Mercado spot.  
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último trimestre de 2001, quando as condições hidrológicas favoráveis fizeram com 

que os custos operacionais das usinas hidrelétricas fossem inferiores aos das usinas 

merchants reduzindo os despachos e vendas feitos por essas termelétricas no 

sistema elétrico brasileiro. Com isso, a Petrobras foi obrigada a realizar pagamentos 

constantes a essas usinas nos anos 2002, 2003 e 2004, resultando na compra das 

mesmas em 2004, visando reduzir os seus prejuízos. 

No ano de 2005, foi criada na Bolívia a Lei de Hidrocarbonetos, que resultou, em 

2006, na renegociação de contratos e na nacionalização de toda a cadeia produtiva 

do setor. A criação dessa lei é consequência da luta histórica de trabalhadores e 

movimentos sociais organizados que defenderam a utilização de recursos naturais 

como bens de interesse público, em vez de meras mercadorias destinadas a dar 

lucro a empresas privadas – que esvaziaram a empresa estatal YPFB de funções e 

participação nos lucros envolvendo o setor de hidrocarbonetos.  Além de reinserir a 

YPFB como protagonista na administração e operação do trecho boliviano do 

Gasbol (até então controlado por empresas privadas, conforme mostrado acima), a 

nacionalização e a renegociação dos contratos afetou diretamente a Petrobrás, que 

detinha mais de 40% das reservas de gás da Bolívia – apesar de ter recebido uma 

indenização do Estado boliviano. 

4.1.2 Século XXI 

No século XXI, grande parte dos projetos de integração energética com 

participação brasileira se deu no âmbito da IIRSA e, agora, da UNASUL. Em termos 

de escala, essa participação deixou de se restringir ou privilegiar empreendimentos 

realizados em território nacional, estando presentes em obras de infraestrutura em 

toda a América do Sul. Para afirmar a sua hegemonia no continente, o Estado 

brasileiro vem estimulando a entrada de capital nacional na região, por meio de 

financiamentos do BNDES e da atuação de grandes empreiteiras e empresas 

fornecedoras de equipamentos. Da mesma forma, deve ser ressaltado que, 

conforme mostrado na tabela 8, a seguir, muitos dos projetos da IIRSA – não 

apenas do setor de energia – estão atrelados ao Programa de Aceleramento do 

Crescimento (PAC), promovido pelo governo federal brasileiro, mostrando que 

existem interesses comuns em relação à IIRSA e ao PAC.  
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Tabela 8: Projetos da IIRSA incluídos no PAC 

Eixo Rodovias e 

Pontes 

Ferrovias Passagens 

de 

Fronteira 

Portos e 

Hidrovias 

Energia Total 

Amazonas 2 - 1 - - 3 

Capricórnio 2 2 1 - - 5 

Escudo 

Guianense 

2 - - - - 2 

Hidrovia 

Paraguai-

Paraná 

- 1 - 2 - 3 

Interoceânico 

Central 

3 - 1 - - 4 

Mercosul-

Chile 

9 - 6 - - 15 

Peru-Brasil-

Bolívia 

- - - - 2 2 

Fonte: Araújo Jr. (2009) 

 

Dos projetos binacionais de energia atrelados à IIRSA, cinco envolveram o Brasil 

– dos quais apenas um se encontra concluído, conforme mostrado na tabela 9 a 

seguir. 
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Tabela 9: projetos de integração energética vinculados à IIRSA envolvendo o Brasil 

Projeto Países envolvidos Custo (US$) 
Origem do 

Financiamento 
Fase do Projeto 

Linha de 

Transmissão de 

500 kv (Itaipu-

Assunção) 

Brasil e Paraguai 555 milhões 

FOCEM (400 

milhões) e 

Tesouro Nacional 

(155 milhões)  

Concluído 

Interconexão 

elétrica Uruguai-

Brasil) 

Brasil e Uruguai 349 milhões 

Tesouro Nacional 

(236 milhões), 

CAF (30 milhões), 

FOCEM (83 

milhões) 

Em execução 

Usina Hidrelétrica 

de Garabí 
Brasil e Argentina 2,728 bilhões À definir Pré Execução  

Usina Hidrelétrica 

de Panambi 
Brasil e Argentina 2,474 bilhões À definir Pré Execução 

Usina Hidrelétrica 

Binacional Bolívia-

Brasil 

Brasil e Bolívia 2 bilhões Tesouro Nacional Em estudos 

Fonte: IIRSA (2013) 

4.1.2.1 Projetos binacionais em execução relacionados à IIRSA e à UNASUL 

Como pode-se observar na tabela 9, os únicos projetos que se encontram em 

execução são de interconexões elétricas, ligando o Brasil ao Paraguai e Uruguai. 

A construção da linha de transmissão de energia  ligando Brasil e Paraguai visou 

melhorar a qualidade do serviço e confiabilidade de fornecimento, corrigindo a baixa 

tensão do sistema, e reduzir as elevadas perdas técnicas de transmissão que 

alcançam 10% durante o horário de pico. Da mesma forma, a linha ampliará a 

capacidade paraguaia de aproveitamento  da energia produzida por Itaipu, dobrando 

o seu consumo atual. Segundo os dados da IIRSA (2013), o custo das obras é de 

555 milhões de dólares, sendo que a maior parte (400 milhões de dólares) foi 

financiada pelo Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM).  

O projeto, finalizado em 2013, envolveu a construção de uma linha de 

transmissão de 500 kV, com 348 km entre uma subestação de Itaipu e a estação 

Villa Hayes (próxima a Assunção), bem como a ampliação da estação da Villa 
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Hayes. A capacidade adicional de transmissão permite incrementar o intercâmbio de 

energia com a Argentina através da interconexão de 220 kV.  

A interconexão elétrica Uruguai-Brasil tem como objetivo ampliar e diversificar o 

comércio de energia elétrica entre os dois países, aproveitando os excedentes 

elétricos de ambos em determinadas épocas, visando estabelecer uma relação de 

complementaridade. No lado brasileiro, o projeto é constituído de: ampliação da 

subestação Presidente Médici, de propriedade da Companhia Estadual de Energia 

Elétrica (CEEE); construção da subestação Candiota 500/230kV com 672 MVA de 

capacidade de transformação; construção de uma linha de transmissão de 230 kV, 

com 9 km de extensão, interligando estas subestações; e construção de uma linha 

de 500 kV com 60 km de extensão, saindo da subestação Candiota até a fronteira 

com o Uruguai, no Município de Aceguá.  

Os custos do projeto, que totalizam 349 milhões de dólares, foram financiados 

pela CAF (30 milhões), pelo FOCEM (83 milhões) e pelos Tesouros Nacionais (236 

milhões). 

O contrato de construção foi celebrado em março de 2010, após a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizar a Eletrobras a se tornar importadora / 

exportadora de energia, possibilitando que a empresa fosse a proprietária do 

empreendimento no trecho brasileiro do projeto. Com isso, a Eletrobras assinou o 

contrato com a Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), 

responsável pela construção do empreendimento no lado uruguaio, arcando com os 

custos da obra neste trecho. Além disso, ao longo de 15 anos, a estatal uruguaia 

deverá ressarcir a Eletrobras por todo o investimento efetuado na implantação do 

projeto do lado brasileiro (NAVARRO, 2011). 

4.1.2.2 Projetos binacionais vinculados à IIRSA e à UNASUL em fase de 
estudos ou pré execução  

Os dados da tabela 9 nos mostram que existem três projetos vinculados à IIRSA 

e com participação brasileira que ainda não entraram em execução. Neste sentido, 

os empreendimentos envolvendo a construção do Complexo Hidrelétrico Garabi-

Panambi são aqueles que se encontram em um estágio mais avançado. 

O projeto das obras de Garabi e Panambi, localizadas entre o Rio Grande do Sul 

e as províncias argentinas de Missiones e Corrientes, é resultado de uma parceria 

entre a empresa estatal brasileira Eletrobrás com a empresa argentina 
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Empreendimentos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA), que prevê a construção 

de duas usinas com capacidade total de 2.200 megawatts (MW), a um custo 

inicialmente estimado em cerca de US$ 5,2 bilhões (sem fonte de financiamento 

definida). As duas empresas acordaram também que quando estiverem atuando 

conjuntamente nos projetos dos aproveitamentos hidrelétricos se denominarão 

Unidade Executiva Garabi-Panambi – UnE Garabi-Panambi (EBISA, 2012). A 

licitação internacional para a contratação dos estudos e projetos de engenharia e 

socioambientais, além do plano de comunicação social dos dois aproveitamentos 

hidrelétricos, está sendo conduzida pela EBISA em parceria com a Eletrobrás, na 

Argentina. (ELETROBRAS, 2012).  

As primeiras iniciativas envolvendo o projeto se deram em 1980, quando foi 

assinado o Tratado para o Aproveitamento dos Recursos Hídricos Compartilhados 

dos Trechos Limítrofes do rio Uruguai e de seu afluente o rio Pepiri-Guaçu pelos 

governos de Brasil e Argentina. Esse tratado encarregou a EBISA e a Eletrobras 

como responsáveis pela execução dos estudos e das obras necessárias. Em 2008, 

a Eletrobrás e a Ebisa assinaram o Convênio de Cooperação para a execução 

conjunta dos estudos de inventário do rio Uruguai na fronteira entre o Brasil e a 

Argentina, visando conhecer a viabilidade de um aproveitamento hidrelétrico. Um 

ano depois, foi assinado um outro convênio, visando a elaboração conjunta de um 

segundo aproveitamento no rio Uruguai. O resultado desses estudos de inventário 

selecionou dois aproveitamentos hidrelétricos: Garabi e Panambi. 

