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RESUMO 
 

 

A partir do final do século XX, o cenário internacional traz desafios constantes aos 

países quanto ao processo de globalização. O desenvolvimento político, econômico, 

psicossocial, científico-tecnológico e militar devem ser abrangentes e atender as 

demandas internas e interesses externos dos Estados. O processo de integração sul-

americano encontra amparo na relação de interdependência das relações 

internacionais limitadas pelas particularidades de cada país, o chamado paradigma 

realista da relações entre Estados. Os mecanismos integradores voltados para a 

expansão e a interligação física das infraestruturas de comunicações, transportes e 

energia, visam potencializar as capacidades de cada país, garantindo o constante 

desenvolvimento regional. Considerando que a energia é requisito imprescindível para 

a sociedade atual, aliado às questões ambientais, o setor elétrico sul-americano 

ganha relevância especial e suas instalações se transformam em infraestruturas 

estratégicas críticas, cuja interrupção de funcionamento ou destruição, total ou parcial, 

provocará sério impacto social, ambiental, econômico, político, regional e/ou 

internacional. Concomitantemente, no âmbito da geopolítica energética internacional, 

observa-se que as principais potências políticas, econômicas e militares adotam 

posturas firmes, deixando claro o quanto estão dispostas a garantir a sua respectiva 

segurança energética, servindo de alerta para as regiões possuidoras de tais 

recursos. Cumpre destacar que essa segurança pode ser garantida dentro de seu 

território ou fora dele, até mesmo, em outro continente. Desta forma, a aproximação 

da renegociação do Anexo “C” do Tratado de Itaipu coloca em pauta os interesses 

internos do Brasil e do Paraguai, mormente, às políticas de integração regional. 

 

Palavras-chave: Energia Elétrica. Integração. América do Sul. Exército Brasileiro.  

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

From the end of the 20th century, the international scenario brings constant challenges 

to countries regarding the globalization process, Political, economic, psychosocial, 

scientific-technological and military development must be comprehensive and meet 

the internal demands and external interest of States. The South American integration 

process is supported by the relationship of interdependence of international relations 

imited by the particularities of each country, the so-called realistic paradigm of relations 

between States. The Integrating mechanisms aimed at the expansion and physical 

interconnection of communications, transport and energy infrastructure aim to enhance 

the capacities of each country, ensuring constant regional development. Considering 

that energy is na indispensable requirement for today’s society, combined with 

environmental issues, the South American electricity sector gains special relevance 

and its facilities become critical strategic infrastructure, whose interruption of operation 

or destruction, total or partial, will cause serious social, enviromental, economic, 

political, regioal and/or international impact. Concomitanly, in the context of 

international energy geopolitics, it is observed that the main political, economic and 

military powers adopt firm posture, making it clear how willing they are to ensure their 

respective energy security, serving as a warming to the regions with such resources. 

It should be noted that this security can be guaranteed within your territory or outside 

it, even on another continente. Thus, the approximation of the renegotiation of Annex 

“C” to the Itaipu Treaty puts on the agenda the internal interest of Brazil and Paraguay, 

especially regional integration policies. 

 

Keywords: Electric Energy. Integration. South America. Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 
O processo de globalização, intensificado a partir de 1970, exige dos Estados 

o desenvolvimento de políticas abrangentes nos setores, político, econômico, 

psicossocial, científico-tecnológico e militar. A capacidade de transformar os recursos 

naturais, existentes no território, em recursos de poder está diretamente ligada à 

capacidade de defesa deste recursos pelo Estado. 

A integração energética regional tem papel preponderante no desenvolvimento 

dos Estados. O fluxo comercial entre os Estados estabelece uma relação de 

interdependência. Isso ocorre, devido à distribuição assimétrica destes recursos entre 

os países. A localização, as características do terreno, as dimensões territoriais são 

fatores determinantes para a existência ou não de determinados recursos no território.    

O Brasil, país situado no subcontinente sul-americano, caracteriza-se por 

sua grande dimensão territorial, com cerca de 8.510.820 Km2 (BRASIL, 2020). 

Localizado entre trópicos, a geografia brasileira é contemplada com variados tipos de 

clima e solos. Essas características permitem acesso à vasta disponibilidade de 

recursos naturais em seu território e, juntamente com a extensa fronteira internacional, 

compartilha alguns destes recursos com diversos países.  

Neste sentido, as fronteiras exercem grande influência nas políticas interna e 

externa dos países, principalmente quando nelas se fazem presentes importantes 

recursos naturais. A Bacia do Rio da Prata é uma região geopolítica importante no 

cenário sul-americano e seu aproveitamento é de extrema relevância para os países 

condôminos. (BENVENUTO, 2016) 

O aproveitamento dos recursos hídricos da Bacia do Prata está intimamente 

ligado às políticas de desenvolvimento e cooperação regional do Brasil. A partir de 

1930, durante diversos governos, a busca pelo desenvolvimento do setor energético 

tornou-se uma prioridade do Estado Brasileiro (LBDN, 2012).  

Com o advento dos Estados soberanos, após a Paz de Westphalia em 1864, o 

desenvolvimento e a relação entre os Estados foram se intensificando e, cada vez 

mais, as relações internacionais foram sendo aprimoradas. 

As relações internacionais e a interdependência entre os Estados, mais 

evidenciada a partir da década de 1970, demonstra que a ação de um Estado, mesmo 

que internamente, poderia afetar os destinos de outros. (NYE, 2003).   
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Somando-se a esse tema, os aspectos fisiológicos do território, as 

características sociais e econômicas da população, a capacidade militar e científico 

tecnológica, impõem diferenças aos Estados. Com isso, buscam-se alternativas para 

se manter no Sistema Internacional defendendo seus interesses, seja pela 

complementaridade entre si ou pela disputa por influência regional ou mundial.  

Brasil e Paraguai, diante dos desafios impostos pela geografia, assinaram um 

acordo visando o compartilhamento do recurso hídrico do Rio Paraná em 1973. Esse 

acordo é conhecido como Tratado para o Aproveitamento Hidrelétrico dos Recursos 

Hídricos do Rio Paraná, comumente chamado de Tratado de Itaipu, com previsão de 

revisão entre as partes prevista para 2023 (BRASIL, 1973). 

Neste ínterim, a Estratégia Nacional de Defesa, de 2013, coloca no âmbito da 

segurança as fontes de energia renováveis e destaca a manutenção de tropas para a 

defesa de infraestrutura de produção de energia: 
(c) a manutenção de tropas no centro-sul do País para garantir a defesa da 
principal concentração demográfica, industrial e econômica, bem como da 
infraestrutura, particularmente a geradora de energia; (BRASIL, 2013, p. 
50, grifo nosso)  

Assim, aproxima-se o ano de 2023 e o Brasil precisa traçar estratégias para as 

discussões no sentido de garantir seus interesses na América do Sul e, ainda, sem 

ferir o previsto na CF/1988, no seu art 4º, parágrafo único, que prevê a busca pela 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina 

(BRASIL, 1988). 

No final do século XIX, surgiram diversas questões no cenário internacional que 

realçaram a necessidade de uma discussão ampla e irrestrita entre os Estados que 

impactam a exploração de recursos naturais. As questões ambientais, a partir da 

Conferência de Estocolmo em 1972, e os conceitos de sustentabilidade ambiental 

foram inseridos na pauta do debate de grandes encontros internacionais. 

