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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de estudar o processo de securitização 

energética na América do Sul baseando-se no conceito de integração energética e no  

caso do gasoduto Bolívia – Brasil. A pesquisa toma como referência o papel da 

segurança energética nas relações de segurança internacional, ao abordar o 

fortalecimento dos projetos de integração regional na América do Sul e os conseqüentes 

enfrentamentos causados pelo aumento da interdependência energética e o aparecimento 

do movimento socialista bolivariano. 

 

           Palavras chave: Brasil, Bolívia, gás natural, integração regional, segurança 

energética. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work has been written aiming the process of energy securitization in 

South America based on the concept of energy integration and case of the Bolivian – 

Brazilian gas pipeline. Taking for granted the role of energy security in the international 

security affairs throughout the discussion about the strengthening of regional integration 

projects in South America and the consequent clashes caused by the increasing energy 

interdependence and the emergence of the Bolivarian socialist movement.   

 

Keywords: Brazil, Bolivia, energy security, natural gas, regional integration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

Lista de Quadros e Figuras .........................................................................................08 

Introdução......................................................................................................................09 

Capitulo 1: O lugar da Segurança energética nas relações Internacionais.....................12 

1.1 Segurança energética cooperação e conflito........................................................16 

1.2 Segurança Energética na América do Sul............................................................22 

 

Capítulo 2: Integração energética Sul-Americana..........................................................24 

2.1 O papel da energia na integração regional...........................................................26 

2.2 A integração energética na América do Sul.........................................................27 

2.3 Propostas de integração energética na América do Sul.......................................28 

2.4 Tensões no setor energético na América do Sul..................................................34 

 

Capítulo 3: O Gás Natural e o Gasoduto Bolívia – Brasil..............................................36 

3.1 O Gasoduto Bolívia – Brasil ...............................................................................39 

3.2 A nacionalização..................................................................................................42 

3.3 Conseqüências e reações......................................................................................44 

      

Conclusão.......................................................................................................................49 

 

Bibliografia.....................................................................................................................51 

 

 



 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 – Vetores de Dinamização nos Processos de Securitização.............................14 

 

QUADRO 2 – Visão sul-americana dos níveis de operação da segurança energética.........18 

 

QUADRO 3 – Visão Européia dos níveis de operação da segurança energética...............18 

 

QUADRO 4 – Visões sobre o Gás Natural........................................................................39 

 

QUADRO 5 – Comparando as conseqüências da nacionalização.......................................47 

 

 

   

 

LISTA DE FIGURAS 

 
FIGURA 1 – Contribuição da Escola de Copenhagen para a segurança energética............21 

 

 

FIGURA 2 – Reservas provadas de gás em 2009...............................................................38 

 

 

FIGURA 3 - Principais Fluxos de gás natural no mundo....................................................40 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 
 

Introdução 

 

Desde a valorização das iniciativas de integração regional na América do Sul 

na política externa brasileira, a segurança energética entrou na agenda diplomática por 

meio da iniciativa de construir o Gasoduto Bolívia – Brasil (GASBOL), sua concepção 

era com o objetivo de integrar a região energeticamente, todavia com a sua 

nacionalização em 2006, a securitização da política energética na região passou por uma 

reinterpretação. 

Dentro dos estudos de segurança nacional esse trabalho representa um esforço 

para a análise de temas de segurança internacional com base num arcabouço teórico 

próprio das relações internacionais e oferece mais um esforço na construção de um 

marco de estudos para a segurança energética internacional. 

Com o advento do conceito da segurança energética a importância de estudos 

com métodos reconhecidos no setor é fundamental para a sociedade brasileira, para a 

reflexão do setor energético com base em estudos científicos e para a formulação de 

políticas públicas consistentes no setor. 

A estrutura do trabalho é formada por três capítulos que partem indo em um 

primeiro momento da Segurança Internacional em direção á Segurança Energética 

Internacional, com base em elaborações teóricas recentes que possuem aceitação pela 

comunidade acadêmica de Relações Internacionais e continuando em um segundo 

momento com a avaliação dos projetos de integração regional e terminando em uma 

terceira etapa com a ponderação do setor do gás natural e conseqüentemente do 

GASBOL. 

O primeiro capítulo aborda a posição da segurança energética dentro das 

relações internacionais, um assunto que apesar ser um tema clássico das análises 

geopolíticas internacionais, no momento encontra-se em um debate teórico acerca da 

adoção de uma agenda de estudos.  

Historicamente, o estudo de segurança internacional em relações internacionais 

é elaborado com foco em defesa e conflitos estatais, todavia a mudança na natureza dos 
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conflitos internacionais, criou uma agenda maximalista em contraste com a antiga 

agenda minimalista centrada nos assunto militares. 

O estudo de segurança energética é fortalecido e reconhecido como parte da 

segurança internacional principalmente com base nas contribuições da escola de 

Copenhagen, pois os estudos nesta base, abrem espaço para novos temas e atores de 

segurança internacional, além de oferecer inteligibilidade, e um quadro analítico para 

temas de segurança mais além da alçada militar. 

Ainda no primeiro capítulo é apresentada a situação da segurança energética na 

América do Sul, que foi fortalecida com base na intensificação da integração regional na 

América do Sul e no fortalecimento do movimento socialista bolivariano que se 

aproveita de uma agenda própria na área energética. 

O segundo capítulo começa com a conjuntura sul-americana, e o 

fortalecimento do conceito de América do Sul como vetor da política externa brasileira, 

influenciando todos os países da região, afim de apresentar o papel da segurança 

energética na América do Sul. 

Este mesmo capítulo trata das principais proposições sul-americanas no setor 

energético, tanto no âmbito das institucionais regionais estabelecidas como na criação 

de novos organismos para o setor energético, por último trata dos conseqüentes 

enfrentamentos causados pelo aumento da interdependência energética na região.  

Finalmente o último capítulo trata do gás natural, sua situação dentro dos 

marcos de segurança energética, a perspectiva de incremento na produção de gás no 

futuro e a posição do gás dentro da América do Sul, finalizando com um estudo sobre o 

GASBOL, sua implementação e a nacionalização com a hipótese de re-securitização da 

relação entre Brasil – Bolívia, após esse episódio. 
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CAPÍTULO 1 

 

O lugar da segurança energética nas relações internacionais 
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O lugar da segurança energética nas relações internacionais 

A segurança internacional é um tema clássico das Relações internacionais que 

esteve historicamente ligado ao estudo de defesa nacional e conflitos estatais, com a 

transformação do sistema internacional e a mudança no quadro dos conflitos no mundo, 

abriu-se espaço para a expansão da matéria dentro da disciplina de Relações 

Internacionais. 

Os estudos sobre segurança internacional nas relações internacionais são 

apreendidos hodiernamente por duas grandes agendas que não são necessariamente 

excludentes, mas que antes trazem importantes insights específicos e que podem muitas 

vezes se complementarem para uma visão mais adequada da dinâmica internacional 

(BUZAN et al., 1998). 

De um lado, existe uma agenda de estudos tradicionais que aborda 

predominantemente temáticas estratégico-militares, centradas nos Estados com uma 

perspectiva minimalista da segurança, que se concentra nas discussões sobre as políticas 

de defesa nacional. 

Nesse ramo os principais trabalhos são elaborados na perspectiva do paradigma 

nacional-realista, que possui uma visão da realidade internacional conflitiva e estado-

centrista, que restringe os estudos de segurança internacional em áreas onde é 

empregado o aparato militar. 

De outro lado, existe uma nova agenda, que se caracteriza por uma abordagem 

maximalista ou alargada de temas sobre a segurança internacional, que incorpora 

assuntos políticos, militares e econômicos da alçada estatal, além de temáticas 

paradiplomáticas e transnacionais, que partem desde a pessoa humana e vão até 

discussões sobre meio ambiente. 

Nesse contexto está inserido o paradigma liberal, as críticas pós-modernas e 

pós-estruturalistas de relações internacionais, além de correntes influenciadas pela 

vertente construtivista, um paradigma de difícil classificação, e com várias vertentes 

internas, mas com enriquecida capacidade explicativa.  

O estudo de segurança na escola de Copenhagen é influenciado pelo paradigma 

construtivista, pois reconhece a validade do discurso na criação de ameaças 

internacionais e apresenta um quadro de análise da segurança internacional que 
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incorpora a dinâmica dos atores, abre espaço para novas agendas e cria um modelo 

analítico da segurança internacional em nível regional. 

Na agenda de pesquisa da escola de Copenhagen, o conceito central é a 

securitização, que trata-se de um processo que ocorre quando um assunto é apresentado 

como ameaça real, requerendo medidas extraordinárias e que justificam ações fora dos 

procedimentos normais da política (BUZAN, 1998). 

Na dinâmica de securitização pode-se apreender o processo como sendo o 

resultado de três unidades necessárias:  um objeto referente, (objeto considerado como 

ameaça), os atores securitizadores (atores que securitizam apresentando determinado 

objeto como ameaça) e os atores funcionais (atores que não securitizam, mas que 

afetam a dinâmica em determinado setor).   

 

Quadro 1 - Vetores de Dinamização nos Processos de Securitização 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameaça 

Tema apresentado através do discurso dos 

atores securitizadores como ameaça, 

justificando medidas extraordinárias e que 

pode resultar no uso da força 

Atores de securitização 

Ator que apresenta determinado tema como 

ameaça que pode resultar ações fora dos 

procedimentos normais da política 

Atores funcionais 

Atores que não securitizam um tema, mas 

afetam a dinâmica de determinado setor da 

segurança internacional. 

 Fonte: Elaboração própria. Baseada em Buzan (1998). 

Com base nestas formulações, o estudo de segurança internacional deve unir as 

duas agendas e nessa união dessas vertentes dois pontos são primordiais, primeiro 

definir o nível de análise e em seguida dividir a realidade da Segurança internacional em 

categorias menores, primeiro o nível de análise mais utilizado na segurança 

Atores funcionais 

Atores de 

securitização 

Ameaça 
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internacional passa a ser nível regional por meio do conceito de Complexo Regional de 

Segurança (CRS), e em segundo lugar, a divisão da segurança internacional na 

categoria de setores, tais como humano, ambiental, societal, político e militar (BUZAN, 

1998). 