Em 2010, EBISA e Eletrobras contrataram de forma conjunta os estudos de 

Inventário, por meio da Licitação Pública nº 1/2008. Para esse estudo adotou-se 

como premissa o cumprimento das normativas ambientais dos dois países, tendo a 

preocupação de que nenhum dos aproveitamentos considerados afetasse os Saltos 

de Yucumã-Moconã, localizado no Parque Estadual do Turvo (Brasil), à montante 

dos eixos propostos (EBISA, 2012). O objetivo desses estudos foi reavaliar o 

potencial hidrelétrico da bacia do rio Uruguai no tramo binacional Brasil-Argentina, 

de maneira a propiciar uma otimização de energia ao menor custo, com um mínimo 

de impactos ambientais possíveis. Dessa maneira, no início do estudo foram 

analisadas 42 alternativas, das quais selecionou-se uma, através de um processo no 

qual se consideraram as questões técnicas, econômicas e ambientais. A alternativa 

selecionada é composta por dois aproveitamentos: Garabi 89,0 e Panambi 130,0, 

cujas principais características estão descritas na tabela 10. 
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Tabela 10: Alternativa Selecionada Inventário 2010 

Aproveitamento Nível do 

reservatório (m) 

Potência (MW) Área do 

reservatório (ha) 

Km²/MW 

Garabi 89,0 89 1.152 64.200 0,56 

Panambi 130,0 130 1.048 32.760 0,31 

Fonte: (CNEC-ESIN-PROA, 2010) 

 O último projeto binacional de energia envolvendo o Brasil e vinculado à 

IIRSA é a construção da hidrelétrica binacional Bolívia Brasil, nomeada de Guajará 

Mirim. Esta usina fará parte do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira (CHRM) que, 

está atrelado tanto à IIRSA, quanto ao PAC promovido pelo governo brasileiro. Além 

desta usina, o CHRM é composto por mais três usinas, das quais duas estão em 

construção e se encontram no território brasileiro (Jirau e Santo Antônio) e a outra 

está em fase de estudos e se encontra em território boliviano (Cachuela Esperanza). 

Apesar dos estudos já feitos sobre a possibilidade do empreendimento, não existe 

uma previsão exata de quando irão se iniciar as obras. 

 Segundo o informativo semanal da ANEEL no 26338, prevê-se que a potência 

instalada da usina Guajará Mirim seja de 3.000 MW – apesar de os dados 

divulgados pela IIRSA39 apontarem que a potência será de cerca de 2.000 MW. O 

custo previsto das obras é de 2 bilhões de dólares, porém a origem do financiamento 

ainda não foi definida. Além de produzir energia elétrica, este projeto está inserido 

em um contexto maior que é o de melhorar as condições de navegabilidade do Rio 

Madeira, uma das prioridades do PAC. 

4.1.2.3 Projetos com participação brasileira, mas fora do território brasileiro 

Como já mencionado ao longo do trabalho, a participação brasileira em 

projetos de energia se dá, também, em empreendimentos que ocorrem fora da 

fronteira nacional – mas que nem por isso deixam de ser de integração energética. 

O aumento da demanda energética do país fez com que o Estado brasileiro 

começasse a estimular projetos de geração e transmissão de energia, tanto dentro 

                                                
38 Disponível no http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/boletim263.htm#texto2 
39 http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=335 
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de suas fronteiras, como fora. Deve ser ressaltado que alguns países da região 

possuem uma legislação ambiental menos rigorosa que a brasileira e, por isso, 

apresentam menos entraves para a execução das obras. Neste contexto, o Estado 

brasileiro, por meio do BNDES, cria facilidades para o financiamento da construção 

de usinas hidrelétrica em países vizinhos, visando, com isso, estimular a entrada de 

empresas brasileiras de energia e construção civil nos mercados dos países sul 

americanos – uma vez que o BNDES só financia empresas nacionais –, bem como 

comprar os excedentes de energia produzidos pelas usinas.  

4.1.2.3.1 Projetos apresentados no Plano Decenal de Expansão de Energia do 
Brasil 

No Plano Decenal de Expansão de Energia do Brasil (2011-2021) 

apresentado pelo governo brasileiro, consta que estão em andamento diversos 

acordos e estudos envolvendo a construção  de usinas hidrelétricas em países da 

América do Sul, com a participação brasileira. Além dos projetos que já foram 

citados no trabalho, prevê-se a construção de seis usinas no Peru, a serem geridas 

pela Eletrobras e que, juntas, totalizariam  7GW de capacidade instalada. O 

aproveitamento de Inambari, de 2 GW e orçado em cerca de 5 bilhões de dólares, é 

o que se encontrava em estágio mais avançado, mas o governo peruano cancelou a 

licença provisória do consórcio brasileiro (composto por OAS, Eletrobras e a sua 

subsidiária Furnas) para a construção da usina, por conta dos violentos protestos 

que ocorreram na região onde seria construída. Consta no Plano Decenal que o 

interesse brasileiro era de importar os excedentes produzidos pela usina, com uma 

interligação ao sistema elétrico de Rondônia. 

O Plano Decenal também faz referência à construção da usina hidrelétrica 

Cachuela Esperanza, no território boliviano, já mencionada, anteriormente, como 

uma das que irá integrar o Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira. O primeiro projeto 

envolvendo a sua construção data de 1983 e, desde então, foi retomado por 

diversos governos (MORAES, 2012). Em 2000, a usina foi incluída dentro da carteira 

de projetos da IIRSA, estando hoje atrelada ao Cosiplan. Oito anos depois, ainda 

sem licenciamento ambiental, o governo Morales contratou a empresa canadense 

TECSUL para projetar e construir a usina. Em janeiro de 2011, com apoio brasileiro, 

a usina é finalmente liberada pelo governo plurinacional boliviano, fato que foi 

anunciado pelos setores governistas como um grande marco no processo de 
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integração dos dois países. Atualmente, o projeto encontra-se em fase de pré-

execução e estudo de impactos ambientais (IIRSA, 2013). 

Como pode-se perceber, a construção dessa hidrelétrica é de grande 

interesse para Bolívia e Brasil. No caso boliviano, esse projeto está presente no 

Plano Nacional de Desenvolvimento,  tendo como principais objetivos abastecer a 

demanda elétrica da região norte do país e, ao mesmo tempo, desenvolver a região 

da Amazônia boliviana (IIRSA, 2013). No que se refere ao Brasil, o interesse direto 

se dá pela compra dos excedentes produzidos pela usina40. Também deve ser 

ressaltado que, pelo fato de o projeto integrar o Complexo Hidrelétrico do Rio 

Madeira, ele provavelmente contará com algum tipo de incentivo do BNDES – 

apesar disso não estar definido ainda (MORAES, 2012). De acordo com Moraes 

(2012), o estudo dos impactos da hidrelétrica divulgados pela TECSUL afirma que 

ela alagaria uma área de 690km2 para produzir 990MW de energia41. Porém, tanto 

no banco de dados da IIRSA (2013), como no Plano Decenal brasileiro, consta que a 

capacidade instalada da usina será de 800 MW. 

Além dos projetos citados, o Plano Decenal de Expansão de Energia faz 

referência à Guiana, que apresenta um potencial hídrico de aproximadamente 8 GW. 

Estão em andamento  neste país estudos de inventário, resultantes de acordos com 

o Brasil, objetivando a construção de hidrelétricas que poderão exportar seus 

excedentes ao sistema elétrico brasileiro, por meio de interligações no estado de 

Roraima. 

4.2  A atuação do BNDES e de empresas brasileiras de construção civil no 
processo de integração energética sul-americana 

Como pode ser observado, a atuação brasileira no processo de integração 

energética não se restringe ao seu território nacional. Muitos dos projetos com 

participação do Brasil atendem aos interesses de empreiteiras do país, que buscam 

conquistar novos mercados na região por meio da participação em licitações de 

grandes obras, e contam com o suporte político e financeiro do BNDES. A seguir, 

                                                
40 Moraes (2012) aponta que o Brasil também seria beneficiado, devido ao fato de que a usina 
funcionaria como uma peneira, retendo troncos, galhos e todo o tipo de sedimentos no Rio Beni – 
afluente do Rio Madeira –, o que aumentaria a vida útil  e a produção de energia das usinas 
brasileiras (abaixo no curso do rio). 
41 As usinas de Santo Antonio e Jirau tem previsão de geração de 3.150MW e 3.300MW , com 
alagamento de 271Km2 e 529Km2, respectivamente. 
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propõe-se analisar especificamente a participação desse banco e das grandes 

empreiteiras brasileiras neste processo. 

 

4.2.1 BNDES 

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma 

entidade pública vinculada ao Governo Federal do Brasil, que tem tido grande 

participação no financiamento de projetos de infraestrutura na América do Sul – em 

um contexto em que órgãos que tradicionalmente financiaram projetos na região 

(como o BID e o Banco Mundial) vêm diminuindo a sua participação. Segundo dados 

fornecidos por McElhinny (2008), já em 2008 o BNDES emprestava cerca de oito 

vezes do total combinado do BID e Banco Mundial juntos (US$ 35 bilhões versus 

US$ 4,5 bilhões das duas instituições estrangeiras), além de conceder US$ 4,2 

bilhões em empréstimos no exterior no período que abrangeu os anos 2007 e 2008. 

Gudynas (2008) destaca que o banco aplica mecanismos que lembram as 

exigências impostas pelo FMI ou o Banco Mundial, como o fato de conseguir 

algumas condicionalidades e vantagens em projetos. Com a Argentina, por exemplo, 

embora conceda fundos para a execução de obras, foi exigido que os contratos da 

Petrobrás pudessem cobrar tarifas mais altas e aplicado mecanismos de 

compensação das flutuações em cotizações de moedas ou do preço do gás. 

Os financiamentos do BNDES são destinados exclusivamente a empresas 

brasileiras, o que favorece a participação de construtoras de seu país nos projetos 

envolvendo infraestrutura. Neste contexto, para melhor compreender a atuação do 

banco no processo de integração energética sul-americana, é preciso analisá-la 

dentro de um processo maior (de integração de infraestrutura), que tem como 

principais empreendimentos obras de interconexão física. 