Em decorrência das negociações internacionais, a grande questão atual é o 

equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico e 

social dos Estados. 

O Brasil, devido as suas características geográficas e seu potencial de 

crescimento, baseado nos pensamentos geopolíticos desenvolvidos em seu território, 
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procurou aprimorar sua atuação no cenário regional, aliando o seu desenvolvimento 

ao dos demais países da América do Sul. 

Ainda na década de 1970, o Brasil e o Paraguai se comprometeram a aliar os 

aspectos geográficos de sua fronteira com a necessidade de desenvolvimento de seus 

países. Surgia-se, então, uma aliança entre ambos países com foco no 

aproveitamento dos recursos hídricos do Rio Paraná. 

A segurança energética é um tema de grande debate no cenário mundial. Os 

processos de produção, cada vez mais globalizados, exigem que os países possuam 

uma matriz energética diversificada, a fim de garantir a complementariedade dos 

sistemas. Essa questão é de grande importância para a América do Sul e, 

principalmente, para o Brasil, trazendo consequências importantes para Política 

Externa Brasileira (PEB) e para os assuntos da área de defesa. 

O Brasil passou, recentemente, por dificuldades na geração e distribuição de 

energia elétrica. Os apagões ocorridos em 2001, a nacionalização das instalações da 

Petrobrás na Bolívia, gerou a venda de duas refinarias em 2007, a dependência da 

energia elétrica gerada pela Venezuela no Estado de Roraima e o apagão no estado 

de Amapá em 2020 são exemplos de que o assunto é sensível para o Brasil.  

Com a proximidade da revisão do Tratado de Itaipu, que estabelece regras para 

o uso compartilhado dos recursos hídricos do Rio Paraguai, defronta-se com os 

questionamentos por parte do governo paraguaio com relação à obrigatoriedade de 

venda do excedente de energia elétrica daquele país para o Brasil, diminuindo as 

possibilidades de negociação comercial do Paraguai com outros países. 

Em diversas regiões do mundo existem um grande impasse na geração de 

energia elétrica por intermédio do aproveitamento hídrico. Brasil e Paraguai são 

grandes exemplos de sucesso no compartilhamento hidrográfico no planeta. Mas 

outros casos, principalmente, no continente africano, têm gerado hidroconflitos, 

provocando instabilidade regional. 

A relevância do assunto para o Brasil é demonstrada na medida em que se 
observa um aumento dos pedidos de revisão da tarifa empregada para o cálculo 

da venda da energia excedente gerada pela Itaipu Binacional por parte do 
Paraguai. E ainda, da existência de grandes demandas sociais naquele país que 

são vistas como prejudicadas pelo acordo vigente. O Brasil, neste contexto, realiza 
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estudos estratégicos a fim de colaborar com o Paraguai ao mesmo tempo em que 

tenta defender seus interesses nacionais. 
O presente trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido em torno do 

seguinte problema: De que forma as ações implementadas pelo Exército 
Brasileiro garantem os interesses nacionais em relação ao Tratado de Itaipu, 
principalmente, em um contexto de liderança estratégica regional? 

Para isso foi traçado, como o objetivo geral, o estudo da liderança brasileira na 

condução das estratégias de segurança energética voltadas para a América do Sul, 

destacando a renegociação do Acordo de Aproveitamento de Recursos Hídricos do 

Rio Paraná, entre Brasil e Paraguai.  

Para se chegar ao objetivo geral do trabalho, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica de documentos seminais e de publicações relacionadas ao tema. E o 

método a ser utilizado será o dedutivo, com uma pesquisa qualitativa de abordagem 

descritiva. 

No primeiro capítulo foram abordados os autores de relevância para o 

desenvolvimento do raciocínio ao longo do trabalho, com um referencial teórico sobre 

geopolítica e relações internacionais. Em um segundo capítulo foi apresentado o 

histórico das negociações do Tratado de Itaipu e os objetivos geopolíticos atingidos 

com o projeto. 

Em um terceiro capítulo foi apresentado o Brasil inserido no panorama elétrico 

da Amércia do Sul. Isso permitiu demonstrar as capacidades e limitações da situação 

elétrica regional e em relação ao mundo. 

No quarto capítulo foram identificadas as possibilidades de atuação do Exército 

Brasileiro no tocante a segurança energética na América do Sul, com ênfase na defesa 

da Usina Hidrelétrica de Itaipu diante do interesse internacional na busca de recuros 

energéticos. 

No último capítulo foram levantadas as considerações finais diante dos dados 

levantados nos capítulos anteriores, buscando responder ao problema elaborado no 

trabalho. 

A renegociação do Anexo C do Tratado de Itaipu chega a seu marco temporal 

de revisão. Esse fato traz à tona algumas situações em que podem causar prejuízos 

à segurança energética do Estado Brasileiro. 
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A possibilidade de descontinuidade, interrupção voluntária ou a possibilidade 

de alteração unilateral com base no princípio da soberania do Estado Paraguaio pode 

vir à causar prejuízos à segurança energética do Brasil. 

Do ponto de vista cronológico, a pesquisa abordou como marco temporal a 

partir da assinatura do Acordo das Cataratas, em 1966 até 2020. Isto porque 

compreende o período inicial das tratativas e a véspera da renovação do Acordo de 

Itaipu. 

Quanto ao espaço a ser estudado, a pesquisa abordará a América do Sul com 

ênfase na região da Bacia do Prata, destacando a região de fronteira entre Brasil e 

Paraguai onde se localiza a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Essa delimitação visa 

demonstrar a importância desta estrutura energética para os países envolvidos além 

de ser ferramenta importante da diplomacia brasileira. 

No tocante ao tema central do presente trabalho, o estudo foi limitado a 

participação da expressão militar do poder nacional, Exército Brasileiro, no 

acompanhamento da política externa nacional na renegociação do Anexo C Tratado 

de Itaipu e na defesa dos interesses nacionais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 ENERGIA E TEORIA REALISTA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

Os Estados figuram como atores no cenário internacional e, desta forma, 

estabelecem relações com outros Estados a fim de alcançar seus objetivos nacionais. 

A soberania não admite a interferência de organismos supranacionais nos assuntos 

atinentes ao Estado, sendo assim a teoria realista das relações internacionais é de 

grande relevância na atualidade (FUNAG, 2003). 

A tradição Hobbesiana, que dá base para a Teoria Realista, se refere à relação 

entre Estados, quando conflitantes, como sendo resultado da “competição, 

desconfiança e glória” (Hobbes, 1651). Neste sentido, cada vez mais os Estados em 

desenvolvimento buscam se inserir no cenário internacional. Essa busca incessante 

por visibilidade afeta as relações com outros Estados podendo gerar impasses dos 

mais diversos. (HOBBES, 1651) 

O tema energia está muito relacionado às relações internacionais entre os 

Estados. Segundo Gregory e Rodrigues (2019), os recursos energéticos, a água e a 

produção de alimentos são recursos essenciais para a sobrevivência dos Estados. Os 

Estados buscam se inserir no sistema internacional potencializando suas capacidades 

de utilização da água, geração de energia e produção de alimentos como moeda de 

troca no comércio mundial e nas políticas internacionais (GREGORY, 2019). 