Sendo a referência a categoria setorial, visualiza-se que a natureza da 

sobrevivência e das ameaças diferirá através das diferenças entre os setores, em outras 

palavras segurança é um termo genérico que varia na forma. Segurança significa 

sobrevivência diante de ameaças, mas o que constitui uma ameaça muda em cada setor, 

e justamente devido a esta percepção que muitos autores tem feito leituras setoriais 

sobre segurança energética.  

Tomando como referencia o nível regional, observa-se que os países são em 

sua imensa maioria jogadores globais e possuem relações com países em todo o globo, 

entretanto as ameaças em geral são mais reais quando estão próximas, logo insegurança 

é associada com proximidade e o entorno fronteiriço. 

O termo Complexo Regional de Segurança é simples e denota a regionalização 

da segurança internacional. Pode ser definido como um conjugado de atores cujos os 

processos de securitzação são tão interligados que seus problemas de segurança não 

podem ser analisados ou resolvidos de maneira independente uma das outras (BUZAN e 

WAEVER, 2003).  

Em um complexo Regional de Segurança a estrutura é formada da seguinte 

forma: a distribuição de poder entre os estados da região; os padrões de amizade-

inimizade entre os atores relevantes ao longo dos setores; relação de poder com atores 

externos á região, como grandes potências. Outra característica importante em um 

complexo de Segurança Regional é a anarquia, ou seja, a autonomia de um CRS em 

relação á outro. No mundo existem vários Complexos Regionais de Segurança inclusive 

o da América do Sul e estes complexos podem ser classificados da seguinte forma: 

formação conflituosa; regime de segurança e comunidade de segurança (CEPIK, 2005). 

 Segundo GEHRE (2009), o Conceito de Complexo Regional de Segurança na 

América do Sul atribui maior inteligibilidade para pensar as questões internacionais 

como segurança energética, ambiental e climática. Pois as temáticas de segurança na 

América do Sul também obedecem á uma lógica regional, e o estudo desse temas 

tomando como objeto de estudo os países sul-americanos em conjunto é mais profícuo. 
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Nesse sentido a realidade atual da segurança energética é diferente da antiga 

forma em duas maneiras, primeiro o estudo expandiu, abrindo espaço para uma nova 

agenda de estudos e compreende á novas contribuições teóricas, a segunda mudança é a 

priorização do nível regional de análise, pois esse nível confere maior proveito na 

compreensão dos vetores conflitivos no mundo.  

 

1.1. Segurança energética: cooperação e conflito 

 

Neste trabalho, no entanto, o objetivo não é mostrar dinâmica do complexo de 

segurança regional da América do Sul, mas o Complexo de Segurança energética da 

América do Sul, tendo como foco o GASBOL. 

Dentro do estudo de segurança internacional, quando se analisa os marcos da 

segurança energética, observa-se que a antiga agenda minimalista de estudos de 

segurança internacional tem relevância ao revelar os vetores conflitivos existentes, 

todavia ainda mais importância têm os estudos maximalistas, com a abertura de espaços 

para análise de ameaças, atores de segurança e objetos de segurança, onde se revelam 

uma dimensão mais relacional entre vetores de cooperação e conflito.    

Dentro da agenda maximalista de segurança internacional, o primeiro ponto 

para compreender a segurança energética é a sua definição, e as conseqüências do 

conceito escolhido. Os  conceitos de segurança energética, em geral são criadas nos 

países centrais, levando em consideração apenas os interesse dos países consumidores, 

todavia no contexto sul-americano existe a necessidade de um conceito que leve em 

consideração, diferentes perspectivas.  

 

 “Segurança Energética é definida como uma tentativa dos 

consumidores de energia de se protegerem de interrupções que podem 

ameaçar o fornecimento de energia, como um resultado de um acidente, 

terrorismo, falta de investimento na infra-estrutura ou falta de organização do 

mercado de energia. A definição de segurança energética geralmente enfatiza 

o preço e fornecimento eficiente e seguro como um preço razoável de 

energia.” (PALONKORPI, 2007,  p. 1). 
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O conceito de segurança energética ao contrário do que parece não se restringe 

á dimensão econômica de suprimento de energia, preço e outros conceitos econômicos, 

mas inclui aspectos políticos como ameaças á segurança energética. Por isso a análise 

de segurança energética deve abranger o setor político e econômico além de ter a 

capacidade de levar em consideração a perspectiva dos países produtores e 

consumidores.              

Conforme PRONINSKA (2007), a visão de Segurança Energética muda 

conforme a posição do país no mercado de energia. Haja vista que para os exportadores 

o fundamental é a segurança da demanda para suas fontes de energia. Em contraposição 

para os importadores o foco é o desafio da dependência energética e o risco de corte no 

fornecimento. 

Fora das discussões acadêmicas nas quais o setor energético ainda é 

negligenciado, as sociedades modernas estão como o seu nível de qualidade de vida 

intimamente ligado á capacidade dos países em oferecer energia para á suas populações 

e na competência das nações em manter seguro o fornecimento de energia.  

O setor energético é fundamental atualmente, pois as sociedades são altamente 

dependentes dos serviços energéticos, como eletricidade, e interrupções demoradas no 

fornecimento de energia causariam efeitos imediatos e nocivos na economia, na 

estabilidade política e na vida das pessoas, pois, as residências, setor econômico e os 

governos dependem de energia para cumprirem suas atividades fins (BAUMANN, 

1998).  

Nos últimos anos houve um forte crescimento no interesse pela área de 

segurança energética devida a fatores como: a) Aumento vertinhoso na demanda global 

de energia; b) as idiossincrasias do mercado de petróleo e o alto preço do combustível; 

c) um aumento no nível da interdependência no mercado de energia entre os países; d) 

problemas técnicos com eletricidade, ocasionando vários cortes de energia temporários; 

e) debilidades na infra-estrutura de energia em toda a cadeia energética de produção; f) 

liberalização e desregulamentação do mercado de energia. Além de fatores não 

econômicos que podem gerar problemas no fornecimento de energia, tais como 

catástrofes ambientais, o temor de ataques terroristas em infra-estruturas estratégicas no 

Oriente Médio e conflitos nos países produtores de energia (PRONISKA, 2007).  
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Quando se toma por referência a formulação de política energética dos países 

há que se considerar os níveis, nos quais os países operam para aumentar sua segurança, 

nessa perspectiva existem três níveis de operação da política energética, tal como 

observado por estudiosos latino-americanos como LE-FORT e MORALES (2006), que 

atribuem ao setor energético três níveis nos quais um país pode atuar visando conferir 

maior segurança para sua matriz energética.  

 

Quadro 2 - Visão sul-americana dos níveis de operação da segurança energética 

Relações Exteriores 

As relações com os países produtores de energia, o aumento 

da cooperação regional no setor energético, trocas de 

conhecimento e informações e o aumento da transparência e 

competitividade nos mercados de recursos energéticos 

regionais e internacionais.  

Segurança Regional e Nacional 

O impacto sobre a segurança regional e global de temas 

como: ameaça de terrorismo sobre o fornecimento 

energético; crises internas ou internacionais em países ou 

regiões exportadoras de recursos energéticos e seu impacto 

no custo ou fornecimento desses recursos.  

Âmbito local 

Implementação de políticas públicas de longo prazo para 

responder ás ameaças crescentes que enfrenta o 

abastecimento de energia, somadas ao desenvolvimento de 

sistemas de resposta de emergência para responder ao corte 

temporário de abastecimento. Avalia-se a perspectiva de 

aumento da demanda de recursos energéticos para os 

próximos anos.  

           Fonte: Elaboração própria. Baseada em LE-FORT, MORALES (2006). 

 

Não obstante o primeiro enfoque mais detalhado para a apreensão de segurança 

energética, existe a visão de estudiosos europeus, como PRONISKA (2007) que 

atribuem ao setor energético apenas dois níveis de análise. Com uma abertura maior 

para a utilização da força em assuntos energéticos que focaliza a preocupação ambiental 

e a segurança.  

Quadro 3 - Visão Européia dos níveis de operação da segurança energética 

Nível doméstico 

As medidas de securitização energéticas são escolha de 

fontes energéticas seguras, diversificação e otimização da 

energia nacional e conservação do meio ambiente,  defesa 

da estrutura de energia nacional (refinarias, oleodutos, 

subestações de energia e outros), gerenciamento da 

demanda de energia,  eficiência energética, liberalização e 

desregulamentação do setor de energia. 

Nível Internacional 

O nível das negociações internacionais envolvem canais de 

cooperação para o desenvolvimento da segurança 

energética por meio da ênfase em diferentes fontes 

energéticas, diversificação de fornecedores estrangeiros, 

cooperação com exportadores, ou medidas não pacificas 

para garantir o suprimento de energia como: uso da força; 

sanções; embargos ou uso da energia como uma arma 

política. 
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              Fonte: Elaboração própria. Baseada em PRONISKA (2007). 

Segundo uma perspectiva unilateral, existem princípios que podem aumentar a 

segurança energética de um país através do fortalecimento das potencialidades da matriz 

energética e para minimizar as debilidades e lacunas estruturais (YERGIN 2006).  

 O primeiro princípio é o da diversificação das fontes: como base nesse 

principio, o  estado deve multiplicar as fontes de energia, pois  reduz o impacto da 

interrupção do fornecimento de uma fonte de energia e diversificar as alternativas serve 

aos interesses de consumidores e produtores. 

O segundo principio é o poder de recuperação: segundo esse princípio o estado 

deve manter uma margem de segurança no suprimento de energia que possibilite defesa 

contra quebras de fornecimento e facilite a retomada após a interrupção. Este princípio 

pode ser alcançado através de produção suficiente de energia em espera, reservas 

estratégicas, backup em equipamentos, adequada capacidade de estoque em toda a 

cadeia produtiva e planos bem elaborados que contenham eventuais cortes de energia. 

O terceiro princípio é reconhecer a realidade da integração: neste princípio o 

estado deve reconhecer que existe apenas um mercado de petróleo, um imenso sistema 

global que movimenta e consome aproximadamente 86 milhões de barris por dia, para 

os consumidores, segurança reside na estabilidade desse mercado. A interrupção desse 

mercado não é uma opção. 