Segundo o próprio BNDES (2004), o fortalecimento da integração regional-sul 

americana se tornou uma das principais metas do banco a partir de 2003, tendo 

como principais focos: a expansão do comércio entre os países; a atração de 

investimentos (principalmente em infraestrutura); o ganho de escala na produção; e 

a capacitação tecnológica e humana mediante cooperação e o fortalecimento do 

poder de negociação dos países. A partir de 2005, surgem as primeiras linhas de 

financiamento para empresas no estrangeiro, e, pouco tempo depois, o BNDES 

passa a oferecer linhas para capital de giro em filiais de empresas brasileiras no 
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exterior – tendo como objetivo promover as exportações de bens e serviços 

nacionais (DEOS, 2009).  

Gráfico 7: Evolução dos desembolsos totais do BNDES (em bilhões de dólares) 

 

Fonte: DEOS (2009) 

Ao observar o gráfico 7 percebe-se claramente que, a partir do ano 2003, os 

desembolsos feitos pelo banco aumentaram significativamente – passando de 12,6 

bilhões de dólares (no ano 2000) para quase 50 bilhões de dólares em (em 2008). 

Já o gráfico 8, mostra que, da mesma forma, houve, no mesmo período, um grande 

crescimento dos financiamentos feitos pelo BNDES-Exim (departamento 

responsável pelo apoio dado à exportação de bens e serviços nacionais).  
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Gráfico 8: Evolução dos desembolsos do BNDES-Exim (em bilhões de dólares) 

 
Fonte: DEOS (2009) 

A principal forma de atuação do BNDES foi apoiando o processo de 

internacionalização de empresas brasileiras – as quais receberam grandes 

incentivos financeiros para atuar fora do território brasileiro, por meio do 

financiamento de grandes obras de infraestrutura. Contudo, conforme apontado por 

Carvalho (2012), esse banco também exerce sua influência participando ativamente 

no âmbito de entidades regionais vinculadas ao processo integracionista.  

De fato, notam-se três frentes onde o BNDES participa do financiamento da 

infraestrutura regional: a) financiando projetos da carteira da IIRSA; b) aumentando 

a sua contribuição nos fundos da Corporação Andina de Fomento c) concedendo 

financiamento direto às empresas brasileiras. Deve ser destacado que, devido à 

dificuldade em encontrar bases de dados disponíveis ao público sobre todos os 

empreendimentos financiados pelo BNDES na América do Sul, a análise feita se 

baseia na revisão bibliográfica e compilação de dados convergentes sobre o tema. 

No que diz respeito ao financiamento de projetos da carteira da IIRSA, grande 

parte dos investimentos feitos são de responsabilidade dos governos nacionais. No 

caso brasileiro, a maioria se dá por meio do BNDES – apesar dessa não ser a única 

fonte de recursos42.  

Porém, conforme citado acima, o BNDES também desenvolveu uma atuação 

                                                
42 Carvalho (2012) destaca que o Brasil também utilizou a alocação de recursos orçamentários da 

União para financiar projetos. 
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indireta no financiamento de projetos da IIRSA, aumentando suas contribuições nos 

fundos da CAF – responsável por uma parcela considerável dos financiamentos 

destinados à obras de infraestrutura na América do Sul. A parceria entre essas duas 

entidades financeiras se iniciou em 2003, com a realização do “Primeiro Seminário 

Internacional de Cofinanciamento BNDES/CAF”. Este encontro teve como objetivo 

iniciar uma parceria entre as duas instituições, visando fomentar projetos binacionais 

ou multinacionais de integração de infraestrutura no continente – vinculados aos 

setores de transportes, comunicação e energia. Paralelamente, o BNDES passou a 

aumentar as suas contribuições nos fundos da CAF, elevando a condição acionária 

do Brasil dentro da entidade e tornando a carteira de empréstimos brasileira mais 

robusta. Assim, ampliou-se o poder e a cobertura do país para a contratação de 

novos financiamentos43. Deve ser destacado que a CAF é uma das principais 

financiadoras dos projetos ligados à IIRSA. De acordo com Gudynas (2008), essa 

entidade aprovou empréstimos de US$ 6,6 bilhões  em 2007, dos quais cerca de 

US$ 4,5 bilhões foram destinados à IIRSA, representando mais de 35% dos custos 

totais dos 46 projetos financiados. 

Gráfico 9: Evolução da condição das ações do Brasil junto a Corporação Andina de Fomento, 

2001-2009 (em US$ milhões) 

 
Fonte: CARVALHO (2012) 

 Conforme mostrado no gráfico 9, no período entre os anos 2001 e 2009, a 

participação brasileira nos fundos da CAF aumentou em mais de 6 vezes, resultando 

em uma maior disponibilização de recursos para obras de infraestrutura e, ainda, na 

                                                
43 Argentina, Chile e Uruguai também adotaram a mesma postura nos últimos anos.  
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divisão de custos e riscos envolvendo o financiamento de projetos. Da mesma 

forma, nota-se que o aumento da influência brasileira no âmbito da CAF (vinculada 

diretamente aos investimentos do BNDES), bem como a entrada de mais recursos 

financeiros dentro da instituição, possibilitaram a expansão da participação de 

empresas do país em projetos de infraestrutura na região. Porém, devido à ausência 

de uma base de dados clara, se dificulta uma análise precisa da participação do 

BNDES em projetos da IIRSA – uma vez que ele também participa indiretamente 

nos financiamentos feitos pela CAF. 

 Por último, deve ser citada a atuação do BNDES no financiamento direto de 

obras de infraestrutura envolvendo construtoras brasileiras, viabilizando a 

exportação de bens e serviços brasileiros, sem estar vinculada à carteira de projetos 

da CAF ou da IIRSA. Segundo dados divulgados pelo Ministério das Relações 

Exteriores (2010), a maior parte das obras de infraestrutura física na América do Sul 

foram executadas graças aos programas brasileiros de financiamento à exportação, 

a cargo do BNDES e do BB-Proex (programa de incentivo às exportações com 

financiamento do Banco do Brasil), bem como à atuação individual da CAF. Entre os 

anos de 2003 e 2010, o Brasil aprovou mais de US$ 10 bilhões em financiamento a 

obras de infraestrutura na região, distribuídos em mais de 80 projetos. A execução 

dos mesmos ficou a cargo de grandes empreiteiras brasileiras como Odebrecht, 

Andrade Gutierrez, Camargo Correa e OAS. Já em relação ao fornecimento de 

máquinas, equipamentos e materiais de transporte para os países da região, entre 

as principais responsáveis  estão a Embraer, Alstom, Confab e Mercedez-Benz do 

Brasil (MRE, 2010).  

 Visando apresentar dados mais precisos, Deos (2009) destaca que em 2007 

o BNDES desembolsou US$ 665 milhões em obras de infraestrutura no exterior – 

valor três vezes maior do que a média dos dez anos anteriores (período em que foi 

criado esse tipo de financiamento). Porém, deve ser ressaltado que esses 

investimentos não se restringiram à América Latina, englobando também “as 

primeiras liberações referentes à Linha de Crédito à República de Angola” (pág. 

115). Verdum (2013), por sua vez, apresenta dados mais atualizados, nos quais 

consta que, no ano de 2011, o banco liberou cerca de R$ 11,4 bilhões para 

exportação e, em 2012 (até o mês de novembro), cerca de R$ 10,1 bilhões (que, 

segundo o autor, equivaleriam a cerca de US$ 5,1 bilhões). 

 Em relação aos principais destinos dos desembolsos feitos pelo banco na 
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América do Sul voltados para infraestrutura, os dados da tabela 11 mostram que, até 

2006, os principais países receptores foram Argentina e Equador (seguidos por 

Venezuela e Bolívia). 

Tabela 11: Desembolsos Exim-Infraestrutura, por país (em milhares de dólares) 
 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 TOTAL 

Argentina 273.662 238.240 70.934 1.556 221.760 806.152 

Bolívia 141.943 49.776 16.004 1.766 882 210.371 

Chile 2.952 16.915 4.797 49.384 97.124 171.172 

Colômbia 906 1.678 25.556 560 - 28.700 

Equador 100.576 209.987 77.209 112.735 174.608 675.015 

Paraguai 27.943 2.237 32.066 43.360 8.009 113.623 

Peru 79.097 44.143 14.206 14.020 6.498 157.964 

Uruguai 9.318 44.757 27.285 307 2.633 84.300 

Venezuela 66.512 25.517 98.264 99.704 51.455 341.452 

TOTAL 702.909 633.150 366.321 323.400 552.969 2.588.749 

Fonte: BNDES (2007 apud DEOS 2009) 

No caso da Argentina, dados fornecidos pelo BNDES (2012) mostram que os 

investimentos voltados para a exportação feitos pela entidade nesse país saltaram 

de US$ 56 milhões (em 2001) para US$ 803 milhões em (2011). Gudynas (2008) 

destaca que, no ano de 2008, em uma visita à Buenos Aires, o presidente Lula 

informou que o banco destinaria US$ 1,7 bilhões em empreendimentos nesse país. 

De fato, o BNDES financiou vários gasodutos em território argentino, totalizando, até 

2008, US$ 690 milhões, como, por exemplo, a expansão de 500 km do gasoduto 

San Martín (da Patagônia à Buenos Aires e cujo financiamento foi de US$ 200 

milhões) e a construção do gasoduto de interconexão com o Brasil. Financiou 

também a conexão viária fronteiriça de Paso de Los Libres – Santo Tomé e, 

segundo Gudynas (2008) participou das discussões envolvendo a construção do 

túnel de Água Negra (14 km de extensão) – projeto atrelado à IIRSA, e que está em 

fase de pré execução (IIRSA, 2013) – que cruzará os Andes, com o objetivo de ligar 

Chile e Argentina. O mesmo autor chama a atenção para o fato de que, por mais 

que a construção do túnel se dará fora do território brasileiro, ele interessa 

especialmente ao Brasil por ser “concebido como parte de um Corredor Bioceânico” 

que une o sul do país ao porto de Coquimbo no Chile.  