Neste contexto, “a energia é um Recurso de Poder relevante para compreender 

as relações entre os Estados, especificamente os padrões de hierarquização e 

distribuição de poder Sistema Internacional” (OLIVEIRA, 2012). Essa busca por poder 

entre os Estados impacta a capacidade de Defesa de um Estado em relação aos 

demais (OLIVEIRA, 2012), isto porque as grandes potências tentarão suprir suas 

deficiências se utilizando da influência do poder econômico sobre os países periféricos 

com grande disponibilidade de recursos naturais. (GREGORY, 2019) 

Morgenthau (2003) ressalta que a geografia (localização, extensão geográfica, 

componentes geográficos dos países e forma territorial) é o fator mais estável para a 

busca do Poder Nacional. A acumulação de riquezas e a capacidade de 

transformação de recursos naturais em energia são capazes de alterar a balança de 

poder entre os Estados, causando a diminuição de poder de alguns Estados ao passo 

que aumenta o poder de outros (MORGENTHAU, 2003). Ressalta-se que os Estados 
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emergentes tendem a buscar inserção no cenário por meio da comercialização de 

seus recursos naturais essenciais para a manutenção do crescimento das potências 

(MORGENTHAU, 2003). 

A formação dos blocos econômicos, a multilateralidade e a integração entre os 

Estados, contribuem para o equilíbrio da balança de poder. O intercâmbio e a 

cooperação como forma de interação das relações internacionais permitem que 

Estados emergentes adentrem ao Sistema Internacional, tentando alterar políticas por 

vezes consagradas e, portanto, modificando a balança de poder mundial. 

Historicamente, a alteração do equilíbrio de poder é realizada por meio de conflitos 

bélicos em diversas regiões do planeta (MORGENTHAU, 2003). 

A inserção dos Estados, neste cenário internacional, geram ações internas aos 

territórios nacionais que afetam os demais Estados. Além disso, o princípio da 

interdependência dos Estados é cada vez mais sentido no decorrer do processo de 

globalização (NYE, 1970). 

Para tratar sobre a interdependência entre os Estados, é importante salientar o 

conceito de soberania dos Estados. Inserido em um contexto do paradigma realista, o 

Estado figura no Sistema Internacional como ator principal das relações 

internacionais. Sua sobrevivência, ou a simples defesa de seus interesses nacionais 

está acima da moralidade dos atos desencadeados (SILVA, 2002). 

Desta forma, observa-se que as políticas nacionais em busca de poder estão 

relacionadas com as capacidades dos estados gerenciarem seus recursos e assim 

gerarem riquezas para o desenvolvimento de outras capacidades. Essas políticas 

voltadas para o atendimento interno das demandas refletem-se em acordos e tratados 

internacionais podendo ser temporários ou permanentes. 

 

2.2 PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ELÉTRICA REGIONAL DA AMÉRCIA DO SUL 

Dentro deste contexto, o Brasil liderou o processo de integração regional mais 

acirradamente a partir do período dos Governos Militares. Em 1969, sob a presidência 

do Gen Costa e Silva, foi dado início para a concretização do Tratado da Bacia do 

Prata. Conforme Viana, Vasconcelos e Miguel, afirmaram ser a maior cooperação 

vista até aquele momento: 
A cooperação maior verificada no governo Costa e Silva, em âmbito sul-
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americano pode ser lembrada através do Tratado da Bacia do Prata assinado 
em 4 de abril de 1969. Tendo como membros, Brasil, Uruguai, Paraguai e 
Argentina, o referido tratado tinha como preocupação operar de forma 
conjugada, o que possibilitaria o “desenvolvimento harmônico e equilibrado 
assim como o ótimo aproveitamento dos grandes recursos da região”; agindo 
com esse espírito estaria assegurada a preservação dos recursos da Bacia 
do Prata, para as gerações futuras através de sua utilização racional. (VIANA; 
VASCONCELOS; MIGUEL, 2011p. 22) 

Em 1973, é assinado o Tratado de aproveitamento dos Recursos Hídricos do 

Rio Paraná entre Brasil e Paraguai, após intensas negociações entre os anos de 1960 

e 1970. Este tratado colocou o Brasil como líder nos processos de integração regional 

no tocante ao compartilhamento de recursos energéticos presentes no continente sul-

americano. Brasil e Paraguai começaram a usufruir deste acordo a partir de 1984 

quando começou efetivamente a geração de energia pela hidrelétrica de Itaipu 

(VAGNER, ROSA E TXAI, 2014) 

Conforme Oliveira (2012) “as questões energéticas podem ser tanto fontes de 

conflitos entre países como propulsoras de processos de cooperação e integração” 

(OLIVEIRA, 2012). Devido a abundância de recursos energéticos no subcontinente é 

de perspectiva positiva o futuro de maior integração dos países da região. Porém 

alerta Vagner, Rosa e Txai: 
Só terão sucesso caso levem em conta os projetos de desenvolvimento 
nacional de cada país e sejam acompanhadas de medidas que aumentem a 
confiança mútua entre as nações. (VAGNER; ROSA; TXAI, 2014 p. 169) 

As características geográficas da América do Sul permitem à região ter grandes 

perspectivas de integração energética entre os países. Os projetos existentes de 

interligação elétrica entre Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai e 

Brasil e Bolívia são exemplos de capacidades de relacionamento no compartilhamento 

de recursos energéticos (VAGNER, ROSA E TXAI, 2014). Além da ligação elétrica 

entre Brasil e Venezuela, que fornece energia elétrica para o Estado de Roraima que 

não está interligado ao sistema nacional brasileiro. 

Raymond Aron define Ordem Ambiental Internacional (OIA) como um 

subsistema específico do sistema internacional, com características de um sistema 

heterogêneo e multipolar (ARON 2002). Para isso, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) passou a promover as negociações em torno da Convenção sobre os Direitos 

das Utilizações dos Cursos D’Água Internacionais para Fins Distintos da Navegação 

adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1997 (SANTOS, 2003). 
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As barreiras encontradas na solução de problemas por vezes surgem da 

necessidade dos Estados solucionarem problemas internos. As demandas crescentes 

por melhoria da qualidade de vida da população são cada vez mais observadas com 

os movimentos sociais espalhados pelos países. Desta forma surgem iniciativas 

nacionalistas por partidos políticos como as ocorridas no Equador, Bolívia, Venezuela 

e Paraguai. (VAGNER, ROSA E TXAI, 2014) 

Devido à expressividade territorial e sua capacidade produtiva, o Brasil se 

destaca como o país de maior Produto Interno Bruto da região, cabendo assim, a 

iniciativa das ações de integração no campo energético. Em um contexto de políticas 

ambientais cada vez mais atuantes, o setor hidrelétrico ressurge como uma 

oportunidade de integração da região na geração limpa de energia elétrica. À exemplo 

da Usina Hidrelétrica de Itaipu, o Brasil desenvolve com Peru, Argentina e Bolívia 10 

projetos de construção de hidrelétricas em rios transfronteiriços. (VAGNER, ROSA E 

TXAI, 2014) 

Outro exemplo de integração energética é o caso do gás natural proveniente 

da Bolívia que abastece o mercado brasileiro. O Gasoduto Bolívia-Brasil teve início na 

confecção da Carta de Intenções Sobre o Processo de Integração Energética entre os 

dois países assinada em 17 de fevereiro de 1993, que a construção e montagem só 

se efetivaram em 1997. O Brasil se mostrando mais uma vez como um grande 

consumidor de recursos energéticos excedentes nos demais países da região 

(NUNES, 2018). 

