
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 

                                                                                                                                                                                1 

Reflexões sobre a nacionalização do gás natural boliviano: falha no 
planejamento energético brasileiro ou injustiça da Bolívia? 

 
 

Acácia Torrizella Perigo (EESC-USP) acaciaperigo@yahoo.com.br 
Flávia de Castro Camioto (EESC-USP) flaviacamioto@yahoo.com.br 

Lucas Magalhães Goulart (EESC-USP) lucasprod@yahoo.com.br 
Mariana Sarmanho de Oliveira Lima (EESC-USP) msarmanho@natal.digi.com.br 

 
 
Resumo: As crises energéticas estimularam o Brasil a buscar fontes alternativas de energia, 
entre elas o gás natural, o qual está sendo largamente utilizado no setor industrial do país. 
Porém, as reservas brasileiras de gás não são suficientes para suprir a demanda nacional, o 
que implicou a necessidade de importação deste energético. Em 1990, foram iniciadas as 
discussões a respeito da importação do gás natural da Bolívia, culminando com a construção 
do gasoduto Bolívia-Brasil. Entretanto, em maio de 2006, houve a nacionalização da 
exploração do gás boliviano, o que gerou uma polêmica entre os governos de ambos os 
países, uma vez que o governo boliviano tem intenções de aumentar o preço de fornecimento. 
Para que o Brasil possa se tornar menos dependente da Bolívia, é essencial um planejamento 
energético que contemple a exploração de novas reservas de gás no Brasil e em outros países 
da América do Sul, deixando de se apoiar em um fornecedor majoritário. O presente artigo 
pretende fazer uma discussão sobre a polêmica gerada pela nacionalização do gás boliviano 
e o planejamento energético atual e futuro do Brasil. Ao final deste trabalho são feitas 
algumas críticas sobre as políticas públicas relacionadas com o setor energético. 
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1. Introdução 

 A carência de energia sofrida durante a crise energética forçou muitas empresas a 
buscarem fontes alternativas de energia, de forma a operarem suas linhas de produção sem 
interrupção.  
 Dentre as alternativas, destaca-se o gás natural (GN), que pode proporcionar diversos 
benefícios para seus consumidores, tanto no aspecto ambiental, como no operacional e 
econômico e até de qualidade do produto. 
 No entanto, as explorações de gás no território brasileiro não são suficientes para 
atender a toda a demanda nacional, o que forçou o país a buscar este energético no exterior, 
especialmente na Bolívia. 
 As negociações entre o Brasil e a Bolívia se deram na década de 90, quando foi 
construído um gasoduto de grande extensão, que liga ambos os países: o gasoduto Bolívia-
Brasil (GASBOL). Dessa forma, a Petrobras, maior distribuidora brasileira de petróleo e 
derivados, passou a explorar o gás natural em território boliviano. 

Em maio de 2006, o governo da Bolívia, presidido por Evo Morales, nacionalizou a 
exploração de gás natural do país, o que acarretou uma polêmica entre os governos dos países 
importadores deste energético e o governo boliviano, uma vez que houve aumento dos 
impostos deste produto e ameaças de expropriação da infra-estrutura produtiva pertencente às 
empresas instaladas na Bolívia. Além de todos esses problemas, há também a possibilidade de 
o gás explorado pela Petrobras ter um aumento em seu preço, aumento este que não está 
previsto no contrato assinado entre os países antes de dar início à exploração do gás boliviano. 
 O fato de o Brasil depender majoritariamente de um fornecedor instável preocupa 
muitas indústrias, principalmente do Estado de São Paulo, que dependem largamente do gás 
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em seus processos e temem uma nova crise energética. Assim, neste artigo, é discutida a 
inserção da exploração do GN como aspecto prioritário no planejamento energético brasileiro, 
já que é de grande importância para o país deixar de se apoiar em um fornecedor como este e 
passar a explorar suas próprias reservas e investir em outros países, ou seja, aumentar as 
possibilidades de fornecimento. Além dessa discussão, será feita uma reflexão sobre as 
políticas públicas voltadas para o setor energético.  
 
2. Método  

 Para a elaboração do presente artigo, foi realizada uma pesquisa de caráter 
exploratório, abordando os temas gás natural, gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL), 
planejamento energético e nacionalização. Essa pesquisa foi baseada nas principais fontes de 
pesquisa científica, tais como teses e dissertações. Por se tratar de um assunto atual, também 
houve uma ampla pesquisa em artigos de jornais e da mídia em geral.  