Antunes (2007), por sua vez, menciona os financiamentos feitos pelo banco 

em projetos de infraestrutura localizados em outros países da América do Sul, como 

ampliação dos metrôs de Santiago e Caracas, construção de hidrelétricas na 
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Venezuela e no Equador, além de rodovia no Paraguai e linha de transmissão de 

energia no Uruguai – todos eles de 2007, totalizando cerca de US$ 8 bilhões. De 

acordo com os dados apresentados por Couto (2008), o custo da Usina Hidrelétrica 

de San Francisco, no Equador, foi de US$ 240 milhões de dólares. A instituição 

brasileira também foi responsável por US$ 90,2 milhões (de um total de US$ 126 

milhões) utilizados para a construção da hidrelétrica de Manduariacu, no mesmo 

país (VERDUM, 2013). Já na Venezuela, o financiamento da Usina de La Vueltosa 

feito pela entidade foi de US$ 121 milhões. 

Em artigo publicado na Revista do BNDES em dezembro de 2012, Ferreira 

(2012) destaca o protagonismo do banco em projetos de Bus Rapid Transit (BRT) 

não só na América Latina, como também na África.  Desde 2000, quando participou 

diretamente da estruturação financeira do projeto TransMilênio em Bogotá 

(Colômbia), o BNDES apoiou os sistemas de BRT do Chile e África Sul e tem em 

sua carteira de financiamentos potenciais projetos em Angola, Guatemala, El 

Salvador, Guatemala e Peru.  

No Peru, foi responsável pelo financiamento de US$ 420 milhões de dólares – 

de um total de US$ 810 milhões – para a construção da Rodovia Interoceânica Sul. 

Deve ser ressaltado que a parcela restante do financiamento da obra ficou à cargo 

da CAF – que também recebe dinheiro do BNDES. Ainda, o banco financiou com 

US$ 19 milhões a Ponte Assis Brasil – Iñapari, no Rio Acre, que liga Brasil e Peru. 

Em ambos as obras, as construtoras responsáveis são as brasileiras Odebrecht, 

Camargo Correa, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. No que tange ao setor 

energético, especificamente, a instituição brasileira emprestou mais de US$ 320 

milhões para a construção da hidrelétrica La Chaglla (de um total de US$ 1,2 

bilhões) – que será uma das três maiores do país e proporcionará um incremento de 

6,3% na oferta de energia limpa do país. 

Na Colômbia, o crescimento dos investimentos do capital brasileiro também 

chama a atenção de alguns autores (por mais que o Brasil não seja um dos 

principais investidores estrangeiros nesse país). Esse aumento pode ser explicada 

por dois fatores: primeiramente, devido às “políticas neoliberais de favorecimento ao 

investimento estrangeiro e de proteção aos direitos de propriedade do capital 

transnacional”44 incentivadas no país, principalmente após o governo de Álvaro 

                                                
44 Álvarez e Flórez (2008). 



83 
 

 

Uribe (2002-2010); em segundo, como consequência dos planos de expansão do 

Brasil na América Latina, o que envolve a criação de condições para a entrada de 

capital brasileiro e de empresas (trans)nacionais do país na região, bem como a 

criação de um corredor de escoamento de mercadorias para o Oceano Pacífico. Ao 

longo da primeira década do século XXI, os investimentos brasileiros na Colômbia 

se concentraram na indústria petroleira, na construção de geradores de energia, no 

transporte aéreo e na indústria siderúrgica (ÁLVAREZ E FLÓRES, 2008).  

4.2.2 Empresas brasileiras de construção civil 

Grandes projetos de infraestrutura tendem a apresentar elevado grau de 

complexidade, tanto no que diz respeito ao aparato técnico, como, também, ao 

financiamento das obras. No caso da América do Sul, isso adquire maior proporção 

quando se trata da integração de infraestruturas transfronteiriças, uma vez que as 

distâncias são grandes e existem alguns fatores geográficos (como relevo e 

vegetação) que dificultam o processo – a Cordilheira do Andes e a Floresta 

Amazônica são os exemplos mais óbvios. Neste contexto, além das instituições 

financeiras (responsáveis pelo financiamento dos projetos), é de grande importância 

o papel das empreiteiras, uma vez que são elas que realizam as obras de 

engenharia. Entre as empresas de construção civil, devem ser destacadas 

Odebrecht, Camargo Correa e Andrade Gutierrez, de forma que todas elas possuem 

uma participação ativa na construção de estradas, ferrovias, usinas hidrelétricas – 

entre outros tipos de infraestruturas. 

A internacionalização dos serviços de engenharia brasileiros começou a partir 

do final da década de 1970, como decorrência da política externa brasileira em 

incentivar a participação de suas empreiteiras na América do Sul e nos países 

lusófonos africanos, bem como da falta de concorrentes locais para a realização de 

grandes projetos de engenharia. Na década de 1990, a liberalização econômica e o 

processo de privatizações impulsionaram a atuação dessas empresas fora do 

território brasileiro, que passaram a ganhar a concessão desses empreendimentos.  

No século XXI essas empresas vêm se consolidando como importantes 

agentes no processo de integração (não apenas energética) no continente, graças 

ao protagonismo do governo brasileiro e à crescente participação do BNDES no 

financiamento de projetos na região. Como já foi dito neste trabalho, ao conceder 

financiamento apenas a empresas brasileiras, o BNDES favorece a entrada das 
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mesmas em outros países – que, no caso das empreiteiras, além de possuírem as 

condições técnicas para realizar os projetos, conseguem competir 

internacionalmente a custos mais baixos no que tange as grandes obras (em que o 

repasse de recursos públicos pode ser burocrático e tardio).  

Ao discutir a importância do mercado internacional para as empreiteiras 

brasileiras, Carvalho e Sennes (2009) apontam que, até 2009, as atividades 

internacionais correspondiam a pelo menos 30% do faturamento das empresas 

(atingindo até 75% em alguns casos), em um contexto em que grande parte se deu 

em território sul-americano. 

As mesmas empreiteiras responsáveis pela construção de rodovias estão 

consorciadas com grupos empresariais que exploram recursos minerais e petróleo 

na América do Sul. Assim, elas vêm ganhando cada vez mais poder econômico ao 

se constituírem como grandes holdings e diversificarem suas atividades.  

Além de atuar no ramo de engenharia, a Odebrecht é acionista majoritária da 

empresa Braskem, a maior petroquímica da América Latina. A empresa também 

controla a ETH Bioenergia, criada em 2007, com o intuito de “atingir a liderança no 

setor sucroenergético mundial” (segundo o site da Odebrecht). Para o ano de 2012, 

estava previsto que a ETH Bioenergia contasse com nove unidades produtivas, 

tendo uma capacidade instalada para processar 40 milhões de toneladas de cana de 

açúcar, produzir 3 bilhões de litros de etanol e 2700 GWh de energia elétrica (mais 

uma vez, segundo o site da própria Odebrecht). Entre os outros muitos negócios que 

a empresa possui, também merece ser destacada a Odebrecht Energia, que investe 

e opera ativos de geração de energia renovável, tanto no Brasil, como no exterior – 

o que envolve usinas hidrelétricas, parques eólicos, uma usina solar e projetos de 

biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). Criada em 2011, ela já 

acumula mais de 1400 MW de potência em projetos que estão em fase de 

implementação na América Latina.  

A Camargo Corrêa, por sua vez, possui sua própria fábrica de cimento, além 

de controlar a Alpargatas calçados (Havaianas, Topper, Rainha, Timberland e 

Mizuno), ser acionista da Siderúrgica Usiminas, da  Companhia Paulista de Força e 

Luz (CPFL – concessionária de energia do estado de São Paulo) e da Companhia 

de Concessões Rodoviárias (CCR) – que controla o Rodoanel em São Paulo, as 

rodovias Dutras, Anhanguera e Bandeirantes (entre muitas outras), totalizando 2437 

km de malha rodoviária sobre seu controle em território nacional. 
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Já a Andrade Gutierrez também é acionista da concessionária de rodovias 

CCR, citada no parágrafo acima, das prestadoras de serviços de energia Light e 

Cemig, as empresas de comunicação Oi e Contax, além dos aeroportos de Quito 

(Equador) e San José (Costa Rica) – entre muitos outros negócios. 

Com isso, fica claro que essas empresas possuem interesses que vão muito 

além da disputa por licitações envolvendo grandes obras. Devido ao seu poder 

econômico e ao vínculo estreito que possuem com governos da América do Sul – 

não apenas o Brasil –, possuem grande poder de decisão, não podendo ser 

consideradas meras prestadoras de serviços no processo de integração sul-

americana.  

A atuação dessas empresas é alvo de contestações dentro e fora do território 

brasileiro, devido aos impactos sociais e ambientais causados por suas obras. Neste 

contexto, no ano de 2008, a Odebrecht foi pivô de um estremecimento diplomático 

entre Brasil e Equador, por conta de problemas estruturais envolvendo a Usina San 

Francisco (construída pela Odebrecht) e que resultaram, na época, na expulsão da 

empresa do território equatoriano. As grandes construtoras brasileiras também 

atuam em muitas obras vinculadas tanto ao PAC e à IIRSA, como as usinas 

vinculadas ao Complexo Hidroviário do Rio Madeira – cujos impactos sociais e 

ambientais causados são significativos, sendo alvo de diversas críticas por parte da 

sociedade civil organizada.  
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5 ANÁLISE GEOENERGÉTICA DOS ASPECTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS DO 
PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA SUL-AMERICANA 

5.1 A geoenergia humana e a análise geoenergética 

A construção da ideia de geoenergia humana se deu no âmbito das pesquisas 

sobre Planejamento Integrado de Recursos (PIR) desenvolvidas pela equipe do 

Grupo de Energia do Departamento de Engenharia de Energia e Automação 

Elétricas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (GEPEA), no qual 

uma das premissas é a de que o planejamento energético deve englobar todas as 

dimensões e variáveis envolvidas à longo prazo na questão, sendo consideradas as 

seguintes: técnico-econômica, política, social e ambiental45.  