O Brasil, com expressividade econômica regional, busca liderar os processos 

de integração econômica como foi o caso da assinatura do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) e a tentativa de criação da Área de Livre Comércio Sul-Americana 

(ALCSA), esta última, a fim de contrabalancear a influência dos EUA em países como 

Chile e Argentina, ainda no governo Sarney, tratativas conduzidas pelo então Ministro 

das Relações Exteriores, Celso Almorim (BRASIL, 2015). 

Os países sul-americanos, por vezes, são acometidos por crises de 

abastecimento energético, o que não se justifica pela falta de recursos naturais no 

subcontinente. A região é rica em hidrocarbonetos e em recursos renováveis. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a região carece de 

investimento na transformação de recursos naturais em energia disponível (BRASIL, 
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2015). 

A integração energética, neste sentido, encontra algumas controvérsias no 

debate internacional. O sistema internacional tem como um dos seus atores o Estado, 

e a Carta da ONU, 1945, prevê no inciso I, Artigo 2º, a igualdade entre as nações. 
Artigo 2. A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos 
mencionados no Artigo 1, agirão de acordo com os seguintes Princípios:  
1. A Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus 
Membros.  (ONU, 1945) 

A soberania dos Estados sobre seu território traz, para a questão da integração 

energética, algumas controvérsias que devem ser estudadas. A participação dos 

Estados sul-americanos na exploração dos recursos e na integração regional deve 

contar com os investimentos do setor privado, tendo em vista a baixa capacidade de 

investimento dos países da região. Essa parceria envolvendo fomento ao 

desenvolvimento e lucratividade das empresas privadas geram controvérsias que 

devem ser solucionadas por intermédio de marcos regulatórios que garantam 

segurança jurídica aos acordos (ANDRADE, 2010).   

Tratar este assunto com enfoque em uma teoria é imposssível. Nos tempos 

atuais, a soberania dos Estados sofre influência de outra teoria: a da interdependência 

de Joseph Nye e Robert Keohane. Tal teoria refere-se à necessidade de maior 

interação entre os Estados em um mundo globalizado em que a ação de um ator do 

sistema internacional interfere nos demais de forma considerável (SANTOS, 2003). 

Porém, entende-se que essa interdependência pode ser uma fonte de conflito 

e um recurso de poder para os Estados. Na medida em que os Estados procuram se 

precaver diante das incertezas geradas pela dependência externa, se esforçam para 

manter o controle dos recursos energéticos localizados em seu território, podendo 

gera, assim, tensões ou conflitos no tocante aos recursos transfronteiriços (NUNES, 

2018). 

Desta forma, surge a necessidade de cooperação entre os países no intuito de 

fomentar o desenvolvimento interno e regional. Este pensamento já era observado 

nos pensadores geopolíticos brasileiros, Cap Màrio Travassos e do professor 

Everardo Backheuser. Estes, chamados fundadores do pensamento geopolítico 

brasileiro já alertavam para a busca de soluções para a integração regional sul-

americana (MAFRA, 2006). 
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Seguindo esse raciocínio, outros ícones da geopolítica brasileira defenderam o 

Brasil como ator principal no desenvolvimento de políticas voltadas para a integração 

regional e desenvolvimento interno. Os polos de desenvolvimento espalhados pelas 

fronteiras terrestres do Brasil, defendido por Meira Mattos, serviam para vivificar as 

fronteiras e possibilitar a defesa e desenvolvimento do território (MATTOS, 2002). 

Neste sentido, a integração bilateral entre Brasil e Paraguai por intermédio da 

criação da Usina Hidrelétrica de Itaipu-Binacional gerou grande desenvolvimento da 

região de Foz do Iguaçu – PR. A cidade, que possuía cerca de 20 mil habitantes 

atingiu, aproximadamente, 100 mil habitantes em dez anos (ITAIPU, 2021). 

 

2.3 EVOLUÇÃO GEOPOLÍTICA BRASILEIRA 

Os governos militares a partir de 1964, foram influenciados pelos pensadores 

geopolíticos brasileiros. A Escola Superior de Guerra teve grande participação no 

desenvolvimento de uma política nacional voltada para os interesses do Brasil no 

cenário internacional. Alguns geopolíticos contribuíram para o traçado da geopolítica 

brasileira desde o início do século XX como: Cel Golbery do Couto e Silva, General 

Carlos de Meira Mattos e Therezinha de Castro (MIYAMOTO, 2002). 

Outro pensador importantíssimo para o desenvolvimento nacional foi o General 

Mário Travassos o qual pode contribuir com as políticas de integração do território 

nacional com foco nas potencialidades das características geográficas do território 

nacional. O fortalecimento das relações entre os países sul-americanos, segundo 

Travassos, era a forma de proteger os interesses nacionais e regionais diante da 

influência extrarregional de grandes potências (MAFRA, 2006). 

O Gen Golbery do Couto e Silva propôs o crescente povoamento das fronteiras 

com a finalidade de integrar o território nacional até as regiões fronteiriças. E 

coroborando com este pensamento, Meira Mattos incentivava a política de criação de 

polos de desenvolvimento fronteiriços em cidades gêmeas. As políticas desenvolvidas 

neste sentido contribuíram para a ocupação de vazios e com o avanço do 

desenvolvimento regional em regiões pouco povoadas (MAFRA, 2006).  

A visão de Golbery sobre a geopolítica brasileira era caracterizada pela: 

integração e valorização espaciais; expansionismo para o interior e, também de 

projeção pacífica no exterior; contenção, ao longo das linhas fronteiriças; participação 
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na defesa da civilização ocidental; colaboração continental; colaboração com o mundo 

subdesenvolvido de aquém e além-mar; segurança ou geoestratégia nacional, em 

face à dinâmica própria dos grandes centros de poder (FREITAS, 2004).  

Externamente, Golbery previa a liderança brasileira no subcontinente sul-

americano, defendendo um alinhamento com os Estados Unidos da América a fim de 

aumentar a expressão do país nas relações internacionais, atuação na defesa e 

segurança global (MAFRA, 2006). 

Para Freitas (2004), os ensinamentos de Golbery do Couto e Silva transmitidos 

em seu ensaio Planejamento Estratégico foram responsáveis pelas bases doutrinárias 

da matriz geopolítica da Escola Superior de Guerra. E a partir daí suge a ideia de 

Segurança Nacional. Tal conceito era entendido como a proteção dos objetivos 

nacionais imprescindíveis para o desenvolvimento do país, fazendo frente aos 

acontecimentos internos e externos quando necessário (FREITAS, 2004). 

Por fim, outro grande influenciador geopolítico do regime militar foi o General 

Carlos de Meira Mattos, para quem:  

O Desenvolvimento Nacional exigia, essencialmente, uma política de 
interiorização, de valorização da enorme massa continental, particularmente 
a Amazônia e o Centro-Oeste carentes de uma infra-estrutura de 
transportes, comunicações e povoamento. A necessidade de garantir a 
segurança interna e defesa externa deviam ser consideradas nos projetos de 
desenvolvimento (MATTOS, 2000, p. 69, grifo nosso).  

Meira Mattos elencou as políticas e planos de integração do Brasil como as 

principais influências de Travassos, nos anos de 1964 a 1985, para o desenvolvimento 

nacional. A interiorização, ocupação e interligação do Centro-Oeste e Norte, foram 

frutos dos estudos e ensinamentos de Travassos sobre os desafios do Brasil a partir 

do século XX (MATTOS, 2000). 

