
INTEGRAÇAO 
ENERGÉTICA 

casos, superado — por iniciativas de cooperação energética. 
O Brasil, de forma acertada, identificou a integração da in-
fraestrutura de energia entre os países da América do Sul 
como poderoso instrumento de promoção da paz, da se-
gurança e do desenvolvimento da região. Nesse contexto, 
as iniciativas brasileiras devem ser entendidas como políti-
cas de Estado e não de governos. Seus antecedentes podem 
ser identificados, de forma clara, na segunda metade do sé-
culo XX, e incluem: a construção da Usina Hidroelétrica 

NA AMÉRICA DO SUL 

Carlos Cavalcanti 

energia, atualmente, é um vetor neces-
sário para qualquer projeto bilateral ou 
plurilateral de integração econômica. O 
papel exercido pelo comércio e pelos 
acordos comerciais nas décadas de 1990 
e 2000 é complementado — e, em alguns 
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Binacional de Itaipu e seu papel na so-
lução do antigo litígio de fronteira com 
o Paraguai; a constituição da Agência 
Brasileiro-Argentina de Contabilida-
de e Controle de Materiais Nucleares 
(Abacc), como instrumento para sedi-
mentar a estabilidade militar e política 
no Cone Sul, contribuindo para a cria-
ção do Mercado Comum do Sul (Mer-
cosul); e a construção do Gasoduto 
Bolívia-Brasil (Gasbol), para assegurar 
atendimento à demanda energética bra-
sileira, sobretudo da indústria paulista, 
e fomentar o desenvolvimento econô-
mico da Bolívia, evitando instabilidade 
social naquele país e suas consequências 
para as zonas fronteiriças do país. 

Na década passada, a política 
brasileira de integração energética ga-
nhou renovado impulso com foco na 
integração da infraestrutura — de for-
ma ordenada e levando-se em consi-
deração a visão ampla do continente. 
A iniciativa lançada em 2000, pelo en-
tão presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, no contexto da re-
alização da Primeira Cúpula de Presi-
dentes da América do Sul, foi elevada 
a patamar estratégico por seu suces-
sor, o ex-presidente Luís Inácio Lula 
da Silva, ao longo de seus oito anos de 
governo. Foi, ainda, complementada 
pela integração comercial, criada pela 
rede de acordos de livre comércio en-
tre o Mercosul e os demais países da 
América do Sul, e a integração polí-
tica, cristalizada na União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul). 

Por sua natureza, a integração 
energética apresenta-se como desafio 
mais complexo do que a integração co-
mercial. A grande quantidade de capital 
necessária ao desenvolvimento de pro-
jetos de energia, os altos rendimentos 
desses projetos, a crescente demanda e 
a concentração de recursos em poucas 
regiões e países (com diferentes graus 
de acesso e risco), adicionam à integra-

ção do setor de energia claro compo-
nente geopolítico. 

Em todas as grandes economias, 
energia é, antes de tudo, questão de se-
gurança nacional. Todas elas enfrentam, 
a seu modo, situações complexas para 
garantir o suprimento ao seu setor pro-
dutivo e aos seus cidadãos. Para tanto, 
adotam políticas domésticas e externas 
condizentes com esses desafios: sem 
maniqueísmo, sem partidarismo e sem 
as limitações conjunturais do pensa-
mento de curto prazo. 

Os Estados Unidos, por exem-
plo, enfrentam o desafio de garantir 
suprimento adequado de petróleo à sua 
economia valendo-se da importação de 
países e regiões politicamente sensíveis 
(Arábia Saudita, Colômbia e Rússia) 
e instáveis (Iraque e Nigéria), ou, até 
mesmo, hostis ao país (Equador e Ve-
nezuela). Do mesmo modo, enfrentam 
delicado equilíbrio entre preservação 
ambiental e segurança energética no de-
senvolvimento de novos projetos (Alas-
ca e Costa Oeste) e na importação de 
energia (areias betuminosas do Canadá). 

A União Europeia, fruto do con-
tínuo esforço de integração econômica 
e política iniciado no setor energético 
com a criação da Comunidade Europeia 
do Carvão e do Aço (Ceca), em 1951, 
lida com intrincado cenário relacionado 
ao seu suprimento de energia. Suas vitais 
importações de gás (Rússia e Ucrânia) e 
de petróleo (Ásia Central e Oriente Mé-
dio) e seus novos projetos de importa-
ção (Cáucaso) estão atrelados a regiões 
instáveis e à acirrada disputa política e 
militar entre países produtores (Azer-
baijão, Cazaquistão e Rússia) e interme-
diários (Armênia, Geórgia e Turquia). 