Com o intuito de aperfeiçoar e enriquecer as pesquisas voltadas ao PIR, a 

equipe do GEPEA idealizou uma ferramenta de auxílio ao planejamento energético, 

chamada de Sistema de Análise Geoenergética (SAGe). O SAGe é constituído por 

um banco de dados contendo informações geográficas relevantes aos sistemas 

energéticos, de forma que, por meio de dados integrados com mapas, e em conjunto 

com softwares de projeção de cenários e de tomada de decisões multicriteriais, 

obtém-se a base para um modelo de planejamento energético que considere não 

apenas as questões técnico-econômicas – tradicionalmente privilegiadas por 

empreendedores e tomadores de decisões –, mas também as políticas, sociais e 

ambientais.  

Com essa ferramenta, busca-se desenvolver análises focadas na interação 

entre o meio físico-natural e as ações humanas, tendo como princípio a ideia de 

geoenergia humana. A geoenergia humana é um termo criado para designar a 

relação de multicausalidade  envolvendo os aspectos sociais, econômicos, 

ambientais e políticos intrínsecos ao planejamento energético, e a forma que se 

distribuem territorialmente os recursos energéticos – e possíveis empreendimentos 

associados a eles. Dessa forma, a análise geoenergética tem como objetivo 

identificar territorialmente recursos e empreendimentos energéticos e explicar as 

consequências sociais, políticas, ambientais e econômicas relacionadas aos 

                                                
45 Para mais informações sobre as pesquisas de PIR feitas pela equipe do GEPEA,  consultar os 

trabalhos feitos por Udaeta (1997) e (2012) e Baitelo (2011). 
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mesmos. Nesse caso, será feita uma análise das questões sociais e ambientais 

envolvidas no processo integração energética – partindo do princípio que as 

questões políticas e econômicas foram contempladas nos capítulos anteriores desse 

trabalho. 

5.2  Questões sociais e ambientais presentes no processo de integração 
energética sul-americana 

Conforme já discutido neste trabalho, projetos de integração energética 

envolvem diversas dificuldades, relacionadas a questões políticas internas dos 

países – como a aprovação e aceitação de leis e projetos que envolvem interesses 

distintos dentro dos países –, bem como elementos associados à política externa de 

cada Estado e aos seus interesses geopolíticos na região. Assim, quanto maior o 

número de agentes envolvidos, maior será a dificuldade em se estabelecer políticas 

que atendam aos interesses de todos no processo – não à toa, as experiências mais 

bem sucedidas na América do Sul foram aquelas que se restringiram ao âmbito 

bilateral. Além do mais, a presença do setor privado em escala transnacional faz 

com que surjam interesses que podem se contrapor ao interesses particulares de 

cada Estado envolvido, bem como da população potencialmente beneficiada ou 

afetada por obras de integração energética. 

Da mesma forma que se percebe, no século XX, uma tendência de fomento a 

projetos transfronteiriços de integração física – associados à Iniciativa para 

Integração das Infraestruturas da Região Sul-Americana (IIRSA) e ao Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) –, nota-se que, como consequência, eles têm 

provocado diversos protestos relacionados aos significativos impactos 

socioambientais que provocam. Deve ser ressaltado que grande parte das obras diz 

respeito às regiões andina e, sobretudo, amazônica – área de grande biodiversidade 

e relevância ecológica –, por estarem localizadas em regiões de fronteiras entre 

países e serem áreas carentes de infraestrutura e interconexões com outras regiões. 

Como se sabe, apesar dos benefícios sociais e, principalmente, econômicos que 

empreendimentos desta natureza propiciam, eles podem também resultar em graves 

consequências sociais para populações tradicionais ali instaladas (como, por 

exemplo, comunidades indígenas e ribeirinhas) – que na grande maioria das vezes, 

não são beneficiadas pelas obras – gerando grande oposição por parte de 

organizações não governamentais e da sociedade organizada.  
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Durante muito tempo o paradigma vigente no setor energético vem 

privilegiando os aspectos econômicos no que diz respeito ao planejamento. Porém, 

nas últimas décadas, o debate envolvendo a sustentabilidade do nosso sistema 

produtivo trouxe a necessidade de se incluir e valorizar as dimensões ambiental e 

social em seu escopo analítico – associada, em grande parte, à preocupação com o 

esgotamento de determinados recursos naturais, bem como da concepção de que o 

desenvolvimento social é parte integrante e indissociável do que chamam de 

desenvolvimento sustentável. Em termos ambientais, a redução do consumo de 

energia e dos materiais utilizados na produção de bens e serviços pode contribuir 

para a mitigação da pressão ambiental. Vale lembrar que todas as etapas envolvidas 

na produção e no uso da energia – extração de matéria-prima, produção de energia, 

transformação, transporte, distribuição e usos finais – causam impactos ao meio 

ambiente, sendo estes de ordem indireta (ex: degradação costeira e dos mares por 

vazamento de petróleo) ou direta (ex: poluição do ar pela queima de combustíveis 

fósseis em termelétricas) (OLIVEIRA, GRIMONI, SILVA e UDAETA, 2004).  

A tabela 12 abaixo elenca alguns tipos de impactos ambientais associados à 

produção e ao uso de energia. 

Tabela 12: Impactos ambientais provocados pelo uso da energia. 

Impactos ambientais Relação com a Energia 

· Aquecimento por efeito estufa e mudanças 
climáticas 

· Queima de combustíveis fósseis 

· Chuva Ácida · Queima de combustíveis fósseis na produção de 
energia 

· Poluição urbana do ar · Uso de energia na indústria e no transporte 

· Poluição do ar em ambientes fechados · Uso da energia para cozimento de alimentos 
(comum em regiões pobres em zonas rurais) 

· Desmatamento e desertificação · Produção de lenha 

· Degradação marinha e de áreas costeiras · Produção de petróleo, navegação e mineração 

Fonte: OLIVEIRA, GRIMONI, SILVA e UDAETA, 2004 

Segundo Oliveira, Grimoni et al. (2004: 55), “a energia pode ser apontada 

como uma das principais fontes do desequilíbrio da natureza causada pelo homem” 

– sendo que os países desenvolvidos são os maiores consumidores –, de modo que 

as principais atividades responsáveis pelos impactos ambientais associados são: 



89 
 

 

§ A própria produção de eletricidade; 

§ Setor de transporte; 

§ Indústria de transformação; 

§ Macrossetor da construção civil. 

Desse modo, cabe aos governos, em cooperação com os setores produtivos, 

intensificar os esforços para utilizar a energia e os recursos de modo 

economicamente eficaz, ambientalmente correto e socialmente justo. 

Tratando especificamente da integração energética sul-americana, pode-se 

dizer que os discursos de governos e empresas envolvidas no processo de 

integração energética têm, cada vez mais, incorporado preocupações 

socioambientais – fruto da difusão da ideia de sustentabilidade na opinião pública. 

Ao analisar o conteúdo disponibilizado na internet por empresas públicas ou 

privadas e entidades financeiras ligadas ao processo de integração energética – no 

caso, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Corporação Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), Eletrobrás, Petrobrás, Shell, Total, Andrade Gutierrez, Odebrecht e Camargo 

Correa –, nota-se que em todas elas está presente a causa socioambiental e a 

busca pelo desenvolvimento sustentável. Mesmo assim, nota-se que o modelo de 

desenvolvimento da região, baseado – predominantemente – na inserção dos países 

locais como exportadores de matéria primas (naturais ou produzidas em indústrias 

de base eletro-intensivas) tem resultado no aumento de obras de integração de 

infraestruturas, (principalmente na Amazônia, região de fronteira entre vários países 

sul-americanos) e, consequentemente, em uma pressão cada vez maior sobre os 

recursos e populações locais. Por isso, essas obras têm provocado diversas 

discussões e mobilizações contrárias, promovidas por lideranças e organizações de 

povos indígenas, que têm seus modos de vidas e as suas identidades culturais cada 

vez mais ameaçadas por esse processo.  

Conflitos dessa ordem são explicados por Leff (2001), que defende que as 

práticas de apropriação e transformação da natureza resultam na mistura e no 

confronto entre a racionalidade capitalista de uso dos recursos, a racionalidade 

ecológica de prática produtiva e a racionalidade dos povos tradicionais de uso da 
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natureza46. No caso amazônico, esse fenômeno vem se manifestando ao longo da 

história, visto que os modelos de desenvolvimento lá aplicados, tiveram como 

premissa a ocupação da região, em detrimento dos interesses das populações 

tradicionais (indígenas e ribeirinhos) que habitam a região (CHAV, BARROS E 

FABRÉ, 2007). Devido à grande ocorrência de projetos nessa região, como também 

às suas características ambientais e sociais específicas – que resultam em diversos 

conflitos relacionados às obras –, optou-se por escolher a Amazônia como foco de 

análise das questões socioambientais envolvidas no processo de integração 

energética sul-americana. 

5.3 Impactos positivos associados a empreendimentos energéticos na região 
amazônica 

A construção de grandes obras de infraestrutura é tradicionalmente justificada 

pelas oportunidades de desenvolvimento que estas podem trazer. Assim, o discurso 

associado aos empreendimentos busca enaltecer a geração de empregos 

proporcionada pelas obras, bem como o estímulo ao surgimento de novas atividades 

econômicas – como resultado das novas infraestruturas. Outro fator que costuma 

ser destacado é o ganho tributário que os municípios envolvidos podem ter, devido 

aos impostos relacionados às novas atividades econômicas desenvolvidas ou aos 

royalties envolvidos na extração de petróleo e gás. Quando se trata de 

empreendimentos do setor energético, especificamente, deve ser destacado que o 

maior benefício direto é o desenvolvimento econômico e social proporcionados pelos 

estabelecimentos e cidadãos que irão usufruir da energia elétrica disponível. No 

caso da construção de usinas hidrelétricas na região amazônica,  o setor que será 

mais beneficiado com a produção de energia será o de transformação de alumínio 

para exportação, baseados em indústrias eletro-intensivas – e que não empregam 

uma grande quantidade de trabalhadores. Ainda, a navegação fluvial é facilitada 

pela construção de eclusas nas usinas. 

De fato, o aumento da oferta de empregos nas regiões onde são implantadas 

as obras é um fato, principalmente durante a fase de construção. 