O quarto princípio é a importância da informação: Informação de alta-

qualidade possibilita o bom funcionamento dos mercados. No nível internacional a 

Agência Internacional de Energia aumentou o fluxo de informação sobre energia. A 

qualidade da informação também é essencial em momentos de crises, quando o pânico 

dos consumidores pode ser fomentado por medo e acusações criando uma percepção da 

realidade distorcida. Nesses casos, governos e empresas podem conter o pânico 

utilizando informação de alta qualidade. 

Na perspectiva de conflito e cooperação entre os países o setor energético tem 

a sua própria dinâmica. Partindo de uma análise geopolítica das relações internacionais 

entre os países produtores e importadores que impactam na segurança energética, 

observa-se dois padrões de relacionamento inter-estatal. 

De um lado existe a perspectiva do conflito, mostrando que os conflitos 

energéticos atuais são divididos em duas formas: primeiro a tensão e as disputas entre 
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os países no mercado de energia que possibilita o aumento da rivalidade, todavia  na 

maioria das vezes sem a perspectiva de conflito armado. De outro lado, conflitos em 

regiões ricas em petróleo e gás podem resultar no uso da força.  

Em um conflito armado por recursos o fator energético é predominante, no 

entanto existem conflitos nos quais as fontes de energia são apenas elementos do 

embate. Nesse sentido, são três formas que ocorre a ligação entre fontes de energia e 

conflitos armados. O primeiro acontece quando a fonte de energia é causa do conflito. O 

segundo é quando a fonte de energia desenvolve um papel, um alvo ou outro objetivo 

secundário em uma guerra; a terceira forma ocorre nos conflitos que o dinheiro obtido 

pelo comércio de energia financia um conflito armado (PRONISKA, 2007). 

De outro lado, a cooperação ocorre, pois apesar de um país ter interesses 

divergentes de outros países no mercado de energia e competir por melhores condições 

com os demais países, as naçõess em conjunto têm objetivos comuns tais como: reduzir 

a vulnerabilidade do mercado de energia; melhorar a segurança física da infra-estrutura 

de energia; fomentar estabilidade política e econômica em regiões produtoras de energia 

e construir segurança jurídica que possibilite investimento na área. Esses são assuntos 

nos quais países exportadores e importadores podem cooperar. 

Neste contexto, outra forma de cooperação no mercado energético entre os 

países é a cooperação tecnológica, pois existe a necessidade de tecnologia, para 

aumentar a eficiência do consumo e produção de energia e o desenvolvimento de 

combustíveis renováveis entre outros objetivos de longo prazo no setor energético que 

só serão possíveis com cooperação tecnológica entre os países. (PRONISKA, 2007). 

Conforme PALONKORPI (2007), tomando-se como referencia a perspectiva 

relacional entre conflito e cooperação com base nas contribuições da escola de 

Copenhagen para explicar a securitização energética, existem três vetores que podem 

ser apreendidos para se estruturar uma arquitetura analítica.    

O primeiro vetor é a definição dos atores que devem ser analisados em um 

estudo de segurança energética. No setor energético utilizar as ferramentas da teoria da 

securitização é perigoso, pois não se percebe claramente qual é o ator principal, todavia 

de maneira simplificada, define-se o estado como ator principal quando os fatores 

políticos dominam a agenda e as empresas internacionais como atorem centrais quando 

as questões econômicas dominam a agenda. 
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 O segundo vetor da escola de Copenhagen para o setor energético seria 

justamente a criação de um marco que auxilia o pesquisador a atribuir para uma 

determinada relação energética baseada em uma perspectiva espacial, o rótulo de 

complexo regional de segurança energética. 

 “O complexo regional de segurança energética é formado pela 

interação energética entre dois ou mais estados em uma limitada área 

geográfica que inclui uma relação de dependência energética entre os estados 

e uma percepção dessa dependência como uma ameaça.” (PALONKORPI, 

2007, p. 3) 

O terceiro vetor, entre segurança energética e a escola de Copenhagen é a 

contribuição desta para a compreensão do processo de securitização em si. Para o 

entendimento de como a segurança energética é intuída é necessário saber os padrões de 

amizade e inimizade que existe entre os países que afetam diretamente essa relação, e 

como a segurança energética é percebida, ou seja, além do comércio de energia, os 

graus de amizade ou inimizade também explicam se a dependência energética é 

securitizada ou politizada. 

Figura 1 - Contribuição da Escola de Copenhagen para a segurança energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PALONKORPI (2007). 
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1.2. Segurança Energética América do Sul  

 

Nos estudos de segurança internacional, a América do Sul é marginalizada dos 

focos de pesquisa, pois existe um consenso difundido que a região é livre de conflitos, e 

a possibilidade de guerras internacionais não é real. 

E a relação pacífica do Brasil com os vizinhos possui tradição secular. Após 

terminar a construção das fronteiras brasileiras, o Barão do Rio Branco iniciou o seu 

trabalho para a construção de uma América do Sul pacífica que seria uma condição 

necessária para o desenvolvimento do Brasil, esse projeto do Barão posteriormente se 

tornaria um vetor na política externa do Brasil (LAFER, 2001, p. 52).  

Na região sul do continente, onde a presença do Brasil é historicamente mais 

forte, a segurança energética é um tema menos relevante, pois nos últimos anos, ao 

mesmo tempo em que aumentava a importância da segurança energética para os países, 

os países do cone fortaleciam seus laços e criavam o MERCOSUL.  

Segundo LE-FORT e MORALES (2006) os projetos de integração no Cone 

Sul limitaram as possibilidades de conflitos regionais no âmbito da segurança 

energética, pois, a cooperação econômica regional fomentou a integração energética 

regional através de vários projetos de integração, desse modo a integração energética 

fez com o apelo pela segurança energética regional fosse diminuído.  

Nos últimos com o crescimento da ênfase brasileira na América do Sul como 

um todo, a Amazônia e o norte da América do Sul cresceram em relevância para o país, 

seguindo essa tendência o Brasil firmou acordos de integração com países desta região, 

dentro desse processo ocorreram o acordo de integração energético com a Venezuela e a 

construção do Gasoduto Bolívia – Brasil. 

No entanto o setor energético não serviu apenas para o fortalecimento do 

projeto brasileiro regional, mas também abriu espaços para conflitos nessa área, pois 

aumentou a relação entre os países e conseqüentemente o grau de interdependência. 

Tomando-se em conta que um processo de integração regional é suscetível á avanços e 

recuos conjunturais. 
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Nesse sentido, a riqueza de recursos da América Latina, apesar de seu potencial 

integrador, pode transformar-se em fonte de rivalidade entre os países e fator de 

desunião da região. O caso boliviano demonstra essa competitividade (COSTA, 2009). 

Na América do Sul, além de interesses nacionais diferenciados na temática 

energética, existem dois projetos de inserção internacional divergentes. Um é baseado 

na economia de mercado e outro na intervenção estatal, no primeiro grupo estão Chile, 

Colômbia e Peru, no outro grupo estão países como Bolívia, Venezuela e Equador, o 

Brasil está em uma posição intermediária (OBANDO, s. d.). 

E nesses últimos dez anos, a segurança energética entrou na agenda sul-

americana, com o advento do movimento socialista bolivariano, o recrudescimento do 

sentimento nacional, e a própria integração regional, os espaços que faltavam para a 

energia entrar na agenda sul-americana foram criados. 

No Brasil, a sociedade brasileira aumentou sua atenção para a Segurança 

energética por dois motivos Principais: primeiro o apagão de 2001 e segundo a crise 

com a Bolívia em 2006. Após esses eventos o Brasil colocou os assuntos energéticos 

como essenciais para o seu desenvolvimento econômico e para sua segurança nacional 

(HAGE, 2008). 

O Brasil com sua história pacífica, seu projeto integracionista não foi poupado 

do aumento dos processos de securitização da temática energética na região, a crise com 

a Bolívia e a competição com a Venezuela pela liderança na agenda energética sul-

americana são demonstrações dessa situação.  
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Integração energética sul-americana 

 O presente capítulo discute o impulso integracionista sul-americano iniciado 

pelo Brasil, para em seguida estabelecer um nexo entre integração regional e integração 

energética, e as conseqüências do incremento da integração energética nos conflitos 

nessa área que ocorreram nos últimos anos na América do Sul. 

 A conexão entre energia e integração regional é relativa á relação de 

cooperação setorial dos governos que fomenta a integração regional, como aconteceu no 

caso europeu. No entanto a energia nem sempre facilita a integração, no processo de 

aumento da interdependência podem acontecer, conflitos, choques e confrontos 

(GEHRE, 2007).  

Com a conexão de política energética e integração regional, para a 

compreensão das dinâmicas de segurança energética na América do Sul, é necessário 

entender as proposições integracionistas dos países, e atuação das instituições 

internacionais regionais nesse sentido.   

O conceito de América do Sul torna-se importante na concepção de política 

externa dos países sul – americano nos últimos anos, principalmente pela influência 

brasileira nesse sentido. O Brasil adotou mais enfaticamente como estratégia de sua 

inserção internacional o fortalecimento da integração regional. 

No âmbito da estratégia de diplomacia regional, o conceito de América Latina 

nos últimos vinte anos foi trocado pelo conceito de América do Sul, esta permuta que 

foi iniciada no governo do Presidente Itamar Franco com o então chanceler Fernando 

Henrique Cardoso e foi finalizada pelo governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, 

pois o conceito de América do Sul é mais focado e possui aspirações econômicas e 

comerciais mais precisas. (ALMEIDA, 2005). 

Nesse período de retomada do conceito de América do Sul destacam-se os 

últimos dez anos nos quais o projeto brasileiro se fortaleceu, esse momento dividiu-se 

em três etapas, primeiro o fortalecimento do conceito através da intelectualidade e da 

diplomacia brasileira, o segundo período foi à inserção do conceito por meio do 

discurso e a última fase foi à institucionalização da integração na região (GEHRE, 

2009). 

Nessa mesma época o governo de Lula pela primeira vez posicionou o Brasil 

como líder da América do Sul o que trouxe ganhos no plano político, mas acarretou 

problemas, pois a liderança exige dois pressupostos, primeiro excedentes econômicos 
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para sustentar a liderança e autonomia no campo da segurança que gera capacidade de 

intervir em crises e fortalecer a segurança na região (ALMEIDA, 2005). 