 
3. Revisão Bibliográfica 

 Devido às crises energéticas pelas quais o Brasil passou, muitas empresas começaram 
a adotar fontes alternativas de energia como forma de diminuir a dependência da energia 
elétrica. Uma alternativa encontrada foi o uso do gás natural que, além de ser um combustível 
eficiente, limpo e versátil, proporciona vários benefícios aos seus consumidores, seja de 
aspecto ambiental, operacional, econômico ou de qualidade do produto. 
 Tendo isso em vista, o governo federal elaborou, em 1980, o plano nacional do gás 
natural, cujo principal objetivo era aumentar de 2% para 12% a participação deste energético 
na matriz energética brasileira até 2010 (CARVALHINHO FILHO, 2003).  
 No entanto, as reservas de gás do país não são capazes de suprir toda a demanda 
nacional, o que o tornou dependente do gás boliviano, sendo assinado o acordo “take-or-pay” 
por ambos os países para o fornecimento do gás e inaugurando, em 1999, a primeira etapa da 
construção do gasoduto Bolívia-Brasil (CARVALHINHO FILHO, 2003). 
                                      O gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL) é o projeto mais extenso na América Latina, 

compreendendo os dois países, Brasil e Bolívia, com extensão total de 3.150 km, 
sendo 557 Km em trecho boliviano e 2.593 Km em trecho brasileiro. O gasoduto 
inicia no Rio Grande (Bolívia), vai até Puerto Suarez (Bolívia), entrando no 
território brasileiro via Corumbá (MS). Atravessa o Mato Grosso do Sul e norte de 
São Paulo, chegando a Paulínia onde ocorrem duas ramificações. Uma com destino 
a Guararema (SP) interligando o gasoduto Rio de Janeiro – São Paulo, e a outra 
ramificação segue de Paulínia, São Paulo até Canoas, Rio Grande do Sul, passando 
pelo Paraná e Santa Catarina. (SCANDIFFIO, 2001, p.70). 

Ao mesmo tempo em que foi confirmada a disponibilidade de gás natural vinda da 
Bolívia, tomaram-se providências para assinatura dos contratos na modalidade “take or pay” 
com as empresas de gás que iriam distribuir o produto, de forma a garantir o mercado antes de 
se tornar irreversível o empreendimento (ALONSO, 2004).  

Vale ressaltar, que além de estudos para avaliar a viabilidade técnico-econômica da 
construção do gasoduto Brasil-Bolívia, houve também vários estudos para avaliar a 
importação de gás natural na forma liqüefeita – GNL – e todos se mostraram mais custosos do 
que a importação da Bolívia. Projetos modulares e de grande porte foram analisados para 
trazer GNL da Argélia e outros países. O custo estimado de instalações de transporte, de 
armazenamento, de vaporização, as perdas e os custos operacionais sempre inviabilizaram os 
projetos. 
                                      Do custo total do projeto do gasoduto Brasil-Bolívia, cerca de US$ 2 milhões, 20% 

foram investidos do lado boliviano e o restante do lado brasileiro. Do investimento 
total, a PETROBRAS captou 82% dos recursos por meio de agências multilaterais e 
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de crédito à exportação, além de uma participação expressiva do BNDES. (SILVA, 
2004, p.49). 

Antes da entrada em operação comercial do GASBOL, em 1999, o cenário de 
incerteza na oferta não motivava a alteração do perfil da demanda energética nacional em 
favor do gás. Diante da elevação das reservas bolivianas e da capacidade de transporte, as 
incertezas de oferta foram superadas (SILVA, 2004).  

Com isso, o desenvolvimento do mercado passou a depender exclusivamente do 
crescimento da demanda. Esse crescimento teve determinantes variáveis ao longo do tempo. 
Inicialmente, as projeções utilizadas para o projeto do gasoduto Brasil-Bolívia apontavam 
para o uso industrial como estimulador para o desenvolvimento da demanda. Isso demandaria 
investimentos em redes de distribuição e financiamento de equipamentos para substituir os 
equipamentos utilizados em processos à base de óleo combustível. Quase dez anos depois das 
primeiras projeções, o aumento do risco de falha no suprimento de energia e os avanços 
tecnológicos em termogeração despertaram o interesse para o uso termelétrico do gás. No 
entanto, os elevados riscos comerciais, além de regulatórios emperram os investimentos em 
plantas desse tipo (SILVA, 2004). 
 Com este gasoduto, o Brasil conseguiu aumentar significativamente a competitividade 
econômica deste energético (MONTES, 2000). Sessenta por cento da demanda total brasileira 
de gás natural é proveniente da Bolívia (CARDOSO, 2005).  

No entanto, em maio de 2006, sob o governo de Evo Morales, foi anunciada a 
nacionalização da exploração de gás e petróleo na Bolívia. Com isso, a Bolívia deveria 
assumir o controle acionário das duas refinarias de gás da Petrobrás no país, por meio da 
estatal Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), com o aumento do imposto 
sobre o gás de 50% para 82%. Tal medida foi tomada sem aviso prévio à Petrobras, que é 
responsável por 15% do PIB da Bolívia (MAISONNAVE, 2005). 