É a integração econômica sul-americana tendo o Brasil como líder desse 
processo que visa uma “marcha para oeste” que integraria o interior ao litoral, 
projetando o Brasil no continente. (MEDEIROS, 2015, p. 44-45)    

O centro-oeste viria a se tornar o coração do Brasil por meio de seu 

desenvolvimento econômico. A irradiação provida do interior somada ao esforço dos 

polos fronteiriços de desenvolvimento iria prover o povoamento e aumento das 

capacidades econômicas da região (MATTOS, 2000) 

Meira Mattos sugeriu o aceleramento do desenvolvimento socioeconômico da 

região. Entre as propostas estava a estimulação nas áreas de conexão fronteiriça a 
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fim criar polos binacionais de desenvolvimento social e prosperidade econômica, por 

mais que essa proposta estivesse vinculada à região amazônica pode ser trazida para 

as demais regiões fronteiriças brasileiras (FREITAS, 2004). 

A ocupação da fronteira oeste sempre foi uma preocupação desde os tempos 

do Brasil-Colônia. A vivificação das fronteiras, a criação de condições de trabalho e 

moradia para a população, além do incentivo estatal para a expansão territorial foram 

primordiais para a conformação do território nacional (FREITAS, 2004). 

Os Estados Unidos da América também se utilizaram da estratégia de 

construção de Usinas hidrelétricas em regiões mais pobres a fim de possibilitar a 

inserção de recursos públicos, favorecendo o crescimento econômico da região em 

questão (OLIVEIRA, 2012). Apesar de as usinas construídas no Brasil nos anos de 

1950 tenham sido menores do que as projetadas pelo EUA nas décadas de 30 e 40, 

o objetivo nos dois casos era levar desenvolvimento e integrar regiões por vezes 

isoladas do restante do país (OLIVEIRA, 2012). 

Porém, alguns autores tratam a assinatura do Tratado de Itaipu como uma ação 

imperialista do Brasil sobre os países mais fracos da região. Segundo Neto (2012), 

alguns autores paraguaios tratam o acordo como uma tentativa do Estado Brasileiro 

estaria a serviço do imperialismo norte-americano ou, ainda, uma ação imperialista 

brasileira com a finalidade de submeter o Paraguai aos interesses políticos e 

econômicos brasileiros (NETO, 2012). 

 

2.4 BREVE HISTÓRICO DO ACORDO DE ITAIPU 

A história do Acordo de Itaipu passa pelos idos de 1872. Nesta data, foi 

estabelecido o Tratado de Limites entre Brasil e Paraguai, que visava a demarcação 

das fronteiras entre os dois países após a Guerra da Tríplice Aliança. A exatidão do 

traçado da fronteira seca era, constantemente, questionado pelo Paraguai 

(BARBOZA, 2020). 

O litígio surgiu por volta de 1874 com a constatação pela Comissão de 

Demarcação Conjunta que a parte mais alta cordilheira de Mbaracayú que servia de 

referência para o traçado fronteiriço dividia-se em duas. O traçado mais ao norte 

colocava a região de Sete Quedas dentro do território paraguaio e o mais ao sul inseria 

parte da região em território brasileiro. (BORBA; RANZAN; SILVA; BOBN, 2009).   
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Mário Gibson Barboza (BARBOZA, 2020), embaixador do Brasil em Assunção, 

tendo assumido a função em 1966, conta que Brasil e Paraguai estavam à beira de 

um conflito armado devido ao litígio fronteiriço.  
“O Paraguai achava que o território era dele e o Brasil pensava que não havia 
razão para discutir, porque a área, sem a menor dúvida, nos pertencia. O 
impasse era total e intransponível. De proporções ainda pequenas, porém já 
com publicidade extremamente desfavorável ao Brasil. Na Europa, o que se 
dizia nos meios governamentais e diplomáticos era que um grande país como 
o Brasil, com uma área territorial gigantesca, estava querendo, mais uma vez, 
oprimir o Paraguai, um pobre país sem qualquer riqueza e nem ao menos 
uma saída para o mar. (BARBOZA, 2020) 
 

Em junho de 1966, Brasil e Paraguai assinam a Ata das Cataratas (também 

chamada de Ata de Iguaçu), comum acordo entre as partes a fim de estudar e levantar 

as possibilidades econômicas, em especial dos recursos hídricos pertencentes em 

condomínio aos dois países desde o Salto Grande de Sete Quedas até a Foz do Rio 

Iguaçu. (BRASIL, 1966) 
A energia elétrica eventualmente produzida pelos desníveis do rio Paraná 
desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de Guaíra, até a 
foz do rio Iguaçu, será dividida em partes iguais entre os dois países, sendo 
reconhecido a cada um deles o direito de preferência para a aquisição desta 
mesma energia a justo preço, que será oportunamente fixado por 
especialistas dos dois países, de qualquer quantidade que não venha a ser 
utilizada para o suprimento das necessidades do consumo do outro país. 
(BRASIL, 1966) 

Porém, tal ata não resolvia o problema da linha exata da fronteira seca. O 

problema resumia-se em definir o local onde se inciava a fronteira seca no momento 

em que terminava a fronteira líquida. 
“[…]e abandona a fronteira marcada pelo álveo do Paraná, que faz a fronteira 
líquida entre o Brasil e o Paraguai, para procurar-se “a linha divisória pelo 
mais alto da Serra de Maracaju”, nos termos do Tratado de Limites assinado 
em Assunção, a 9 de janeiro de 1872, pelo barão de Cotegipe e pelo ministro 
Carlos Loizaga. Para o Brasil, esse ponto situava-se defronte à principal das 
chamadas Sete Quedas (na verdade eram mais de vinte), o Salto Grande ou 
Salto de Guaíra. Já o Paraguai defendia a tese de que o ponto de partida 
devia localizar-se um pouco abaixo do Salto Grande, o que lhe conferiria 
plena soberania sobre este. (BARBOZA, 2020)  

O engenheiro Marcondes Ferraz, construtor de Paulo Afonso, então presidente 

da Eletrobrás, havia elaborado um projeto de aproveitamento hidrelétrico das Sete 

Quedas. Ao tomar conhecimento do projeto, Gibson solicitou ao engenheiro uma cópia 

do plano a fim de verificar as possibilidades diplomáticas em torno daquela ideia. 
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Percebeu que a construção da hidrelétrica iria inundar de água a referida porção 

territorial contestada pelo Paraguai (BARBOZA, 2020). 

Em 4 de abril de 1969, o Tratado da Bacia do Prata, previa desenvolvimento 

harmônico e equilibrado dos países da Bacia do Prata (Brasil, Paraguai, Uruguai e 

Argentina) assim como o ótimo aproveitamento dos grandes recursos da região. Mas 

a Argentina questionava o empreendimento entre Brasil e Paraguai, alegando 

prejuízos para o aproveitamento dos recursos ao longo da Bacia já em seu território. 