O projeto brasileiro de liderança regional conheceu barreiras no campo 

energético, pois a crise com a Bolívia desafiou a capacidade brasileira de defender seus 

interesses fora do país, e o governo venezuelano mostra disposição para liderar e 

conduzir a integração regional na área na qual é mais forte, na energia. 

2.1 O Papel da Energia na integração regional 

A responsabilidade da energia sobre os processos de integração regional 

América do Sul tem sido grande comparada com o processo acontecido na Europa, esse 

foco parte de um principio de regionalização, no qual um tema deve ser escolhido para 

encaminhar toda a ação.  

Em um projeto de integração regional é essencial a priorização de um setor 

mais relevante para os países, pois através deste ponto de partida, pode-se criar um eixo 

de integração balizando todo o processo. O foco em um setor específico pode ser 

favorável para a integração em dois aspectos, de um lado gera aproximação entre os 

Estados, de outro lado cria uma sinergia que aumenta os laços entre os países 

(ANDRADE, 2009). 

Nesse sentido um dos eixos de aproximação dos países na América do Sul foi 

pautado pela integração e complementação energética entre os países da região, como 

forma de aumentar os vínculos e fortalecer a disposição dos países em apoiar o projeto 

integracionista. 

 Dois outros fatores complementam e reforçam o papel da energia na 

integração energética na América do Sul, esses dois fatores são originados de propostas 

e visões de integração energética na América do Sul. 

 O primeiro fator é a movimento socialista bolivariano, iniciado na Venezuela e 

espalhada para Bolívia e Equador que atingiu países com a sua sobrevivência ligada ao 

mercado energético. Esses países principalmente a Venezuela utilizam a energia como 

instrumento político e em certos momentos como ferramentas de pressão para 

defenderem seus projetos de integração regional na América do Sul. 

O segundo fator na preponderância do setor energético é a atuação brasileira 

com o objetivo de aumentar sua segurança energética juntamente com o projeto de 

integração regional. Nesse sentido nos últimos anos o Brasil liderou alguns 

26 



 
 

empreendimentos institucionais, visando criar um ambiente de cooperação no setor 

energético na América do Sul. 

Dentro do setor energético, o gás natural tem papel fundamental na integração 

sul-americana, pois é um combustível capaz de atender a demanda energética de várias 

maneiras, como indústrias, eletricidade e na região existem países com as suas reservas 

de gás natural subaproveitadas. 

2.2 A integração energética na América do Sul 

Os projetos que visam à complementaridade entre os mercadores consumidores 

de energia e os produtores não são novos na região e nem começaram graças á onda 

integracionista dos últimos anos. Na integração energética da América do Sul desde os 

anos 1970 os países visam aumentar sua segurança energética com base em fontes 

energéticas de países vizinhos. 

Existem dois momentos distintos na integração energética na América do Sul: 

a primeira fase inicia na década de 1970 e se prolonga até fins da década de 1980, é 

caracterizada pela forte presença estatal predominantemente em projetos do setor 

elétrico; e a segunda fase, iniciada nos anos 1990 e se estende até os dias atuais, mas 

sem o entusiasmo do inicio que era induzido pelas reformas neoliberais, essa segunda 

fase é marcada pelo investimento em projetos que abrangem o gás natural. (OXILIA e 

FAGÁ, 2006) 

A integração energética antiga era baseada em projetos binacionais de 

hidroeletricidade como nas usinas de Salto Grande (Argentina-Uruguai), Yacretá 

(Argentina-Paraguai) e Itaipu (Paraguai-Brasil). Atualmente os projetos mantêm o 

caráter binacional, contudo esse novo período é marcado pela realização de 

empreendimentos na indústria de gás natural, como as conexões entre Brasil e 

Argentina, Brasil e Bolívia, Argentina e Bolívia e Argentina e Chile, todavia é 

necessário compreender que esses projetos não representam uma política comum 

regional, mas iniciativas de Brasil e Chile para suprirem suas demandas de reservas 

oriundas principalmente da Bolívia e da Argentina. (RUAS, 2005) 

 Segundo OXILÀ e FAGÀ (2006), nos países que compõem a região andina a 

presença estatal ainda é forte com foco nas interconexões elétricas, não existindo 

gasodutos que conecte os países. De outro lado nos países do cone sul existe uma maior 

tradição de integração energética, todavia em ambas as sub-regiões os projetos de 

integração energética foram bilaterais sem espaço para integração regional. 
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Nesse ultimo momento integracionista no setor energético, um fator 

fundamental foi à adoção de medidas neoliberais dos países que facilitou a integração, 

abrindo espaço para a participação da iniciativa privada nos projetos de interligação 

gasifica entre os países. 

As alterações nas legislações dos hidrocarbonetos nos anos 1990 no Brasil, na 

Argentina e na Bolívia foram essenciais para o estabelecimento de projetos de 

integração energética na América do Sul, pois mudaram a visão nacionalista vigente 

acerca do setor energético (MEIRA, 2009). 

 No caso do Brasil no começo dos anos 2000, o país era apontado como o 

grande motor da integração energética no MERCOSUL, todavia transformações 

ocorridas no começo da década mudaram essa perspectiva. O primeiro fato foi á crise 

energética brasileira e a conseqüente sobre-oferta de energia e a imensa queda no 

consumo. O segundo fato foram ás descobertas de novas reservas brasileiras de gás 

natural que diminuem a pressão para importação de gás natural no curto e médio prazo. 

Os dois últimos causadores dessa retração foram o novo modelo brasileiro para o setor 

elétrico que prioriza investimentos para as hidrelétricas e a crise energética argentina 

que causou cancelamento da importação do gás natural para Brasil e Chile. (RUAS, 

2005) 

O Brasil recentemente também criou internamente uma série de alternativas para 

aumentar sua segurança energética com bases em fontes internas, além do ímpeto pela 

auto-suficiência no gás natural gerado pela nacionalização boliviana, o país fortaleceu 

em meados dos anos 2000 o projeto dos bicombustíveis, outro fator que mudou a 

perspectiva brasileira de integração energética foi à descoberta das reservas de petróleo 

no pré-sal. 

2.3 Propostas de Integração Energética na América do Sul 

Nesse quadro de integração energética na América do Sul, surgiram várias 

propostas de integração, algumas originadas de compradores em busca de fornecimento, 

outras oriundas de exportadores á procura de mercado e influência. 

Outra base de integração energética na América do Sul são as organizações 

internacionais regionais, enquanto indutoras de uma série de iniciativas e propostas na 

área de integração energética possibilitando o aumento da integração. 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 
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Bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, criado em 

1991, nessa instituição existe um grupo de trabalho que atua na área de energia e 

mineração. Em 1999 os países membros assinaram um memorando no qual se 

comprometiam a promoverem a integração em eletricidade e em Gás Natural (SUÁREZ 

et al., 2006). 

O MERCOSUL é relevante no quadro de inserção das agendas e temas na 

América do Sul, pois representa o projeto de integração regional mais bem sucedido da 

América Latina, o MERCOSUL foi criado no Âmbito da aproximação política entre 

Brasil e Argentina, o modelo de integração pensado, foi o de mercado comum, como o 

vigente na Europa naquele momento. 

No entanto, recuos conjunturais não possibilitaram o avanço desse organismo 

como ocorrido na Europa, e o processo foi parado no final dos anos 1990, no setor 

energético o MERCOSUL tem relevância fundamental, principalmente por tratar-se do 

organismo no qual o Brasil, maior mercado latino-americano, está inserido e está na 

iminência da entrada formal da Venezuela no bloco, o país com as maiores reservas de 

petróleo do continente americano. 

Em dois de dezembro de 2010 o Presidente Luis Inácio Lula da Silva, ao 

assinar o acordo – quadro (decreto 7.377/2010) produziu a mais recente contribuição 

para a Cooperação energética no MERCOSUL, esse acordo versa sobre a 

complementação energética entre os membros e associados do MERCOSUL, visando 

avanços na integração energética em áreas como: produção; comercialização e 

transporte de energia com o objetivo de diminuir os custos do comércio de energia entre 

esses países. (BRASIL, 2010) 

Comunidade Andina de Nações (CAN) 

Antigo Pacto Andino transformado em Comunidade Andina de Nações, esta 

instituição foi criada em 1995, formada por Bolívia, Equador, Peru, Colômbia e 

Venezuela, embora recentemente a Venezuela tenha se retirado da organização devido a 

contenciosos com Peru e Colômbia relacionados aos seus alinhamentos com os Estados 

Unidos.  

É uma união aduaneira que confere grande importância para o setor energético, 

esse organismo considera que a integração energética nas áreas de petróleo, gás natural 

e eletricidade poderiam aumentar a eficiência energética dos países. Existe um marco 

legal para a cooperação energética, que visa estabelecer um mercado de energia e um 

conselho entre os ministros de áreas energéticas dos países. Em 2002 foi assinada uma 
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ata na qual os países destacam a importância da energia para esta instituição (SUÁREZ 

et al., 2006). 

A CAN possui importância fundamental na constituição de uma política 

energética sul-americana, principalmente pela efervescência política na região, haja 

vista que os países membros deste bloco regional têm sido palco de uma série de 

conflitos ligado aos recursos naturais. 

Outra característica dessa organização são os excedentes energéticos dos seus 

membros, todos os três membros da organização são exportadores de energia de alguma 

forma, o Equador é exportador de petróleo enquanto Bolívia e Peru exportam gás 

natural. 

Nesse sentindo, o sucesso da CAN em criar mecanismos de cooperação 

energética eficientes representaria avanços no setor energético na América do Sul em 

dois sentidos, primeiro diminuiria os conflitos e em segundo lugar possibilitaria o 

aumento do comercio energético entre os países sul-americanos. 

Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) 

É uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas, sua sede é Santiago 

no Chile, no setor energético, essa instituição oferece assessoria aos governos nas áreas 

de regulação, de hidrocarbonetos, eletricidade, hidrocarbonetos, fontes renováveis, entre 

outros.  (SUÁREZ et al, 2006). 

A CEPAL é uma instituição famosa pelo trabalho na construção da teoria da 

dependência, seus trabalhos e pesquisas sobre a América Latina são tidos como 

referência por estudiosos de toda a região. Nesse sentido a atuação da CEPAL no setor 

energético fornece auxílio com credibilidade para os países.  