Consequentemente, tem-se o aumento da renda da população empregada, 

                                                
46 Para Leff (2001), a racionalidade ambiental é um produto de um conjunto de interesses e práticas 

sociais, se apresentando, portanto, como de ordem social. 
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contribuindo – direta ou indiretamente – para a expansão do setor de serviços em 

geral e o para o comércio envolvendo bens de consumo duráveis e não duráveis, 

aumentando a arrecadação de impostos e, com isso, as possibilidades de 

investimentos em infraestrutura – conforme observado no município de Manacapuru, 

no estado do Amazonas, que abrigou obras relacionadas à construção do gasoduto 

Urucu-Coari-Manaus (MENEZES, 2011). Da mesma forma, uma pesquisa realizada 

pelo Datafolha em Altamira/PA (em 2013)47, onde estão acontecendo as obras 

relacionadas à usina hidrelétrica de Belo Monte, mostra que, segundo a população 

local, o maior benefício trazido pelo empreendimento foi o aumento da geração de 

empregos, que direta ou indiretamente proporcionou outras melhorias. Em 

contrapartida, estudos de caso sobre a geração de empregos proporcionada por 

grandes empreendimentos energéticos mostram que esse fenômeno se dá de 

maneira temporária (desaparecendo depois da construção da obra) e que a oferta 

de trabalhos não é, muitas vezes, suficiente para atender a demanda gerada pela 

migração (GAWORA, 2003, ACEBRÓN, 2006 e MENZES, 2011). 

A partir de entrevistas feitas com diferentes grupos sociais do munícipio de 

Altamira, Alves (2010) mostra que os empresários locais acreditam que a usina de 

Belo Monte trará benefícios sociais e econômicos para a região, gerando melhorias 

para a população por meio de uma maior oferta de empregos e ampliação do 

turismo. O então prefeito da cidade, em 2009, também apresentava uma visão 

otimista, na qual os ganhos tributários trariam melhoras significativas de 

infraestrutura para o município – como saúde, educação e segurança (ALVES, 

2010). A mesma autora ainda destaca que os comerciantes de Altamira também 

defendem a construção de Belo Monte, pelo fato de que esta trará o 

desenvolvimento para a região e melhorará a qualidade de vida da população. 

Dessa forma, nota-se que, de modo geral, setores da população urbana de Altamira 

veem com bons olhos a usina hidrelétrica. Não é objetivo deste trabalho fazer uma 

discussão aprofundada sobre Belo Monte e do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, por 

não se tratarem de projetos que envolvam outros Estados além do Brasil. Porém, o 

                                                
47 Disponível no http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/12/1386247-para-moradores-de-

altamira-belo-monte-trouxe-renda-e-problemas.shtml 
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exemplo citado acima serve para mostrar como determinados agentes envolvidos e 

interessados encaram positivamente empreendimentos dessa ordem. 

5.4 Impactos socioambientais negativos associados a empreendimentos 
energéticos na região amazônica 

Como já é sabido, as grandes obras de construção civil na Amazônia são 

responsáveis por uma série de impactos socioambientais. Quando se trata da 

construção de usinas hidrelétricas, por exemplo, deve ser destacado o alagamento 

de áreas imensas de floresta – segundo dados divulgados no site da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as áreas inundadas pelas usinas de Samuel, 

Balbina e Tucuruí são, respectivamente, 584 km2, 2360km2 e 2414 km2 – o que 

representa enormes danos à fauna e a flora local. Por outro lado, as experiências 

negativas decorrentes desses empreendimentos motivaram discussões deram 

origem à busca por diminuir o tamanho dos reservatórios, com usinas à fio d’água. 

Outras consequências negativas são: aumento das emissões de metano, 

resultado da decomposição de matéria orgânica nas áreas alagadas; a degradação 

da qualidade da água; mudanças no regime de vazão dos rios e, com isso, na 

dinâmica de deposição dos mesmos; mudanças na temperatura da água dos rios; e 

extinção de espécies de peixes. Ainda, obras de infraestrutura trazem consigo um 

grande aumento da população local, como decorrência da mobilização de mão de 

obra para realizar o empreendimento e da migração associada, o que intensifica o 

crescimento de áreas urbanas e a pressão sobre o meio ambiente. (SOUSA, 2000; 

MARTINEZ ALIER, 2007). Essa pressão adquire proporções ainda maiores com o 

aumento de negócios ligados ao setor madeireiro e minerador na região, como 

consequência da diminuição de custos e a criação de melhores condições para a 

instalação de negócios – por meio do fornecimento de energia mais barata e da 

construção de estradas e hidrovias (COMEGNA, 2011). 

No que tange às questões sociais, o alagamento de áreas para a construção 

de barragens costuma resultar na remoção das populações que lá viviam (e na 

perda da identidade cultural das comunidades) e na diminuição dos estoques 

pesqueiros (fonte de subsistência das comunidades ribeirinhas).  Comegna (2011) 

também aponta a inundação de áreas da floresta produtoras de castanhas, “de onde 

a população local obtém seu sustento e os recursos fitogenéticos com os quais 

produzem remédios utilizados pela sua medicina tradicional” (pág. 8). Outro 
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problema envolve a proliferação de doenças, como malária, febre amarela e dengue, 

fruto das mudanças nas condições naturais da vegetação e rios (provocadas pelo 

represamento da água), bem como do agravamento das condições sanitárias locais.  

A migração em massa para a região – consequência de obras de 

infraestrutura, em geral – resulta no aumento da demanda por habitação e serviços, 

inflacionando a economia local e sobrecarregando os serviços de saúde, 

saneamento básico, educação e transporte (já precários na região). Não menos 

relevante é o fato de que esse fenômeno costuma envolver predominantemente 

pessoas do sexo masculino, entre 20 a 50 anos, resultando em um desequilíbrio na 

proporção entre gêneros da população local, aumentando a ocorrência de casos de 

abuso sexual, bem como de prostituição adulta e infantil (GAWORA, 2003 e 

ACEBRÓN, 2006). Durante o período de construção do gasoduto Urucu-Coari (na 

região amazônica), as jovens locais costumavam se iniciar na vida sexual 

namorando forasteiros, que – em muitos casos – as abandonavam grávidas, 

restando a elas a prostituição como uma das poucas oportunidades de 

sobrevivência. Esse fato, por sua vez, causou um aumento significativo de doenças 

sexualmente transmissíveis na região – como a AIDS (GAWORA, 2003). O aumento 

da população também costuma estimular o aumento do tráfico de drogas e, 

associado a ele, o aumento da criminalidade (ACEBRÓN, 2006). 

Por último, o aumento do fluxo migratório em direção às áreas onde são 

implantadas as obras provoca significativas mudanças culturais em comunidades 

locais, devido à entrada de costumes diferentes. Se em populações urbanas esse 

fato se manifesta em pequena proporção – não sendo, portanto, tão perceptível e, 

por isso, impactante –, não se pode dizer o mesmo no que tange grupos que vivem 

em áreas mais isoladas. Na região amazônica, por exemplo, vivem comunidades 

indígenas e ribeirinhas, que possuem um modo de vida baseado em relações mais 

estreitas com o meio natural. Com isso, quando se produzem alterações em seu 

meio, produz-se, concomitantemente, mudanças em suas culturas. Além do 

processo de aculturação, comunidades indígenas isoladas apresentam maior 

vulnerabilidade a algumas doenças – por não disporem de defesa imunológica 

contra elas –, como o vírus da gripe.  

Quando se fala de outros tipos de empreendimentos energéticos (que não 

sejam hidrelétricos) na região, como gasodutos e oleodutos, pode-se dizer que os 

impactos sociais – sejam eles positivos ou negativos – são muito parecidos com os 
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citados acima (com exceção dos que se referem à mudanças em regimes fluviais, 

como a criação de barragens) e possuem uma relação direta com os impactos 

ambientais gerados. A construção de gasodutos e oleodutos em áreas 

ecologicamente sensíveis, como a Amazônia, acarreta no desmatamento ao longo e 

ao redor dos dutos – tanto para a construção dos mesmos, como também para a 

construção de vias de circulação e moradias (para suprir a demanda gerada pela 

migração). No caso de Camisea, no Peru, o início das obras deu início a um 

processo de contaminação dos recursos hídricos locais, poluição atmosférica e do 

solo. Obviamente, a abertura de quilômetros de caminhos na floresta criam 

facilidades para o desenvolvimento de atividades de ocorrência ilegal, como o 

garimpo, a expansão da fronteira agrícola, o extrativismo vegetal, e a biopirataria 

(GAWORA,2003 e ACEBRÓN, 2006), bem como aumenta a disputa e o conflito por 

terras. 

Ao discutir os impactos sociais associados à exploração de petróleo na região 

de Orito, na Colômbia, Ramirez M. (2012) destaca o deslocamento de populações 

indígenas de seus territórios ancestrais, restrições para os mesmos caçarem e, com 

isso, obterem alimentos (por causa do desmatamento associado ao 

empreendimento), aculturação e conflitos por terras envolvendo colonos e 

populações tradicionais. Da mesma forma que em outras obras de grande porte 

envolvendo o setor energético, o autor também chama a atenção para a migração 

em direção à região e para o crescimento urbano resultante. Sobre os impactos 

ambientais, a lista engloba despejo de resíduos tóxicos provenientes da extração do 

petróleo, extração predatória de outros recursos (como o cascalho do rio), 

derramamento de combustíveis, vazamento de gases nocivos para a saúde humana, 

contaminação da água, extinção de espécies vegetais originárias, redução 

significativa da fauna aquática, entre outros. 