(LETURCQ, 2018) 

A Conferência da Bacia do Prata ocorrida em Assunção, em 1971, tinha como 

uma das pautas da o questionamento argentino quanto ao empreendimento de Itaipu 

alegando que tal feito prejudicaria a hidrelétrica argentina na cidade de Corpus, que 

até então era uma aspiração argentina, e pleiteava a participação nas discussões do 

acordo entre Brasil e Paraguai (PECEQUILO; HAGE, 2007) 

Pontos importantes da conferência realizada em 3 de junho de 1971: 

primeiro: nos rios internacionais contíguos, sendo a soberania compartida, 
qualquer aproveitamento de suas águas deve ser precedido de acordo 
bilateral entre os ribeirinhos;  

segundo: nos rios internacionais de curso sucessivo, não sendo a soberania 
compartida, cada Estado pode aproveitar as águas na medida de suas 
necessidades, sempre que não cause prejuízo sensível a outro Estado da 
Bacia. (PECEQUILO; HAGE, 2007, grifo noso) 

Em 1972, na conferência de Estocolmo a Argentina colocou em pauta a 

questão da consulta prévia no caso de Itaipu, relacionadas ao aproveitamento de 

recursos hídricos em rios internacionais de curso sucessivos, mas não foi votada na 

ocasião. Tal pauta não obteve consenso na conferência e por isso ficou para ser 

votada e discutida no âmbito da Assembleia das Nações Unidas três meses mais tarde 

(PECEQUILO; HAGE, 2007). 

Neste intervalo de três meses, foi assinado o Acordo de Nova York entre os 

países da Bacia do Prata, sobre a solução regional do problema, não necessitando 

discussões no âmbito da assembleia, deixando de envolver países extrarregionais aos 

problemas sul-americanos. (LETURQC, 2018) 

Em 26 de abril de 1973, é realizada a assinatura do Tratado de Itaipu, em uma 

clara resposta à crise do petróleo. Cabe aqui ressaltar que um dos pontos importantes 
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previstos neste tratado é a venda exclusiva do excedente energético exclusivamente 

ao outro país participante do Tratado (Brasil e Paraguai), com duração indeterminada 

e portanto não está em discussão na renegociação prevista para 2023 (PECEQUILO; 

HAGE, 2007). 

Em 1975, iniciam-se as obras da Hidrelétrica de Itaipu, com recurso Brasileiro 

com amortização da dívida paraguaia em 50 anos a contar de 1973. Em outubro de 

1978 é inaugurado canal de desvio de curso do Rio Paraná, a fim de viabilizar o início 

das obras da Hidrelétrica (CAVALCANTI, 1976). 

Após a intenção de aumentar a quantidade de turbinas de Itaipu de 18 para 20, 

mais uma vez a Argentina questiona o empreendimento que vai ser solucionado em 

19 de outubro de 1979 com a assinatura do Acordo Tripartite Itaipu-Corpus, 

estabelecendo os níveis do rio e as variações permitidas para os diferentes 

empreendimentos hidrelétricos na bacia comum às três nações (PECEQUILO; HAGE, 

2007). 

Em 5 de maio de 1984, é inaugurada a Usina Hidrelétrica de Itaipu passando a 

gerar energia para os dois países, sendo exemplo de compartilhamento hídrico para 

mundo e aumentando a integração regional com liderança brasileira (NETO, 2012). 

A partir do início da operação da usina os valores pagos pela energia excedente 

do Paraguai pelo Brasil foram alterados. Em 1985, o fator de multiplicação foi alterado 

para 3,5, sendo ajustado anualmente entre 0,08 a 0,16. Em 1992 o fator foi 

arredondado para fator 4 e em 2005 o fator já se encontrava em 5,1 (ITAIPU, 2021) 

Nos anos de 2008 e 2009, cresceram os pedidos de revisão da dívida 

paraguaia. Concomitantemente, cresceram os pedidos de revisão do preço e o fator 

de multiplicação triplica para 15,3. Cabe destacar que os recursos empregados no 

empreendimentos foram do Brasil, inclusive com financiamentos do exterior. 

(BORBA;KAZAN;SILVA e BOBN, 2009) 

Em 2019, com a aproximação da renovação do Tratado de Itaipu (2023), foi 

criado um Grupo de Trabalho com membros do Ministério de Minas e Energia para 

discutir o assunto. Um dos pontos de discussão foi o fato de que, após cessado o 

período do financiamento, a empresa lucraráem torno de 2 Bilhões de reais (BRASIL, 

2019). 
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Desta forma, cabe neste momento discutir a adoção de medidas a serem 

adotadas com os recursos provenientes da empresa Itaipu-Binacional. Brasil e 

Paraguai possuem inúmeras demandas econômicas e sociais que podem ser supridas 

com o montante. Políticas de integração energética e outras iniciativas devem ser 

adotadas, a fim de colaborar com o desenvolvimento dos dois países e, assim, 

contribuir com aprimoramento das iniciativas voltadas para o aprimoramento da 

integração regional.  (ITAIPU, 2021)  

2.5 MARCOS LEGAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Por se tratar de um empreendimento localizado na fronteira, as questões 

relativas à renegociação do Tratado surgem na pauta de discussões da pasta do 

Ministério da Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco de 

Defesa Nacional (LBDN) tratam o assunto com atenção na medida em que prejuízos 

na negociação podem gerar tensões como ocorridas com a nacionalização dos 

hidrocarbonetos na Bolívia em 2006 (NUNES, 2018). 

Por este motivo, as ações promovidas pelos Ministérios das Relações 

Exteriores (MRE) e da Defesa (MD) devem ser coordenadas de forma a buscarem 

alcançar os objetivos nacionais elencados na Constitutição Brasileira de 1988. 

Conforme afirmou Celso Amorim em discurso proferido em 2017: 
Como Ministro das Relações Exteriores não me faltaram oportunidades de 
observar como a Diplomacia e a Defesa devem interagir. Em conferências e 
discursos que proferi como ministro da Defesa, vali-me com frequência do 
conceito de Grande Estratégia, com o qual procurava conjugar os objetivos 
da política externa com os da política de defesa (Celso Amorim, 2017). 

Corroborando com essa afirmação, a Constituição Federal de 1988 prevê os 

princípios básicos em que as Forças Armadas e o Ministério das Relações Exteriores 

devem seguir e alinharem-se entre si, conforme a Política Nacional de Defesa: 

A Política Nacional de Defesa (PND) estabelece que os MD e MRE deverão 
alinhar-se na consecução dos princípios básicos das relações internacionais 
previsto no Art 4º da CF 1988.  
A manutenção da estabilidade regional e a construção de um ambiente 
internacional mais cooperativo, de grande interesse para o Brasil, serão 
favorecidos pela ação conjunta dos Ministérios da Defesa (MD) e das 
Relações Exteriores (MRE) (BRASIL, 2016, p24). 
 

O Exército Brasileiro (EB) prevê em sua Diretriz para as Atividades do Exército 

Brasileiro na área Internacional (DAEBAI), “estabelece as orientações básicas, de 
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caráter geral, para subsidiar o planejamento e as ações das atividades afetas ao 

Exército Brasileiro na área internacional” (BRASIL, 2016: p.1). Exercendo a diplomacia 

militar o EB deve particularmente quanto aos incisos:  
I – garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; 
II – a defesa dos interesses nacionais e das pessoas, dos bens e dos recursos 
brasileiros no exterior; 
IV – contribuir para a estabilidade regional; (BRASIL, 2016: p.20) 

Desta forma, coerente com os princípios das relações internacionais previstos 

na CF/88, o EB “tem implementado ações de cooperação para desenvolver um 

ambiente de confiança mútua que contribua positivamente com a solução das 

questões de segurança, em particular, na faixa de fronteira” (Brasil, 2016: p 24). 