A atuação da CEPAL ganha mais importância no setor energético, pois alguns 

governos latino-americanos possuem instituições fracas, diminuindo sua capacidade de 

gerir setores importantes da economia. Nesse sentido a CEPAL pode ajudar os governos 

a diminuírem esse atraso técnico no setor de energia. 

 

I Cúpula Energética Sul-Americana 

Em 2007, na Venezuela, ilha de Margarita, realizou-se a Cúpula Energética 

Sul-Americana, este evento foi marcado pela proposição dos mega-projetos 

venezuelanos tais como: a OPEP sul-americana e o banco sul-americano. (OBANDO, s. 

d.) 

30 



 
 

No auge da alta do preço do petróleo o presidente venezuelano Hugo Chavéz e 

os demais governos do movimento socialista bolivariano, dominaram a agenda desta 

cúpula, esta reunião presenciou um raro momento no qual o Brasil, líder do movimento 

integracionista e o principal responsável pela sua formação, não influenciou 

decisivamente o processo. 

 Coube aos líderes do movimento socialista bolivariano a iniciativa das 

principais proposições naquela cúpula. A priorização da energia é um reflexo do 

domínio do movimento socialista bolivariano, pois os países que fazem parte desse 

movimento são exportadores de energia e o comércio de energia é fundamental na 

sobrevivência desses governos. 

A cúpula energética Sul-Americana foi um marco no setor energético na 

região, a reunião de cunho energético, modificou o lugar da segurança energética na 

agenda em nível regional, nesse evento o setor energético teve o impulso final para 

torna-se tema central da política sul-americana.  

No campo institucional o principal avanço da Cúpula energética Sul-

Americana foi o a proposição da União Sul-Americana de nações, esse organismo 

tornou-se essencial no quadro de instituições internacionais regionais com influência 

direta no setor energético. 

Em 2004, no Peru, em uma reunião de cúpula da América do Sul foi Criada a 

Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA) e na I Cúpula Energética da América 

do Sul foi proposta a União Sul-Americana de Nações (UNASUL), a criação da 

UNASUL representou uma inflexão na integração sul-americana, pois a hegemonia 

brasileira na liderança dos projetos regionalistas foi quebrada, A UNASUL foi 

constituída influenciada por países do movimento socialista-bolivariano 

 No quadro organizacional da UNASUL foram criados Conselhos setoriais, um 

desses conselhos criados foi o Conselho Energético Sul-Americano com sede em Quito, 

conselho este designado para formar caminhos para a cooperação energética na região 

(SENHORAS, 2010). 

Iniciativa para a Integração da Infra – estrutura Regional Sul – Americana 

(IIRSA) 

No ano 2000 ocorreu uma tentativa por parte do governo brasileiro de mudar a 

visão bilateral vigente até então da integração energética na América do Sul para uma 

visão regional. O governo brasileiro propôs a Iniciativa para Integração das infra-

estruturas da Região Sul-Americana (IIRSA), com o objetivo de integrar as infra-
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estruturas dos países da região constituindo um precedente na integração energética 

regional. Entretanto, o enfoque regional não foi privilegiado imediatamente, pois 

posteriormente as negociações ocorridas na região foram predominantemente bilaterais. 

(OXILIA e FAGÁ, 2006). 

Dentro das iniciativas de integração energética na América do Sul, a IIRSA 

difere por ser mais aberta á outros tipos de financiamento, enquanto a maioria dos 

governos da região são adeptos do protagonismo estatal na economia, esta proposta abre 

as portas para parcerias com empresas, e organizações de fomento em geral. 

A IIRSA foi um projeto com a marca da liderança brasileira, cabe ressaltar que 

o projeto foi criado antes da securitização energética na região, e quando o movimento 

socialista bolivariano, ainda não tinha a força conquistada posteriormente, com a 

consolidação do governo Chavéz, o aumento do preço do petróleo e do espalhamento do 

movimento para Equador e Bolívia. 

  PETROAMÉRICA  

Segundo SENHORAS e BORGES (2009), no intuito de institucionalizar sua 

influência na América do Sul com base nos recursos energéticos, a Venezuela propôs a 

PETROAMÉRICA uma estratégia para a integração energética da América latina 

estruturada em acordos bilaterais dos países latino-americanos com os venezuelanos. A 

proposta é dividida em três centros: PETROSUL (países do MERCOSUL), 

PETROANDINA (países da CAN) e PETROCARIBE (14 países do Caribe). 

Nos esforços do governo de Hugo Chavéz de controlar a agenda sul-americana 

de integração energética a PETROAMÉRICA é uma das várias iniciativas grandiosas. 

Como todas as propostas do movimento bolivariano é baseada na intervenção estatal, 

pois a sua estrutura está fundamentada na colaboração entre as empresas estatais. 

Esta proposta venezuelana possui diferentes gradações de aceitação entre os 

países latino-americanos, para os países importadores de energia o atrelamento 

energético com um dos maiores produtores de petróleo do mundo pode representar uma 

oportunidade de acesso á um grande fornecedor de energia. 

No caso da Bolívia, a Venezuela representa a saída para a encruzilhada na qual 

o país se meteu com nacionalização, quando o país afugentou os investidores 

estrangeiros do país, ao desrespeitar os contratos, gerando insegurança dos 

investimentos externos na Bolívia.  

Para o Brasil a proposta possui menos fascínio, pois a estatal brasileira do ramo 

de energia a Petrobras é uma empresa sólida e é uma das maiores empresas do mundo 
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com a competitividade assegurada com a liberalização da economia brasileira ocorrida 

nos anos 1990, além do mais, a consolidação da PETROAMÉRICA definiria a 

liderança da Venezuela na integração energética sul-americana. 

Os projetos do Gás Natural: Gasoduto do Sul (GSA) e o Anel energético 

De um lado registra-se o lançamento do projeto do Gasoduto do Sul em 2005, 

numa reunião entre os chefes de estado do Brasil, Argentina e Venezuela, quando os 

países se comprometeram em construir um imenso gasoduto que começaria no norte da 

Venezuela e terminaria na Patagônia e também passaria por Paraguai, Chile e Uruguai. 

O gasoduto teria a extensão de 9.000 km e custaria US$ 20 bilhões de dólares. (MEIRA, 

2009). 

De outro lado, verifica-se o lançamento no mesmo ano de 2005 do projeto 

chileno do Anel energético, com o intuito de fortalecer a segurança energética do país, 

fragilizada com o corte do fornecimento do gás natural argentino para o país. O projeto 

do Anel Energético do Cone Sul tem como objetivo central interligar o campo de gás 

natural em Camisea, no Peru e da Bolívia para os mercados do Chile, do Paraguai, da 

Argentina, do Uruguai e do Brasil (SALOMÃO e MALHÃES, 2007). 

Os projetos do gás natural são relevantes, pois a construção de gasodutos 

representa uma elevação considerável no nível de interdependência entre os países. No 

caso da Europa ocidental alguns gasodutos serviram para aumentar a confiança entre os 

países e suscitar a criação de vínculos. 

Por outro lado, os gasodutos aumentam a possibilidade de conflitos em 

assuntos energéticos, pois os gasodutos criam a percepção de vulnerabilidade do país 

importador em relação ao exportador e podem ser usado com objetivos políticos. No 

caso da Europa oriental, o constante uso político do gás natural pela Rússia, o maior 

produtor de gás natural do mundo, demonstra esta situação. 

Nesse quadro de integração energética na América do Sul as instituições 

internacionais consolidadas como, CEPAL, MERCOSUL e CAN possuem importância 

fundamental, pois dentro do arcabouço de suas estruturas já estabelecidas podem-se 

fortalecer os processos de interação energética com maior institucionalização. 

Outras iniciativas que merecem atenção são as proposições brasileiras e 

venezuelanas. A proposta brasileira da criação da IIRSA representa a disposição 

brasileira em fomentar a integração energética dentro de uma perspectiva de 

regionalização gradual e com espaço para a contribuição da iniciativa privada e de 

outros organismos internacionais. 
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De outro lado, as propostas venezuelanas são proposições de projetos 

grandiosos que demandariam investimentos estatais e que quando consolidados 

representariam um aumento no grau de dependência entre os países consumidores de 

energia em relação aos produtores.  

2.4 Tensões no setor energético na América do Sul 

Paradoxalmente a onda integracionista na América do Sul, facilitou o 

surgimento de tensões energéticas na América do Sul, pois junto com o aumento da 

integração cresceu a interdependência, possibilitando a criação do sentimento de 

vulnerabilidade. 

Conforme COSTA (2009), a existência de recursos energéticos abundantes 

distribuídos de forma desigual na América Latina acarreta em possibilidades de 

integração e desenvolvimento e ao mesmo tempo em chances de conflitos relacionados 

ao controle e comercialização desses recursos, podendo ter desdobramentos mais graves 

em países de instituições fracas como os da América Latina.   

Nos últimos anos a energia deixou de ser um instrumento de integração na 

América do Sul para torna-se uma ferramenta de poder. Esse fenômeno está ocorrendo, 

pois além dos diferentes interesses nacionais, possíveis de conciliar com a integração, 

na região existem modelos de inserção internacional diferentes que dificulta a 

integração energética entre os países. (OBANDO, SD) 

Nessa conjuntura marcada por conflitos energéticos na América do Sul, o 

Brasil é ator central, pois o país recentemente adotou uma postura de 

internacionalização de sua economia, visando obter ganhos econômicos nos países 

vizinhos. Contudo a presença brasileira na América do Sul cresceu no mesmo tempo no 

qual o sentimento nacionalista e o movimento socialista bolivariano tomavam conta de 

alguns países vizinhos.  

O modelo atual de inserção internacional do Brasil é fundamentado em dois 

princípios. Primeiro tornar as negociações internacionais menos assimétricas, o outro 

princípio desse modelo é internacionalizar a economia brasileira através do incentivo 

para ás empresas nacionais expandirem sua presença no exterior. Como no caso dos 

investimentos da Petrobras na Bolívia (MEIRA, 2009). 