Assim, por mais que grandes obras de infraestrutura carreguem consigo o 

discurso de geração de empregos para a população local, dinamização econômica, 

elas têm provocado o descontentamento das populações afetadas negativamente 

pelos seus impactos.  
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5.5 Mobilizações e ações coletivas contrárias aos empreendimentos 
energéticos na região amazônica 

Conforme será discutido nesta seção do trabalho, grande parte das 

mobilizações contrárias à empreendimentos energéticos na Amazônia se dá na 

região que abrange as fronteiras entre Brasil, Peru e Bolívia. Devido à sua 

localização estratégica e riquezas naturais, o Eixo Peru-Brasil-Bolívia da IIRSA atrai 

interesses de diversos agentes e, por isso, vem recebendo diversos investimentos 

em infraestrutura e exploração de recursos naturais. Tratando especificamente do 

setor energético, devem ser destacadas as obras relacionadas ao Complexo 

Hidrelétrico do Rio Madeira (CHRM) – citado no capítulo anterior deste trabalho – 

com objetivo de impulsionar a integração fluvial da região, por meio da construção 

de centrais hidrelétricas e eclusas. Este é o maior projeto hidroenergético da região 

amazônica, englobando o segundo rio mais caudaloso da Amazônia (após o Rio 

Amazonas), tendo quatro centrais hidrelétricas associadas a ele – Jirau, Santo 

Antonio, Guajará-Mirim e Cachuela Esperanza –, conforme já discutido na seção 

anterior deste estudo. 

Um exemplo de mobilização que se deu na região é o X Encontro do Grupo 

de Trabalho para a Proteção Transfronteiriça da Serra do Divisor e Alto Juruá – 

Brasil-Peru, realizado em outubro de 2008 no Acre (Brasil). A pauta do encontro se 

voltou para  os impactos sociais e ambientais envolvendo a exploração de petróleo e 

gás na região – concedida à Petrobrás Energia Peru e à empresa chinesa SAPET, 

entre outras. De fato, como já foi discutido neste trabalho, existem diversos projetos 

transfronteiriços voltados para estes fins em bacias hidrográficas binacionais na 

região amazônica (caso dos rios Acre e Juruá), o que representa uma grande 

ameaça para unidades de conservação (como o Parque Nacional Alto Purus) e 

territórios indígenas na fronteira entre Brasil e Peru. 

Preocupação semelhante foi demonstrada, no mesmo estado brasileiro, pela 

Comissão Pró-Índio do Acre, que organizou o seminário “Índios Isolados e 

Dinâmicas Fronteiriças no estado do Acre: Políticas Oficiais e Agendas Futuras para 

sua proteção”, no qual participaram diversas lideranças indígenas de tribos que 

habitam terras situadas na fronteira entre Brasil e Peru. De acordo com o documento 

produzido no seminário, as discussões se basearam na preocupação das 

comunidades indígenas locais com os impactos sociais, ambientais e culturais 
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provocados pelos projetos de infraestrutura vinculados ao Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC)48 e da IIRSA na região. No que diz respeito ao PAC, foram 

discutidos projetos abrangendo os estados brasileiros do Acre, Amazonas e 

Rondônia, incluindo a pavimentação da BR-119 (Manaus - Porto Velho) e, no que 

tange o setor energético, a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho, das 

hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no rio Madeira e as linhas de transmissão de 

energia. Já em relação à IIRSA, estavam previstos projetos envolvendo Brasil, Peru 

e Bolívia, como a pavimentação da Rodovia Transoceânica e a proposta de 

construção de uma estrada e uma linha de conexão energética no Vale do Juruá. 

Também, foi aprovado pelos governos do Peru e do Brasil o projeto público-privado 

de construção de uma linha férrea binacional entre os dois países atravessando o 

Parque Nacional da Serra do Divisor e a peruana Reserva Territorial Isconahua. 

Ainda em relação à IIRSA, não se pode deixar de mencionar a organização 

da Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)49 contra os impactos 

socioambientais causados pelos projetos de infraestrutura e interconexões 

transfronteiriças. Juntamente com outras entidades, a CIDOB promoveu, em 2008, 

um encontro intitulado “IIRSA: energía, transportes y pueblos indígenas”, onde foi 

manifestado o descontentamento das comunidades indígenas com os impactos 

causados pelas obras do CHRM na Amazônia boliviana, que, segundo elas, são 

prejudiciais à qualidade de vida da população local e ao equilíbrio dos “ecossistemas 

frágeis” locais (CIDOB, 2008). Outra preocupação levantada pelas comunidades diz 

respeito à possibilidade de fragmentação dos territórios indígenas e falta de conexão 

dos mesmos com as capitais dos Departamentos às quais pertencem. Para tal, a 

CIDOB se comprometeu em capacitar os seus líderes para que conheçam os 

projetos e as implicações do Corredor Norte e do CHRM (ambos vinculados à 

IIRSA), de modo a fortalecer a capacidade das organizações locais (CIDOB, 2008). 

Silva (2010) discute a questão da exploração de petróleo em terras indígenas, 

apontando que o tema transcende a esfera nacional. Um exemplo disso é a 

Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), realizada em 

Genebra no ano de 1989, onde foi editada a Convenção 169 – Convenção sobre 

                                                
48 Promovido pelo governo brasileiro. 
49 Organização Não Governamental, fundada em 1982 e representante nacional do movimento 

indígena do Oriente boliviano. 
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povos indígenas e tribais em países independentes. No item 2 do artigo 15 dessa 

convenção, do qual o Brasil é signatário, é colocado como obrigatório o 

procedimento de consulta às comunidades indígenas antes da realização de 

qualquer empreendimento de exploração de recursos naturais em suas terras – 

cabendo ao Estado consultar as comunidades. Da mesma forma, o fato de muitos 

empreendimentos deste cunho ocorrerem em áreas fronteiriças evidencia a 

abrangência da discussão para além das escalas nacionais de debate e deliberação. 

Outros casos envolvendo problemas desta ordem são apresentados por Silva 

(2010), como, por exemplo, o caso do povo U’wa, na Colômbia, em que o Estado 

Nacional, por meio da figura do governo instituído, concedeu à empresa 

estadunidense Occidental Petroleum o direito de explorar petróleo no bloco Samoré 

– território dos U’wa – gerando grande revolta e movimento de resistência por parte 

desta comunidade. Algo parecido ocorreu no Equador, em que o governo 

equatoriano contratou, sem consultar e informar os povos envolvidos, a empresa 

Arco Oriente Inc. para explorar petróleo na região amazônica do país. Isso fez com 

que algumas organizações indígenas recorressem a mecanismos jurídicos internos 

e internacionais para se defenderem, inclusive denunciando o Equador à OIT por 

descumprimento dos termos da Convenção 169, cujo país é signatário. Também no 

Equador, tem gerado polêmica a atuação da Petrobrás na exploração de petróleo no 

Parque Yasuni, resultando, mais uma vez, em problemas políticos com as 

comunidades locais. 

A construção da linha de transmissão ligando as centrais do Caroni 

(Venezuela) e a cidade brasileira de Boa Vista igualmente desencadeou atritos com 

comunidades indígenas locais. Este projeto atendia às necessidades de produção 

energética do estado de Roraima, visto que até o ano 2000 a capital, Boa Vista, 

gerava energia elétrica a partir da queima de óleo-diesel. O início da construção da 

linha de transmissão gerou vários conflitos com populações indígenas, uma vez que 

eles não foram consultados a respeito do empreendimento – conforme determinado 

pela OIT na Convenção 169 – além do fato de que entre o Caroni e o Brasil existem 

diversas áreas de proteção ambiental e de povos indígenas como, por exemplo, o 

Parque Nacional Canaima, que motivou a mobilização de movimentos 

ambientalistas em toda a Venezuela e de entidades internacionais. Uma das 

principais lideranças indígenas neste processo foi a Federação Indígena do Estado 

de Bolívar, que se articulou junto ao Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive), 
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fazendo com que o movimento indígena ganhasse uma grande força em nível 

nacional (REPETTO, 2004). 

Por outro lado, a partir da década de 1990 houve avanços tímidos no que 

tange à responsabilidade social e ecológica de empresas do setor petrolífero, 

resultando em avanços nas práticas da indústria de petróleo e gás natural – embora 

de forma não predominante. Este é o caso da Repsol YPF no bloco 16 do Parque 

Nacional do Yasuni, no Equador, onde foi desenvolvido um modelo de exploração 

envolvendo preocupações ecológicas e houve empenho em projetos sociais, como 

programas educacionais, criação de centro de saúde, fornecimento de moradias 

para as comunidades, etc. Ainda assim, Silva (2010) é enfática ao dizer que as 

ações da empresa espanhola não impediram a perda da identidade étnica e cultural 

das comunidades, alterando o sistema produtivo destas – como o abandono da caça 

em troca do consumo de alimentos industrializados. Além disso, a alta dependência 

em relação ao assistencialismo da Repsol YPF, bem como o processo de 

aculturação entre os indígenas, podem ter consequências sérias. 

Silva (2010) aponta outros modelos de ação eco-responsáveis, como o caso 

da exploração de petróleo em Camisea, no Peru, e as mudanças na atuação da 

Petrobrás em Yasuní, no Equador. Apesar de esse tipo de ações não ser suficiente 

para acabar com os problemas decorrentes dos empreendimentos do setor 

petrolífero em áreas indígenas, percebe-se que os movimentos sociais têm ganhado 

peso político dentro da América do Sul, fruto do que pode se chamar de crise de 

hegemonia. Esta crise de hegemonia está relacionada a mudanças nas relações de 

poder em países da região, o que envolve o surgimento de governos mais 

comprometidos com as camadas populares de seus países50. Mesmo assim, isso 

não impede que haja confrontos envolvendo a exploração de recursos energéticos e 

a construção de infraestrutura em territórios indígenas. 

Conforme já apontado neste capítulo, o discurso da sustentabilidade, que se 

diz preocupado com questões sociais e ambientais, está presente no discurso 

vinculado aos projetos de integração energética sul-americana e que são 

reproduzidos pelos principais agentes envolvidos. Porém, de maneira contraditória a 
                                                
50 Neste sentido, Repetto (2004) dá destaque para a eleição de Hugo Chavez na Venezuela, o que 

resultou em uma maior representação dos interesses das populações indígenas dentro do cenário 

político local. Da mesma forma, pode-se destacar o fato de os bolivianos terem colocado no poder 

Evo Morales, um indígena ligado aos movimentos populares no país. 
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esse discurso, as grandes obras de infraestrutura continuam sendo causadoras de 

significativos impactos sociais e ambientais – carecendo, ainda, de politicas de 

mitigação e compensação de impactos pouco satisfatórias – que, por suas vezes, 

resultam em mobilizações sociais contrárias em diversos graus nos países da 

região. 