Além disso, o Estado Maior do Exército, criou por intermédio da Portaria Nº 314 

– EME, de 3 de dezembro de 2015, a função de Assessor Militar para Assuntos 

Internacionais e, desta forma, sendo um elemento que contribui para a Política 

Externa Brasileira em favor da Segurança, da Paz Internacional e da Integração 

Regional, fortalecendo o Brasil como ator global (Brasil, 2016, p 27). 
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3 O BRASIL E O SETOR ELÉTRICO SUL-AMERICANO 
“O tema integração da energia elétrica vem sendo debatido em diversas 
instâncias de decisão e fóruns de discussão na América do Sul há mais de 
30 anos. Uma efetiva integração do setor elétrico na região tende a contribuir 
significativamente para aumentar o crescimento econômico e reduzir 
disparidades regionais. Investimentos públicos e privados, bem como a 
construção de instituições e marcos regulatórios uniformes e claros, são 
fundamentais na consolidação deste processo”  (ROSENTAL e GOMES, 
2009, p.2). 

As dimensões do território nacional garantem que o Brasil possua dois grandes 

projetos energéticos na América do Sul de grande importância para o 

desenvolvimento regional: a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Gasoduto Bolívia-Basil 

(CASTRO, 2014). 

No estudo da integração do setor elétrico regional têm-se quatro fatores que 

são basilares para a efetiva integração segundo Castro, 2014. O primeiro, se refere 

ao crescente aumento da demanda de energia pelos países. O segundo, é que os 

países da região possuem elevado potencial energético ainda não explorados. Em 

terceiro lugar, é a capacidade dos países se complementarem às suas necessidades 

de acordo com suas características geográficas. E em quarto lugar, foram as 

mudanças realizadas na gestão interna dos assuntos energéticos pelos países ao 

longo dos anos, permitindo a inserção de empresas privadas na geração e distribuição 

de energia elétrica (CASTRO, 2014). 

Os quatro fatores estão interligados entre si e favorecem as medidas de 

integração assim como o interesse externo pelo potencial inexplorado. O último fator, 

exige um grande dispêndio de recurso financeiro para a efetivação das ligações o que 

favorece empresas de grande porte com capital disponível ou até mesmo países com 

capacidade de absorver os financiamentos no intuito de explorar os ganhos no futuro 

(CASTRO, 2014). 

A interligação energético tem evoluído ao longo dos anos com foco nas 

disponibilidades econômicas aliada às políticas desenvolvidos para o setor nos 

diversos países. As transições políticas agitam o ambiente regional e corroboram com 

a insegurança nos investimentos privados na região. Os exemplos vividos na Bolívia 

são importantes para entendermos o conflito dos interesses interno dos Estados com 

o desenvolvimento de integração da região sul-americana (BIATO, 2010).   
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O Brasil já está interligado com diversos países quando o assunto é 

transmissão de energia elétrica. Conforme figura abaixo: 

FIGURA 1 – Transmissão elétrica entre países da América do Sul 

 
Fonte: BRASIL 2018 

Observa-se que o Brasil não possui interligação elétrica apenas com quatro 

países, sendo dois não fronteiriços, Equador e Chile, e ainda, com Suriname e Guina 

Francesa (BRASIL, 2018). Nestes quatro casos, não haveria grande capacidade de 

compartilhamento energético pois, a disponibilidade de excedente elétrico, devido as 

características geográficas, é muito baixa (BIATO, 2010).  

A diferença de frequência de operação entre os sistemas elétricos dos países 

da América do Sul aumenta os custos de implantação de uma transmissão adequada 

e eficiente. Observa-se que muitos países que o Brasil possui projetos em andamento, 

principalmente, na região amazônica possuem a mesma frequência elétrica de 

transmissão ( BRASIL, 2018). Conforme a figura abaixo, observam-se as frequências 

utilizadas pelos países da região: 
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FIGURA 2 – Frequências elétricas dos países Sul-Americanos  

 
Fonte: Brasil 2018 

Essa diferença de frequência exige que sejam instaladas centrais conversoras 

que garatem maior controle e exatidão das quantidades fornecidas na comercialização 

da energia elétrica. Porém, essa implantação exige um elevado investimento dos 

países envolvidos que, por vezes, não contam com essa disponibilidade devido à 

outras demandas nacionais (BRASIL, 2018). 

O Brasil coloca-se em posição de destaque na América do Sul quando o 

assunto é Produto Interno Bruto (PIB). Sendo o país com maior capacidade de 

financiar projetos, como o exemplo da Itaipu Binacional, o Brasil desponta como o 

maior interessado na produção energética regional. Aliado a isso, as empresas 

brasileiras possuem conhecimento técnico necessário para alavancar as iniciativas já 

em estudo entre diversos países (FROTA, 2012). 
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A América do Sul possui países demandantes e fornecedores de energia 

elétrica e o Brasil se encaixa como um dos maiores países demandantes de energia 

elétrica, colocando-se como grande consumidor de excedente elétrico dos demais 

países da região (CASTRO, 2014). 

As características do subcontinente garantem uma complementaridade de 

geração de energia elétrica entre os países que por mais que dependam de fatores 

climáticos podem contribuir para a segurança energética regional (CASTRO, 2014). 

A questão ambiental é outro fator, nos dias atuais, de extrema importância 

quando se trata sobre recurso energético. A América do Sul possui grande capacidade 

de geração de energia elétrica limpa e renovável, tais como hidroeletricidade e 

biomassa, possuindo um dos maiores potenciais do mundo (BIATO, 2010). 

A hidroeletricidade exige a utilização de extensas áreas a serem inundadas. 

Esta é uma barreira importante na consecução dos projetos hidrelétricos na América 

do Sul. O projeto da usina hidrelétrica de Inambari desenvolvido entre Brasil e Peru, 

foi embargado pelo governo peruano em 2011 após grandes protestos da comunidade 

local, alegando que os prejuízos ambientais seriam irreversíveis (FROTA, 2012, apud 

NOGUEIRA, 2011). Ainda, os dois países desenvovem os projetos das usinas de 

Pakitzapango, no rio Ene, e Tambo 40, no rio Tambo, que ainda estão em fase de 

estudos, e sofrem grande pressões da comunidade internacional (FROTA, 2012, apud 

NOGUEIRA, 2011). 

O Chile preocupado com a questão ambiental possui grande geração de 

energia advinda de usinas termelétricas. Desta forma, procura por intermédio de 

acordos de comercialização de energia elétrica com Paraguai e Argentina, produzidas 

pela empresa binacional de Yacyretá, reduzir sua emissão de gás carbônico (CO2) na 

atmosfera e, ainda, tornar a energia mais barata ao consumidor final chileno (BRASIL, 

2018). 

O Brasil tem se tornado foco da problemática ambiental. Por se tratar de um 

país possuidor de uma das maiores reservas florestais tropicais do planeta e detentor 

de cerca de 1/3 da água doce do mundo, grupos de pressão, principalmente os ligados 

aos assuntos relativos ao Meio Ambiente, buscam impor a pauta de preservação 

ambiental acima dos interesses de desenvolvimento nacional dos países em 

desenvolvimento. (MASI, 2004). 
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Castro (2014), afirma que o Brasil possui um papel catalisador para a 

integração elétrica regional. As características geográficas, demográficas, 

econômicas e o próprio crescimento da demanda elétrica interna brasileira são os 

fatores que permitem esta posição de destaque no subcontinente (CASTRO, 2014). 