No caso do Brasil, a internacionalização da sua economia principalmente no 

seu entorno fronteiriço representa um diferencial do país em relação á alternativa do 
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movimento socialista bolivariano, para o país nos últimos anos a presença de suas 

empresas na América do Sul tornou-se um definidor da sua política para a América do 

Sul 

A iniciativa brasileira de intensificar sua presença na América do Sul é 

enfrentada pela postura de países vizinhos menores, gerando crises entre os interesses 

brasileiros e os governos desses países. Nos últimos anos, além da Bolívia, no Equador 

e no Paraguai ocorreram manifestações dos governos contra a presença econômica do 

Brasil nesses países. (MEIRA, 2009) 

Nesse sentido, a crise com a Bolívia é uma reação a presença mais ostensiva do 

Brasil nos seus vizinhos, pois representou a tomada de investimentos brasileiros e a 

quebra de contratos para o fortalecimento do projeto nacional boliviano.  

O aparecimento da onda bolivariana na Venezuela e sua influência na Bolívia e 

Equador, criou um pólo de inserção alternativa na região, gerando tensões pontuais nas 

relações entre o Brasil e esses países. Com isso internamente no Brasil, surgiram críticas 

em relação ao conceito de América do Sul como vetor de política externa brasileira 

(GEHRE, 2009). 

Além da contestação da presença brasileira nos países vizinhos, o Brasil 

também pode enfrentar problemas energéticos com a Venezuela. Na política de Caracas 

a posição da Venezuela como grande potência energética é um vetor de política externa 

daquele país, e o surgimento do Brasil como líder regional na área da energia com base 

no pré-sal e nos bicombustíveis, representaria uma ameaça para o governo de Hugo 

Chávez.   

 Nesse sentido em 2007 houve um enfretamento na área energética entre Brasil 

e Venezuela, pois o Brasil fortaleceu o discurso do etanol como alternativa energética 

para o mundo, gerando temores nos venezuelanos, pois este país baseia sua inserção 

internacional na influência exercida pelo Petróleo, e a substituição da matriz energética 

mundial do petróleo por outro combustível seria catastrófica para a Venezuela. 

 Nesses confrontos na área de energia que o Brasil enfrentou, nenhum foi mais 

relevante e representou uma ameaça maior do que o caso da nacionalização boliviana, 

pois nesse caso, realmente o país estava em situação de dependência do gás boliviano. 

Pela primeira vez na história, o Brasil era ameaçado energeticamente por um país 

vizinho. 
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O gás natural e o gasoduto Bolívia - Brasil 

 

O presente capítulo inicialmente demonstra a posição do gás natural como 

combustível, sua situação dentro das análises de segurança energética, a posição da 

América do Sul no mercado de gás natural mundial e posteriormente o processo de 

construção do gasoduto Bolívia – Bolívia e sua implementação, e termina abordando a 

nacionalização e suas conseqüências. 

O gás natural atualmente é a grande promessa de combustível para os próximos 

anos, existe a perspectiva de crescimento exponencial no futuro e os países que detêm 

esta fonte de energia devem aumentar sua relevância na segurança energética 

internacional nos próximos anos. 

 De acordo com MOKRANI (2008), o gás natural é principal fonte alternativa 

ao petróleo e possui o crescimento da demanda superior em relação ás outras fontes 

primárias e sobretudo tem um impacto ambiental menor quando comparado com outros 

combustíveis fósseis. 

A perspectiva para os próximos anos é de o gás natural torna-se a fonte de 

energia que fará a transição de um mundo energético dominado pelo carvão e petróleo 

para outro mundo com maior diversificação das fontes de energia e predomínio de 

fontes renováveis (SANTOS et al, 2007). 

Atualmente, no entanto, o gás natural é uma fonte energética emergente, não 

representando a fatia principal na matriz energética da maioria dos países tampouco do 

Brasil, contudo sua utilização e o planejamento para o seu uso no futuro é fundamental 

na planificação de segurança energética dos países no longo prazo. 

Em razão da comercialização e produção do gás natural ocorrerem em 

percentual reduzido, não existe um mercado global do gás natural, mas vários mercados 

regionais do gás natural, com diferentes níveis de maturação, organização e 

estruturação. Dentre os mercados mais importantes estão: América do Norte; Europa 

ocidental; e leste europeu. Outros mercados como América Latina, a região da Ásia e 

Pacífico tornam-se cada vez mais importantes (LEAL, 2007).  

Na América do Sul os maiores produtores de gás natural são Argentina, 

Venezuela, Bolívia, Brasil e Colômbia. Entre os países centro-americanos o maior 

destaque é Trinidad y Tobago, quando comparado com os países sul-americanos 

Trinidad y Tobago tem a produção inferior apenas á Argentina (BP, 2010).  
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As reservas na América do Sul como demonstrado na figura abaixo são 

menores em relação ás demais regiões do globo, todavia o potencial regional é 

subaproveitado, faltando investimento na produção e maior integração entre mercados 

produtores e consumidores. A Bolívia possui a segunda maior reserva de gás natural da 

América do Sul. 

 

Figura 2 - Reservas provadas de gás em 2009 

 

Fonte: BP (2010). 

 

Segundo MIRANDA e PIQUET (2009), no Brasil a rede de gás natural é 

dividida em três eixos diferenciados: o Eixo Bolívia - Bolívia que liga reservas de gás 

da Bolívia para três regiões do Brasil: Centro-oeste; Sudeste e Sul. O Eixo Centro-Sul, 

que conecta as principais reservas brasileiras às indústrias paulistas, maior mercado 

brasileiro. O Eixo Nordeste, que integra os estados do Ceará até a Bahia, distribuindo o 

gás existente em reservas na Bahia e Sergipe á termelétricas nordestinas. No sentido de 

ampliar a rede de gás brasileira, existe o projeto do Gasoduto Sudeste-Nordeste 

(GASENE).  

Na Amazônia, existe a exploração das jazidas de Juruá e Coari no Amazonas, 

todavia não é considerado um Eixo nacional, pois falta integração para demais estados. 

No entanto, estão em construção gasodutos ás outras regiões da Amazônia, e existem 

estudos para uma ampliação ainda maior, que contemplaria inclusive o estado de 

Roraima e outros países amazônicos (MIRANDA e PIQUET, 2009).  
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No âmbito da segurança energética o gás natural é visto de duas formas 

distintas, uma visão defende o gás natural como alternativa segura de fonte energética, 

outra visão, ao contrário argumenta que esta fonte de energia é mais facilmente 

securitizada. 

 

Quadro 4 - Visões sobre o Gás Natural 
 

Visão positiva 

 

 

Visão negativa 

Nos estudos do setor 

energético geralmente o gás 

natural é apontado como uma 

fonte mais segura, pois sua 

comercialização exige a 

construção de gasodutos 

gerando vínculos entre o país 

comprador e o vendedor, além 

do mais, na maioria dos casos 

o comércio ocorre entre países 

vizinhos que possibilita aos 

países envolvidos na 

negociação conhecimento das 

realidades política dos outros 

países.   

O gás natural possui uma 

peculiaridade em relação ás 

outras fontes de energia, pois 

pelo fato de não existir um 

mercado mundial de gás 

natural, o gás é mais suscetível 

á ser usado como instrumento 

político, também por não 

existir um mercado mundial os 

preços são negociados 

localmente e sem prestação de 

contas ao público que 

possibilita mais chances para a 

securitização.  

`        Fonte: Elaboração própria. Baseada em PALOKORPI (2007); 

       GOLDEMBERG e MOREIRA (2005). 

 

 

3. 1 O Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL)  

 

O gasoduto Brasil-Bolívia iniciou suas operações em 1999, nos primeiros sete 

anos de operação até a nacionalização, o projeto representou um grande avanço no setor 

de gás natural no Brasil, sua criação partiu de uma mudança brasileira de política 

energética e regional aliada á necessidade boliviana de recursos econômicos. 

No estudo de segurança energética na América do Sul, e especificamente os 

que tratam de gás natural, o GASBOL é assunto obrigatório, pois apesar da indústria de 

gás natural na América do Sul ser pequena em relação á outras regiões do globo e o gás 

natural não ser predominante na matriz energética dos países sul – americanos, o 
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GASBOL representa o maior fluxo de gás natural da América do Sul e é um dos 

maiores projetos de integração energética da América do Sul. 

 

 Figura 3 - Principais Fluxos de gás natural no mundo  

 
     Fonte: BP (2010). 

 

O projeto do GASBOL uniu interesses econômicos e geoestratégicos de Brasil 

e Bolívia no mesmo período, ambos os países naquele momento, tinham interesse na 

construção do Gasoduto, o Brasil um país maior e com a política externa mais 

complexa, tinha interesses no âmbito político e econômico e a Bolívia um país menor e 

menos rico focalizava no lado comercial.   

Do lado brasileiro, o Gasoduto pode ser visto como uma estratégia brasileira de 

aumentar a segurança energética nacional e fomentar a interdependência entre as nações 

sul-americanas, através da integração energética com a Bolívia (NOGUEIRA, 2007). 

Do lado boliviano o interesse no gás natural era principalmente político e 

ligado ao desenvolvimento do país, pois a diminuição na exportação do gás reduzirá a 

capacidade de desenvolvimento do país fomentando conflitos sociais e diminuindo sua 

capacidade de importar produtos brasileiros (GOLDEMBERG e MOREIRA 2005). 

Com base em BARUFI et al. (2006), é possível estabelecer a divisão temporal 

do projeto do GASBOL desde sua concepção até o princípio de sua operação em três 

etapas distintas, começando com a entrada do gás natural na agenda brasileira até 

finalmente o começo das operações do GASBOL em 1999. 
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O primeiro momento é à entrada do gás natural na agenda política brasileira no 

começo dos anos 1990, embora não exista comprovação documental, essa mudança 

pode ter ocorrido por causa da primeira guerra do Golfo Pérsico em 1990 e 1991 que 

comprometeu o abastecimento de petróleo do país. Nesse mesmo período o Brasil muda 

sua política de segurança energética, ao invés da procura pela auto-suficiência 

energética o país inicia a promoção da integração regional como uma alternativa para 

sua dependência de fontes de energia externa. 

Nesse momento duas medidas brasileiras de política energética chamam a 

atenção: primeiro é intensificação por parte do Brasil de importação da energia 

paraguaia via Itaipu e a segunda medida e a mais importante é a decisão brasileira de 

construir o gasoduto Bolívia – Brasil. 