Outras economias emergentes, 
como China e Índia, também enfren-
tam desafios comparáveis. No primeiro 
caso, a necessidade de importação de 
petróleo está ligada ao tratamento de te-
mas como pirataria no Golfo de Áden e 
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no Estreito de Malaca ou exploração e 
produção em países africanos afetados 
por guerras civis e insurgências. No se-
gundo caso (assim como no primeiro), 
o desafio está na importação de energia 
do Irã e na vinculação dessa necessidade 
às questões de paz e segurança interna-
cional envolvendo o regime de não pro-
liferação de armas nucleares. 

Em nenhuma dessas situações as 
soluções são buscadas por meio da esca-
lada retórica ou de rupturas políticas, mas, 
sim, de acordo com estratégias políticas, 
econômicas e militares de longo prazo. 

Diante da magnitude dos riscos 
enfrentados por esses países, o Brasil 
encontra-se em situação confortável. Os 

recentes atritos diplomáticos com a Bo-
lívia e o Paraguai, por exemplo, foram 
solucionados de forma pacífica e com 
ônus econômico absorvível pelo País. 
Foram eventos isolados que não ame-
açaram sua segurança energética ou o 
projeto de integração do setor na Amé-
rica do Sul. Além disso, a região oferece 
inegável estabilidade política, institucio-
nal e social, quando comparada a outros 
centros de suprimento de energia. 

Atualmente, há renovadas opor-
tunidades nessa área: os grandes proje-
tos de energia, que vão desde a constru-
ção de barragens à ampliação do parque 
de refino de petróleo e que contam com 
a ativa participação das multinacionais 

A conexão de rede de 
distribuição de energia 
elétrica adicionará nova 
camada de cooperação 
ao MercosuL. 
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brasileiras; os experimentos de conexão 
da rede de distribuição de energia elétri-
ca do Brasil, da Argentina e do Uruguai, 
que adicionarão nova camada de coope-
ração ao Mercosul, como por exemplo, 
no contexto do "Plano de Ação para a 
cooperação em matéria de biocombustí-
veis" (Decisão n° 49/07). 

A integração energética pode, por 
exemplo, ser catalisadora de melhores 
relações diplomáticas entre os países da 
região. O Chile, que não possui relações 
formais com a Bolívia e o Peru desde 
o século XIX, em razão da Guerra do 
Pacífico, é altamente dependente da im-
portação de energia. Já a Bolívia é um 
dos maiores exportadores de gás natural 
do continente e o Peru possui projetos 
substanciais na área de hidroeletricidade 
e gás natural. Nesse contexto, a comple-
mentaridade energética entre essas eco-
nomias pode gerar o impulso necessário 
para que os países reatem relações no 
nível internacional, contribuindo para a 
estabilidade política da América do Sul. 

Acesso à energia continua sendo 
um fator que evidencia o desenvolvi-
mento de um país e, principalmente, a 
qualidade de vida de sua população. 

A participação da biomassa pri-
mária é dominante nos países com va-
lores de IDH mais baixos. Do lado dos 
países com valores de IDH mais altos, 
ao contrário, observa-se a importante 
participação, no setor residencial, da 

eletricidade e do gás natural, fontes que 
demandam altos investimentos em in-
fraestrutura de geração e transporte. 

Torna-se claro que, para atingir os 
Objetivos do Milênio, é preciso incen-
tivar os países a aproveitarem melhor 
seus recursos energéticos, desenvolven-
do, por exemplo, as fontes hidráulica, 
eólica, geotérmica, solar e de biomassa 
avançada (biocombustíveis líquidos para 
transporte). Esse esforço deve ser reali-
zado em conjunto com a modernização 
dos marcos regulatórios, a integração da 
política energética a outras políticas do-
mésticas, como a agrícola e a industrial, 
e a transferência de tecnologia. 

Portanto, reafirmamos que a in-
tegração energética é a melhor opor-
tunidade de se combater a pobreza, 
por meio do desenvolvimento sus-
tentável. Ao integrarem os objetivos 
econômicos, sociais e ambientais, as 
políticas de energia dos países da re-
gião podem, de forma harmonizada, 
contribuir para a prosperidade e segu-
rança das futuras gerações. 

Carlos Cavalcanti é doutor em Eletrônica pelo 
Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, 
na França, e diretor do Departamento de 
Infraestrutura da Federação das Indústrias de São 
Paulo (Fiesp). 
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Text Box
Fonte: Nossa América, São Paulo, n. 42, p. 12-16, 3ª trimestre 2011.