Com a nacionalização, a Bolívia passou a pressionar seus principais compradores para 
um aumento no preço que não está previsto em contrato. No entanto, a Petrobras anunciou 
que não aceitará este reajuste e ameaçou recorrer à câmara de arbitragem internacional para 
definir um acordo (SAIKI, 2006) 

O Brasil precisa do suprimento de gás natural, pois este energético tende a ter uma 
participação crescente na matriz energética. Isso se deve ao fato de que, segundo empresários 
e especialistas, além dos problemas ambientais e do afastamento dos investidores privados 
das obras em novas hidrelétricas, devido ao alto preço de compra de energia pelo governo, o 
país não possui investimentos suficientes em hidrelétricas para suprir a demanda total por 
energia a médio prazo (CAZIAN, 2006). 

Considerando isso, tal episódio deveria ser usado pelo Brasil para repensar seu 
planejamento energético e a dependência nas reservas do país vizinho (CAZIAN, 2006). 

Já nos anos 1970, observam-se diferentes configurações que mostram as restrições à 
ampliação do modelo de expansão do setor elétrico em vigência, tendo estas características 
ligadas: a limitações tecnológicas, instabilidades político-econômicas e pressões ambientais 
(SILVA, 2006). 

O planejamento energético surgiu como meta principal de otimização da oferta de 
recursos energéticos, tendo como principal objetivo o acesso a fontes de energia de forma 
adequada, confiável e de qualidade(CIMA, 2006). 

Para que ocorra esse planejamento é necessário que a demanda de energia seja 
avaliada considerando um amplo conhecimento das características do mercado consumidor e 
das características do sistema energético e suas perspectivas de expansão (CIMA, 2006).  

Este tipo de enfoque de planejamento é importante uma vez que, além de ser essencial 
o fornecimento de serviços energéticos, o uso deste não está acoplado ao crescimento 
econômico. Outros fatores que também merecem destaque são: o crescimento do setor 
terciário, o deslocamento de indústrias energo-intesivas para países em desenvolvimento, a 
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substituição entre as fontes de energia, assim como o progresso técnico e a redução de 
desperdícios por meio da eficiência energética. Assim, desenvolveu-se um conjunto de 
técnicas de uso racional de energia e gerenciamento da demanda (GLD), que se consolidaram 
no Planejamento Energético Integrado (PEI) (CIMA, 2006). 
                                             Tal abordagem significa integrar, por um lado, uma gama mais ampla de opções 

tecnológicas, incluindo tecnologias para a eficiência energética e a gestão de carga 
no lado da demanda, assim como fontes alternativas e descentralizadas de oferta de 
energia; e por outro, integrar uma faixa mais ampla dos componentes de custo, 
incluindo custos ambientais e sociais, dentro da avaliação de mínimo custo para 
atendimento do serviço energético. A possibilidade de substituição inter-energética, 
o aumento da eficiência energética e o gerenciamento pelo lado da demanda 
começam a ser incorporados aos estudos de planejamento energético sob um mesmo 
patamar de análise, dando origem ao PEI (CIMA, 2006, p. 2). 

 
3. Considerações finais 

A dependência do gás boliviano demonstra uma deficiência do planejamento 
energético brasileiro. As políticas públicas voltadas para o setor de energia poderiam ter 
alocado mais recursos para o setor de gás natural a fim antecipar a produção das reservas 
provadas da Bacia de Santos, pois se essas reservas estivessem produzindo gás hoje, elas 
estariam fornecendo um volume de GN igual ao que é importado da Bolívia. Com essa 
capacidade produtiva seria possível dizer que o Brasil seria auto-suficiente em gás natural e 
mostrar que a Bolívia não teria tanto poder de negociação quanto tem hoje.  

A elaboração de políticas públicas na área de energia e a realização de planejamento 
da expansão do setor energético são responsabilidades do Ministério de Minas e Energia 
(MME), que, de fato, nunca esteve adequadamente estruturado para exercê- las com eficácia e 
eficiência contínuas. É por isso que se vê tantos problemas envolvendo o setor de energia. 
Antes, durante a vigência do modelo setorial estatal, o planejamento dos setores de energia 
elétrica, petróleo e gás natural eram exercidos pela Eletrobrás e Petrobras. Nessa época houve 
uma valorização em excesso na atividade de regulação do mercado que relegou a um segundo 
plano a formulação de políticas energéticas e o exercício do planejamento. 