A segunda etapa na construção do GASBOL aconteceu nos governo Collor e 

Itamar , em 1992 o presidente Collor assinou os primeiros contratos com o governo 

boliviano colocando o gás boliviano decididamente na agenda política brasileira, esses 

primeiros contatos foram adormecidos com a crise política responsável pelo 

Impeachment do presidente Collor. Todavia, no governo de Itamar franco, o acordo foi 

finalmente finalizado. 

O último período aconteceu em 1999, quando o gasoduto Bolívia- Brasil entra 

em operação comercial com 3.150 quilômetros e com a capacidade de transporte de até 

30 milhões de metros cúbicos por dia, tendo sido investidos 2 US$ bilhões na obra. 

(BARUFI et AL, 2006) 

Existiram dois concorrentes em potencial ao projeto do Gasoduto Bolívia – 

Brasil (GASBOL), um era o interesse argentino em vender gás natural produzido no 

norte daquele país para o Brasil, outro concorrente era a oferta da Shell, naquele 

momento dona das reservas de gás de Camisea, no Peru, que buscava vender o gás 

produzido naquela região para o Brasil. No entanto nenhum dos dois projetos conseguiu 

barrar o empenho brasileiro de construir o gasoduto com a Bolívia (SALOMÃO e 

MALHÃES, 2007). 

Com o objetivo de construir e operar o gasoduto foram criadas duas 

companhias: uma brasileira, a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia- Brasil S/A, e 

a boliviana, Gás Transboliviano S/A. Nesse sentido ocorreu financiamento externo de 
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bancos internacionais como o Banco interamericano de fomento entre outros, e o aporte 

de agências de crédito como o Banco Nacional de Desenvolvimento, gerando um 

investimento geral de US$ 2 bilhões dos quais apenas um oitavo desse total foi 

proveniente da Bolívia (DUARTE et al, 2008). 

Nos primeiros anos de operação o GASBOL foi um marco da capacidade 

brasileira de fortalecer a integração sul-americana, seu sucesso representava um êxito na 

política de integração energética, a relação energética entre Brasil e Bolívia não era 

pensada como tema de segurança e tampouco a situação de dependência brasileira do 

gás boliviano era percebido pela sociedade brasileira como ameaça. 

 

3.2  Nacionalização 

 

A ausência de securitização na relação energética entre Brasil e Bolívia é 

quebrada com a nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia em 2006, essa medida 

mudou o panorama e o caráter dessa relação, a sociedade brasileira que em 2001 havia 

enfrentado o racionamento e o risco do apagão, novamente enfrentou outra crise 

energética. 

Tomando como referência DUARTE et al (2008), observa-se que os principais 

antecedentes que levaram á nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia podem ser 

divididos em três etapas, referentes principalmente ao fortalecimento da figura de Evo 

Morales. 

O primeiro momento aconteceu nas eleições de 2002, quando ganhou força a 

figura de Evo Morales líder do Movimento Rumo ao socialismo (MAS), que como 

candidato á presidente perdeu ás eleições para Gonzalo Sanches de Lozada líder do 

Movimento Nacionalista Revolucionário (MRN), por uma diferença de menos de dois 

pontos percentuais.  

 O segundo período é marcado pelas crises constantes na política boliviana, 

começa no ano posterior à eleição o Presidente Sanchez de Lozada, que não contava 

mais com apoio popular e a economia não dava sinais de melhora, as manifestações 

públicas contra seu governo eram comuns, e numa dessas manifestações, o exército 
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executou alguns civis, esse fato gerou aumento da pressão contra Lozada, culminando 

com sua renúncia, e a conseqüente posse do Vice-Presidente Carlos Mesa. 

Esse período continuou em 2005, quando a aprovação da Lei de Exploração 

dos Recursos Naturais do País, pelo Presidente Carlos Mesa gerou protestos em todo o 

país, como fechamento de aeroportos, ruas e estradas, essas manifestações resultaram na 

renúncia de Mesa e a pose do presidente do judiciário, Eduardo Rodrigues, que assumiu 

e convocou eleições para 2005.  

E finalmente a ultima etapa ocorre com a eleição de Evo Morales para 

presidente da Bolívia em dezembro de 2005, de origem indígena como a maioria da 

população boliviana, Morales chegou ao poder prometendo ao povo a participação no 

lucro da maior riqueza do país, o gás natural. E no dia primeiro de maio de 2006, 

Morales cumpriu sua promessa, foi assinado o decreto de nacionalização das reservas de 

petróleo e gás do país. 

Nesse decreto foi imposta a transferência dos ativos das empresas que 

produzem petróleo e gás na Bolívia para a estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB). Posteriormente embasada nesse decreto a estatal adquiriu a 

comercialização dos Hidrocarbonetos, estabelecendo as condições, preços e volumes 

para o mercado interno, para a indústria e para a exportação. Além disso, era prevista 

uma revisão dos contratos com os produtores expropriados para que os mesmos 

pudessem permanecer operando no país (BARUFI et al., 2006). 

Conforme LISBOA (2009), antes de ter acontecido o processo de 

nacionalização, a Petrobras possuía a propriedade do gás, quando explorava e pagava 

18% para Bolívia conforme estabelecido em contrato e de acordo com a legislação 

boliviana em vigor com Decreto Supremo 24.806/97. 

Do lado brasileiro o temor foi imenso, as conversões de veículos ao gás natural 

veicular (GNV) despencaram, os industriais que dependiam do gás na produção 

entraram em pânico e a Bolívia tornou-se inconfiável, todavia não houve corte no 

fornecimento. A Petrobras tentava acalmar o consumidor brasileiro no mesmo tempo 

que suspendia outros investimentos na Bolívia como o projeto de expansão do gasoduto 

que custaria cerca de US$ 1,47 bilhões (BARUFI et al, 2006). 

Do lado boliviano a nacionalização deu maior controle sobre os seus próprios 

recursos, e representou no entendimento de Evo Morales uma vitória sobre a ideologia 
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liberal, pois representou a tomada do estado boliviano sobre o setor e hidrocarbonetos 

no país antes dominado por empresas (CHRISTENSEN, 2006).  

No episódio da nacionalização é importante ressaltar o fator nacionalismo, pois 

nos anos 1990 quando o GASBOL foi implementado, no Brasil e na Bolívia os 

governos eram adeptos de práticas neoliberais, o nacionalismo vigente nos regimes 

militares sul-americanos havia sido substituído pela abertura desses países para uma 

perspectiva liberal 

Do lado boliviano essa visão permitiu a criação do GASBOL com base nos 

seus interesses econômicos, sem a perspectiva do governo boliviano de entrega do 

patrimônio nacional para potências estrangeiras. 

Do lado brasileiro foi possível estabelecer uma relação de dependência 

energética com um país vizinho em contraste com a visão vigente no regime militar de 

auto-suficiência, outra força dos anos 1990 que influenciou o Brasil, foi o regionalismo, 

naquele período os acordos regionais se espalhavam pelo mundo e o Brasil aumentava 

sua atenção para a América do Sul.    

O nacionalismo boliviano em contraste ao modelo neoliberal dos anos 1990 

quebrou com essa relação energética entre Brasil e Bolívia até então amistosa e não 

securitizada. Para a Bolívia a nacionalização dos investimentos brasileiros representou a 

retomada do patrimônio nacional, e para o Brasil a nacionalização marcou a mudança na 

postura em relação ao gás natural e o impulso final para a segurança energética entrar na 

agenda política nacional. 

 

4.4 Conseqüências e reações  

As conseqüências da nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos e a 

conseqüente tomada dos investimentos brasileiros geram mudanças na concepção de 

política energética brasileira para o gás, para a Bolívia os anseios nacionalistas foram 

respondidos, e a relação do Brasil com a Bolívia, entrou no centro da agenda política 

brasileira.  

A tensão entre Brasil e Bolívia se acentuou com acusações bolivianas contra a 

Petrobrás, como a acusação contra a estatal brasileira de dificultar a construção de uma 

siderurgia na Bolívia, e de operar ilegalmente na Bolívia. Essa crise resultou na decisão 
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da Petrobrás de interromper seus investimentos na Bolívia, congelar o volume da 

compra de gás do país e de buscar fontes alternativas de abastecimento (COSIO, 2008). 

As trocas comerciais entre Brasil e Bolívia são pequenas, cabendo ao comércio 

de gás o maior peso nessa relação, os outros pontos centrais da agenda entre os dois 

países são: a falta de segurança jurídica dos produtores rurais brasileiros residentes na 

Bolívia; os migrantes bolivianos ilegais no Brasil que vivem em condições desumanas e 

a construção das hidrelétricas brasileiras próximas á fronteira entre os países que 

preocupam os bolivianos (MEIRA, 2009). 

Segundo LISBOA (2009), seis meses após a nacionalização os governos de 

Brasil e Bolívia sentaram a mesa. E em maio de 2007 definiram três questões acerca da 

atuação da Petrobras na Bolívia.  Primeiro ficou decido que os Hidrocarbonetos 

passariam para o controle da YPFB, segundo a Petrobras pagaria 50% de repasse, e o 

restante do dinheiro deveria ser dividido entre YPFB e a Petrobras se tornaria uma 

prestadora de serviço na Bolívia, terceiro as duas refinarias e equipamentos pertencentes 

á Petrobras passariam ao controle total da YPFB que pagaria US$ 112 milhões de 

dólares para a empresa brasileira.  

No âmbito da política regional, a nacionalização Boliviana dos hidrocarbonetos 

com base no nacionalismo local, empurrou o país para o movimento de esquerda 

bolivariano, nos últimos anos o investimento venezuelano no setor energético boliviano 

aumentou fortemente, para os bolivianos o investimento venezuelano foi uma salvação, 

pois após a nacionalização dificilmente o país atrairia investimentos de outras empresas.   

No caso da resposta Brasileira, a Bolívia foi favorecida pela situação da 

política interna do Brasil, pois no país o governo da época era de esquerda que possui 

uma visão de cooperação com os países sul-americanos, e uma resposta dura seria 

contrária ao histórico da esquerda brasileira. 

No entanto, a visão integracionista do governo brasileiro não impediu que o 

país tomasse medidas no âmbito da política energética com o objetivo de evitar futuras 

crises no gás natural causando insegurança energética para o país.  