Ao analisar o processo de integração sul-americana, Gudynas (2008) aponta 

que, por mais que as obras estejam inseridas em um contexto de políticas 

chamadas de integradoras, na realidade ele se limita à construção de interconexões 

físicas – como estradas, hidrovias e gasodutos. Para o autor, por mais que conexões 

deste tipo desempenhem uma função importante no processo integrador, não se 

pode confundir os conceitos de integração e interconexão: o primeiro diz respeito a 

um “processo de vinculação entre países que se desenvolvem em vários planos, não 

somente comerciais, mas também políticos, produtivos e culturais”, enquanto o 

segundo se limita à construção de corredores de estradas, pontes internacionais, 

extensões elétricas, entre outros (GUDYNAS, 2008: 36). Neste sentido, chama a 

atenção os objetivos relacionados à integração física regional – o que envolve 

diretamente a IIRSA – levantados em parceria pela CAF, pelo BID e pelo 

FONPLATA (BID, CAF e FONPLATA, 2003), no qual se destaca o regionalismo 

aberto.  

Partindo desse princípio, as obras de infraestrutura se constituem meios para 

resolver a falta de conexão entre diferentes regiões do continente e facilitar a 

circulação de mercadorias destinadas ao mercado mundial, servindo como “pontes” 

que devem conectar cada sub-região isolada das outras – em um âmbito no qual a 

Amazônia aparece como principal região a ser conectada. Gudynas (2008) também 

destaca que essa concepção também está presente nos planos nacionais em 

infraestrutura idealizados no Brasil, onde foram identificadas áreas isoladas que 

deveriam ser incorporadas ao sistema produtivo nacional em “Eixos Nacionais de 

Integração e Desenvolvimento” (ENID), visando criar corredores de circulação dentro 

do território brasileiro e articulados a outras regiões do continente. Ao viabilizar o 

acesso – via construção de estradas – e a produção de energia, essas regiões se 

tornam aptas para receberem atividades de extração de recursos naturais e 

produção de gêneros agrícolas voltados para a exportação. 

Dessa forma, fica evidente que o modelo de integração presente na IIRSA, e 

em outras iniciativas na região, se restringe à criação de facilidades para a 
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circulação de matérias primas, destinadas a abastecer o mercado internacional, e 

também aos interesses brasileiros em internacionalizar o capital nacional e 

consolidar sua hegemonia no continente (conforme discutido no capítulo anterior), 

não havendo preocupações sociais e ambientais diretas envolvidas. Por mais que os 

diferentes agentes envolvidos no processo aleguem ter preocupações 

socioambientais no que diz respeito às suas políticas, essas aparentam ficar em 

segundo plano – visando no máximo reduzir impactos em pequena escala –, visto 

que os projetos nos quais participam apresentam claras tensões e contradições, que 

parecem longe de serem resolvidos. 
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6 CONCLUSÕES 

Conforme mostrado neste trabalho, o processo de integração energética pode 

trazer uma série de benefícios para o desenvolvimento dos países, uma vez que a 

produção e o consumo de energia são fatores que influenciam diretamente no 

processo de desenvolvimento econômico. Da mesma forma, os recursos energéticos 

não estão distribuídos de forma homogênea pelo planeta, de modo que o comércio 

de recursos energéticos ou de eletricidade pode beneficiar tanto o país importador, 

quanto o exportador – dependendo da forma em que o processo for conduzido e dos 

interesses envolvidos. 

Também, devem ser destacadas as dificuldade inerentes a esse processo, 

que envolvem questões de soberania dos países e divergência de interesses entre 

os envolvidos – sejam eles cidadãos, empresas, Estados Nacionais ou outros tipos 

de agentes. Esse tipo de dificuldade fica evidente ao observarmos que, com 

exceção da experiência europeia, as iniciativas de integração energética que se 

materializaram de fato foram, na sua grande maioria, frutos de acordos e políticas 

bilaterais – os casos da América do Norte e da América do Sul evidenciam isso. No 

primeiro, mesmo no âmbito do NAFTA, não houve avanços para integrar México e 

Canadá. Já no segundo, a divergência de interesses entre os diversos agentes 

envolvidos e as assimetrias econômicas e sociais entre os países, dificultam o 

processo de integração regional, estimulando, assim, acordos e projetos binacionais 

diversos. 

Ainda no que tange o processo de integração energética, de modo geral, não 

se pode esquecer que as políticas de integração energética devem ser analisadas 

em um contexto mais amplo, de integração econômica. Sem uma integração 

econômica de fato, o processo de integração energética se enfraquece ou se 

impossibilita, uma vez que ele depende de bases políticas, jurídicas e econômicas 

complexas e coerentes, estabelecidas por meio de instituições supranacionais 

respeitadas por todos. Muitas vezes, o histórico de conflitos políticos entre países é 

um entrave para o processo de integração econômica e política, minando, com isso, 

a integração energética. O caso sul-americano evidencia isso, em um contexto em 

que o processo de integração econômica se encontra em um estágio pouco 

avançado, dificultando assim, a integração energética. 
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Como já dito no trabalho, existem outras experiências de integração 

energética que não foram abordadas, porém, com os modelos de integração 

mostrados, acredita-se ter sido fornecida uma base para analisar as políticas de 

integração energética pelo mundo. 

No caso específico da integração energética sul-americana, a análise 

histórica desse processo mostra que este passou por diversas modificações  ao 

longo das últimas décadas – acompanhando as transformações políticas e 

econômicas ocorridas no continente. No século XXI, por exemplo, o fortalecimento 

do discurso anti-imperialista e anti-neoliberalismo resultou no aumentou da 

participação dos Estados e de suas empresas na tomada de decisões e nos lucros 

referentes à exploração dos recursos energéticos, bem como diminuindo a 

dependência de financiamentos oriundos do BID e do Banco Mundial – que 

orientavam as políticas econômicas na região. Ainda, o crescimento econômico dos 

países resultou no aumento de suas demandas energéticas, tornando necessário 

novos empreendimentos no setor de energia. Neste contexto, deve ser destacado o 

Brasil, que vem se consolidando como uma liderança neste processo – estimulando 

novos projetos e a participação de capital brasileiro, por meio dos financiamentos do 

BNDES e da participação de empresas de construção civil – devido ao seu poder 

econômico – e, com isso, político na região –, bem como às suas necessidades 

energéticas, que vêm aumentando nos últimos tempos. Uma das consequências 

associadas a esse fenômeno é o surgimento de diversos projetos de infraestrutura 

na Amazônia, região de fronteira entre vários países sul-americanos e cuja maior 

parte se encontra em território brasileiro. 

Também é passível de comentários o fato de os empreendimentos 

energéticos transnacionais se restringirem, na sua grande maioria, ao âmbito 

bilateral. Isso mostra que o processo de integração energética na América do Sul 

não foi um fim em si, mas sim um meio para suprir as necessidades energéticas e 

econômicas de determinados agentes e países, em determinados períodos 

históricos recentes. Em outras palavras, projetos como Itaipu e o Gasoduto Brasil 

Bolívia tinham como principal objetivo atender os interesses econômicos das partes 

envolvidas – e não a integração energética por si só. Mesmo em iniciativas mais 

recentes, como a IIRSA, a integração dos setores de energia dos países sul-

americanos se dá em um plano maior: o de integração de infraestruturas (que 
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envolve também as redes de circulação e comunicação) – sendo portanto um meio 

para se alcançar um projeto de integração maior.  

Por outro lado, o processo de integração não se limita à criação de 

interconexões físicas em uma região. Ele demanda uma série de políticas e 

regulamentos harmônicos para facilitar os diferentes tipos de fluxos inerentes a esse 

processo, bem como o estreitamento de vínculos políticos, produtivos e culturais. 

Neste sentido, os resultados ainda foram pouco satisfatórios, visto que privilegiou-se 

projetos relacionados ao setor de transportes, em detrimento dos outros – que 

atendem a interesses econômicos específicos, mas que não contribuem para 

diminuir as assimetrias sociais e econômicas presentes dentro dos países sul-

americanos, e no continente de modo geral. Por isso, muito se precisa avançar na 

América do Sul – se não quisermos uma integração restrita apenas a facilitar o 

escoamento de mercadorias pelo continente. As diversas transformações ocorridas 

no processo de integração energética na região evidenciam uma falta de consenso 

em se definir um modelo de integração abrangente e que atenda aos interesse de 

todos os Estados da região. Algo que está diretamente relacionada às assimetrias 

internas existentes dentro dos países, como também entre eles. Assim, para que 

isso seja superado, se faz necessário que essas assimetrias sejam resolvidas tanto 

dentro dos países, como entre eles. 

Por último, devem ser destacados os diversos impactos sociais e ambientais 

provocados por empreendimentos relacionados ao processo de integração 

energética sul-americana – principalmente na região amazônica –, bem como a 

ausência de um diálogo horizontal com as populações afetadas. Por mais que as 

diversas comunidades impactadas pelas obras estejam se mobilizando cada vez 

mais para serem ouvidas, nota-se que os interesses econômicos têm prevalecido 

sobre os de ordem social e ambiental, de modo que as diversas mobilizações 

contrárias aos empreendimentos não têm contribuído para mudar a filosofia por trás 

dos mesmos. Com isso, por mais que neste século esteja ocorrendo uma 

intensificação do processo de integração física regional, ainda não é possível notar 

uma redução significativa das desigualdades socioeconômicas no continente; pelo 

contrário, o que se observa é que as obras geram diversos impactos sociais e 

ambientais nas regiões onde são implementadas. Impactos que se dão no âmbito de 

cada país – resultante de suas relações e políticas internas – e não da integração 

energética. 
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