Hoje é possível ter um exemplo concreto do fracasso do planejamento energético no 
Brasil com a crise do gás gerada pela Bolívia. Vale ressaltar que muito antes das ameaças do 
governo boliviano em nacionalizar as reservas de gás natural, o governo brasileiro já deveria 
ter procurado diminuir a sua dependência do gás do país vizinho, pois se trata de um recurso 
considerado estratégico.    

O governo brasileiro esperou por essa crise passivamente mesmo sabendo que poderia 
tomar medidas a fim de antecipar a produção dos campos da Bacia de Santos. Atualmente é 
divulgado nos meios de comunicação que somente em 2008 a Bacia de Santos será capaz de 
produzir o mesmo volume que é importado da Bolívia. Isso é devido ao tempo que levará para 
construir infra-estrutura necessária para explorar essas reservas. Até lá o Brasil continuará 
dependente das decisões tomadas por Evo Morales (presidente da Bolívia). 

A partir de informações acerca do assunto é possível concluir, também, que a Bolívia 
será fortemente prejudicada, caso resolva cortar o abastecimento de gás para o Brasil.  Neste 
caso é possível que fique um bom tempo sem ter como comercializar com outro comprador, 
devido ao tempo necessário para criar infra-estrutura de maneira a levar o gás que deixaria de 
ser consumido no Brasil para outros mercados. Outro argumento que pode confirmar os danos 
para a Bolívia é que nenhum outro país teria confiança em fechar contrato com a Bolívia 
diante das declarações feitas no dia 1º de maio (dia da nacionalização) por Evo Morales.  

Observando por um outro ângulo, é possível verificar que a nacionalização dos 
recursos naturais da Bolívia serviu como lição para o Brasil, pois só assim o governo  
brasileiro se preocupou em buscar a auto-suficiência do gás natural. O Brasil estava bastante 
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acomodado com a importação do gás boliviano por um preço baixo, o que inviabilizava, 
comparativamente, muitos projetos para a produção de gás no Brasil.  

Diante desse contexto, percebe-se a importância de investimentos em infra-estrutura 
na área de energia que traga sustentabilidade para o setor no médio e longo prazo, pois o que 
tem sido visto até agora são ações paliativas envidando esforços para apenas amenizar a crise 
energética. 

 
4. Referências Bibliográficas 

ALONSO, P.S.R. Estratégias corporativas aplicadas ao desenvolvimento do mercado de bens e serviços: 
uma nova abordagem para o caso da indústria de gás natural no Brasil. 474p. Tese (Doutorado) - 
Coordenação dos Programas de Pós-graduação de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2004. 

CARDOSO, D. Custo dos gasodutos sobe após a crise na Bolívia. Gazeta Mercantil, 03 de julho de 2006. 
Disponível em: <http://www.power.inf.br/notic_dia.php?cod=1594>. Acesso em 26 de julho de 2006. 

CANZIAN, F. Gás põe plano energético do país em xeque. Folha de São Paulo, São Paulo, 07 de maio de 2006. 

CARVALHINHO FILHO, J. C. L. O valor da flexibilidade em cláusulas “Take or Pay” de contratos para 
fornecimento de gás natural industrial . Dissertação de Mestrado em Administração. Departamento de 
Administração, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2003. 

CIMA, F. M. Utilização de indicadores energéticos no Plano Energético Integrado, 2006. Dissertação de 
Mestrado em Ciências em Planejamento Energético. COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2006. 

MAISONNAVE, F. Morales invade Petrobras e nacionaliza gás . Folha de São Paulo, 02 de maio de 2006. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0205200602.htm>. Acesso em 28 de julho de 2006. 

MONTES, P. M. F. O potencial de consumo do gás natural pelo setor industrial no Brasil. 2000. Dissertação 
de Mestrado em Planejamento Energético. COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2000. 

SAIKI, L. Gás natural será reajustado em 6% sábado. O Estado do Paraná, 28 de junho de 2006. Dis ponível 
em: <http://www.power.inf.br/notic_dia.php?cod=1532>. Acesso em 26 de julho de 2006. 

SCANDIFFIO, M.I.G. A competitividade do gás natural no segmento de revestimento cerâmico brasileiro. 
137p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2001. 

SILVA, N. F. Pontes de energia renováveis complementares na expansão do setor elétrico brasileiro: O 
caso da energia eólica. Dissertação de Doutorado em Planejamento Energético. COPPE, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 

SILVA, P.M. Modelo de transporte em rede com restrições de capacidade: estudo de alternativas na área 
de influência do gasoduto Bolívia-Brasil. 125p. Dissertação (Mestrado) - Coordenação dos Programas de Pós-
graduação de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

TOLMASQUIM, M. T.; SZKLO, A. S. A matriz energética brasileira na virada do milênio. Rio de Janeiro: 
COPPE/UFRJ; ENERGE, 2000.  