Nesse sentido, uma medida adotada pelo Brasil foi o lançamento do Plano de 

Antecipação da Produção de Gás Natural (PLANGAS), com o objetivo de aumentar a 

oferta do gás no país, através da exploração das reservas nacionais. Outra medida 

tomada pelo Brasil após a nacionalização foi à reativação do projeto de exportação do 

Gás Natural em forma Líquida (GNL). Nesse sentido foram iniciadas construções de 
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duas plataformas para o recebimento do GNL, uma no Ceará e outra no Rio de Janeiro 

que trabalhariam com gás proveniente da Argélia e Trinidad y Tobago ( LISBOA, 

2009). 

Segundo BARUFI et al. (2006), outra conseqüência no âmbito da política 

energética foi surgimento no Brasil da idéia de auto-suficiência no gás natural, pois os 

consumidores brasileiros do gás natural boliviano esperam que assim como o Brasil 

alcançou a auto-suficiência com o petróleo, o país também consiga a auto-suficiência no 

gás natural. A idéia de auto-suficiência propagada após a nacionalização é uma política 

energética com visões distintas sobre sua efetividade. 

De um lado a auto-suficiência tem como principal vantagem a garantia de 

fornecimento do mercado interno, sem grandes volatilidades de preço 

independentemente de eventos que possam desestabilizar o mercado internacional de 

gás natural.  

De outro lado, do ponto de vista econômico a auto-suficiência não 

necessariamente é positiva, pois existe a possibilidade de utilizar o fornecimento de 

energia como uma ferramenta na abertura mercados. Dois exemplos dessa política são 

Coréia do Sul e China, dois grandes importadores de energia. Todavia em contrapartida 

ambos utilizam seu poder de compra de energia para abrir mercados para as exportações 

de seus produtos industrializados.  

No caso boliviano ao contrário, o distanciamento do Brasil, ou a diminuição do 

comércio de gás natural não é uma opção viável economicamente, para o país exportar 

gás natural representa a principal fonte de recursos do país. A idéia da nacionalização 

não era afastar os compradores do gás boliviano, mas tornar essa relação vantajosa para 

a Bolívia. 

Segundo CEPIK E CARRA (2006), a economia boliviana é dependente dos 

recursos oriundos do gás natural, uma vez que existe uma concentração de receitas 

oriundas da exploração da commodity, além do nível de investimento estrangeiro no 

setor representar 50% do investimento global ingressante no país, o que torna o gás 

natural em um ativo estratégico para a securitização boliviana lato sensu. 

Conforme Meira (2009), o rompimento total e imediato dessa relação não seria 

ideal para nenhum dos países, haja vista que, de um lado, para a Bolívia haveria a perda 

dos investimentos em tecnologia, e, de outro lado, para o Brasil representaria o 

abandono do projeto de estado de integração regional. 
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Quadro 5 - Comparando as conseqüências da nacionalização 

Bolívia 

A Bolívia ao final da negociação dos novos contratos após a nacionalização saiu 

vitoriosa, pois não teve a imagem associada á um estado pária. Além disso, esse 

caso demonstra a possibilidade de um estado pequeno pode tomar atitudes anti-

sistêmicas como quebra de contratos, sem conseqüências desastrosas, outro fato 

importante observado nesse episódio é a influência de movimentos sociais e grupos 

étnicos na implementação da política externa de um país. 

Brasil 

( visão positiva) 

Do lado brasileiro, a reação moderada em relação á nacionalização, pode fortalecer 

o papel de liderança do país, influenciar no fortalecimento do MERCOSUL e o seu 

alargamento e no futuro facilitar a integração energética da região.  Essa postura de 

flexibilidade e solidariedade facilitaria a aceitação do Brasil como líder dos países 

sul-americanos que possuem visões de mundo similares com o governo brasileiro.  

Brasil 

(visão negativa) 

Muitos especialistas e uma parcela significativa da população argumentaram que a 

resposta moderado brasileira foi uma demonstração de fraqueza por parte do 

governo Lula, ao promover uma diplomacia branda do companherismo na Bolívia 

que não levou em conta a defesa dos interesses nacionais haja vista que uma 

empresa estatal brasileira foi lesada e o contrato em vigor foi quebrado. 

        Fonte: Elaboração própria. Baseada em CHRISTENSEN (2006). 

 

O efeito principal da nacionalização boliviana dos hidrocarbonetos foi à 

securitização da energia entre os dois países, pois com base em sentimentos 

nacionalistas a Bolívia nacionalizou os ativos da Petrobras no país, gerando a perda de 

investimento pela estatal brasileira. 

Com base nas contribuições na Escola de Copenhagen; pode-se observar 

fatores que corroboram na hipótese da securitização energética entre Brasil e Bolívia 

após a nacionalização. Nos estudos da escola de Copenhagen existe alguns critérios que 

demonstram como ocorre a securitização. 

No quadro de análise da escola de Copenhagen, para entender o conceito de 

securitização em determinado setor, o primeiro passo é a definição dos atores, no 

contexto do GASBOL, percebe-se que os fatores políticos foram determinantes nos 

desdobramentos dos acontecimentos, nesse sentido defini-se o estado como ator central. 

Dentro das iniciativas no âmbito político da relação energética entre Brasil e 

Bolívia a própria construção do GASBOL na época em que ocorreu foi uma forma 
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brasileira de fomentar sua segurança energética em consonância com o projeto político 

de integração energética regional, com base em uma política energética cooperativa. 

Ao tomar a iniciativa de nacionalizar os hidrocarbonetos, o governo boliviano 

estava securitizando a integração energética com o Brasil, nessa dinâmica, cabe ressaltar 

a importância da Petrobras como ator funcional da relação, pois apesar de não ser o 

agente da securitização, foi um ator de extrema relevância no episódio da 

nacionalização. 

A nacionalização criou na sociedade brasileira a percepção de que a Bolívia 

desrespeita os contratos e é um país inconfiável, mudando a imagem brasileira em 

relação ao GASBOL, pois antes da nacionalização o projeto era uma iniciativa 

cooperativa e integracionista de política energética, no entanto, nos últimos anos, no 

Brasil criou uma visão negativa do GASBOL que representava ao país uma 

vulnerabilidade. 

Nesse sentido com base nas formulações da Escola de Copenhagen foi criado 

um Complexo Regional de Segurança Energético entre Brasil e Bolívia, pois existe uma 

relação dependência brasileira do fornecimento do gás natural boliviano, e essa 

dependência tornou-se uma ameaça para o Brasil. 

Essa percepção negativa do Brasil em relação á Bolívia pode ser demonstrada 

através da mudança da política energética brasileira, pois a pressão da sociedade para a 

formulação de uma política energética para o gás natural mantida com base em fontes 

nacionais representa uma inflexão da política energética brasileira. 
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Conclusão 

 

Nesses últimos dez anos a América do Sul presenciou dois fenômenos 

aparentemente antagônicos, um impulso integracionista, e o surgimento da securitização 

energética na relação entre alguns países da região. 

Os últimos episódios reforçam o incremento da segurança energética na 

América do Sul, como a crise envolvendo o gás entre Brasil e Bolívia, e a política 

intervencionista no campo política da Venezuela, pois este país define sua atuação no 

sistema internacional com base influência exercida pelo Petróleo. (GEHRE, 2007)  

 Esses acontecimentos representam para a América do Sul dois desafios, 

primeiro criar estudos que ofereçam inteligibilidade para esses temas e a formulação de 

políticas públicas que solucionem os problemas energéticos da melhor forma possível. 

A criação de projetos de integração regional nesses últimos anos foi intensa, 

nas instituições regionais consolidadas o setor energético foi valorizado e a proposição 

de projetos de integração energética de vários modelos e iniciativas foram feitas, 

inclusive no setor do gás natural. 

De um lado estiveram iniciativas institucionais brasileiras com objetivo de 

fortalecer a cooperação entre os países visando concretizar um projeto nacional de 

integração gradual e duradouro sem bases ideológicas. 

De outro lado, os projetos oriundos dos movimentos socialistas bolivarianos de 

países exportadores de energia que visavam manter uma agenda de integração regional 

com base nos seus interesses, visando aumentar o mercado consumidor dos seus 

produtos e fortalecer suas posições geopolíticas na região.    

Nesse sentido a segurança energética entrou na agenda política sul-americana 

tornando-se definidora dos arranjos institucionais sul-americanos e parte central dos 

estudos de segurança na região. 

 Primeiro na América do Sul o aumento das tensões relacionadas aos temas 

energéticos também são conseqüências das manifestações dos governos de Equador, 
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Bolívia e Venezuela que vinculam sua política de desenvolvimento econômico como 

uma PETRODIPLOMACIA atuante (SENHORAS e BORGES, 2009). 

Nesse sentido, os conflitos surgem de projetos de inserção internacional 

diferentes e o nacionalismo como ocorrido no caso Bolívia – Brasil, a 

internacionalização da economia brasileira abre espaço para movimentos que contestam 

essa presença, gerando enfrentamento, nos países onde as instituições são fracas. Cabe 

ressaltar que não existe histórico de conflitos entre movimentos nacionais contra a 

presença brasileira em países como Chile e Colômbia.  

O segundo motivo da entrada da segurança energética na política sul-americana 

foi o caso do GASBOL, sua concepção pelo Brasil foi à construção de um marco em 

direção á integração regional sul-americana, no sentido de aumentar a interdependência 

entre os países e formar vínculos com a Bolívia. 

No mesmo período no qual o GASBOL foi criado, o gás natural cresceu sua 

importância, na segurança energética internacional por ser menos poluente e com o 

potencial subaproveitado. Existe a perspectiva de crescimento e a possibilidade do 

combustível torna-se uma importante alternativa energética para o futuro, tornando o 

conhecimento dessa fonte essencial para concepções futuras de segurança energética 

A nacionalização boliviana quebrou com impulso integrador brasileiro, 

tornando a sociedade brasileira mais reticente em relação á Bolívia, trazendo para a 

agenda nacional a questão da segurança energética.  

 Nesse sentido as conseqüências da nacionalização para o projeto brasileiro de 

integração regional são negativas, pois gerou a pressão da sociedade brasileira pela 

auto-suficiência no gás natural e criou a percepção de ameaça diante da dependência em 

relação ao país vizinho, securitizando a relação. 
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