A demanda crescente de energia elétrica do Brasil cresce em torno de 7% ao 

ano. Esta taxa de crescimento exige que o Brasil se utilize de mecanismos de 

importação de eletricidade de outros países da região. Argentina, Paraguai, Uruguai 

e Venezuela participam ativamente deste processo, porém deve se assegurar o 

fornecimento no mercado regional. (BRASIL, 2018). 

Algumas formas de importação de energia são realizadas pelo Brasil para 

garantir o desenvolvimento nacional. A compra do excedente paraguaio da geração 

de energia de Itaipu Binacional é a maior delas. Outras importações por intermédio da 

conversoras de Melo no Uruguai e de El Guri na Venezuela (BRASIL, 2018). 

Para o Brasil a usina de Itaipu representa o fornecimento de 20% a 25% da 

energia elétrica utilizada no Brasil. Ao considerar somente a utilização total da região 

sudeste brasileira essa porcentagem eleva-se consideravelmente em função de ser a 

região mais industrializada do Brasil (PECEQUILO; HAGE, 2007). 

A América do Sul ocupa a 5ª posição mundial quando se trata de capacidade 

de geração elétrica instalada, conforme o Anuário Estatístico de Energia de 2020 

elaborada pelo Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2020). Neste cenário, o Brasil 

ocupa a 7ª posição entre os dez maiores geradores de energia elétrica mundial 

(BRASIL, 2020). 

Observa-se, nas tabelas abaixo, o crescimento das taxas de geração de 

energia elétrica ao longo dos útimos anos. À medida que os países melhoram as 

condições de investimento em infraestrutura interna aumentam-se as capacidades de 

geração e distribuição de energia elétrica. Nota-se ainda, que os países que possuem 

grande extensão territorial possuem maior capacidade de geração de energia 

(GREGORY; RODRIGUES, 2019). 
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TABELA 1 - Capacidade instalada de geração elétrica por região no mundo (GW) 

 

Fonte: Anuário Estatístico de Energia 2020 

 

TABELA 2 - Capacidade instalada de geração elétrica no mundo dos 10 maiores países em 

2017(GW) 

 

Fonte: Anuário Estatístico de Energia 2020. 

A capacidade instalada nem sempre se reflete na geração efetiva de energia 

elétrica. O Brasil quando se trata de geração efetiva de energia elétrica cai para a 8º 

posição, conforme tabela abaixo (BRASIL, 2020): 
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TABELA 3 – Capacidade de geração efetiva de energia elétrica 

 
Fonte: Anuário Estatístico de Energia 2020 

Quando se trata de capacidade hidrelétrica, o Brasil sobe para a 3ª posição 

mundial, atrás, apenas, de China e dos Estados Unidos da América (BRASIL, 2020).  
TABELA 4 – Capacidade instalada de geração de energia hidrelétrica no mundo 

 
Fonte: Anuário Estatístico de Energia de 2020
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O Brasil possui em sua estratégia de segurança energética grande ênfase na 

geração de energia hidrelétrica. Essa estratégia foi iniciada a mais de 60 anos e está 

ligada diretamente à incessante busca pelo desenvolvimento nacional, crescimento 

econômico, geração de oportunidades de emprego e aumento da renda per capita 

(OLIVEIRA, 2012). 

Cerca de 75% da matriz elétrica brasileira gira em torno da hidroeletricidade. A 

dependência excessiva desta fonte coloca a Usina Hidrelétrica de Itaipu no centro das 

atenções. Apesar de gerar uma energia limpa e atender aos parâmetros exigidos 

pelas Convenções do Clima as demais fontes não chegam a 10% da matriz o que 

provoca uma baixa diversificação da matriz elétrica brasileira (OLIVEIRA, 2012). 

O MERCOSUL possui 75,58% da energia elétrica proveniente de fontes 

renováveis, sendo 71% advinda das foças dos rios, principalmente de Brasil Paraguai 

e Venezuela. As fontes renováveis representam três vezes mais que a geração de 

energia proveniente de fontes fósseis no MERCOSUL (MAGGI, 2013). 

Para tanto o projeto de construção de Itaipu alavancou outros projetos pelo 

subcontinente. A Usina de Yacyretá é a primeira usina fruto da construção de Itaipu. 

Localizada, na ilha de mesmo nome, foi construída por um acordo entre Paraguai e 

Argentina com parâmetros jurídicos muito parecidos com o Tratado de Itaipu assinado 

meses antes (MAGGI, 2013). 

Outros projetos seguem o exemplo de Itaipu: Aña Cuá, Corpus, Garabi e 

Panambi. Porém algumas barreiras ambientais e interesses locais não permitem que 

os projetos sigam em frente (MAGGI, 2013), dificultando os avanços na integração 

elétrica regional. 

A disputa pela propriedade da energia e da infraestrutura de integração 

energética são os grandes motivos das disputas na América do Sul. O Brasil participou 

na retomada da gestão e exploração das reservas de gás natural na Bolívia e participa 

ativamente da renegociação do Anexo “C” do Tratado de Itaipu (MAGGI, 2013). 

O movimento paraguaio liderado pela Alianza Patriótica para el Cambio, que 

elegeu Fernando Lugo com grande apoio popular em 2008, tinha como principal pauta 

do debate político a retomada da Soberania Hidrelétrica do Paraguai (MAGGI, 2013). 

Defendiam seis pontos principais: 
1º. Soberania hidroelétrica. A livre disponibilidade da energia gerada para 
venda a terceiros países;  
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2º. O direito de receber um preço justo à energia exportada ao Brasil;  
3º. Eliminação da porção ilegítima da dívida – dívida espúria;  
4º. Gestão compartida plenamente;  
5º. Controle e transparência;  
6º. Execução de obras faltantes. (CANESE, 2011, apud MAGGI, 2013) 

Diante destas demandas o Brasil se posicionou, à época, de forma a garantir o 

desenvolvimento conjunto com os países vizinhos. Para isso, o Brasil atuou em cada 

um dos seis pontos que teve como resultado a Declaração Conjunta Paraguai Brasil 

de 25 de julho de 2009. Nesta declaração, ficou estabelecido que a negociação sobre 

a venda do excendente para outros países será definida em 2023 data de revisão do 

Anexo “C” (MAGGI, 2013). 

O percentual excedente do Paraguai é maior que toda a matriz elétrica do 

Uruguai, Bolívia e do próprio Paraguai juntos. Isso causa uma grande necessidade de 

investimento em infraestrutura capaz de transmitir essa energia elétrica para outros 

países, caso seja autorizada a comercialização com terceiros. O Brasil entende que, 

mesmo que consiga transmitir, será difícil o Paraguai encontrar preços muito melhores 

dos que o pago pelo Brasil atualmente (MAGGI, 2013). 

A Bolívia, assim como o Paraguai, é um dos grandes países exportadores de 

energia proveniente de hidrelétricas (JAEGER; ROSA; TXAI, 2014). Esse excedente 

elétrico precisa de mercado consumidor que se não encontrado regionalmente será 

comercializado extrarregionalmente. Este fato chama a atenção para a atual busca 

por recursos pelas grandes potências (GREGORY; RODRIGUES, 2019). 

O Brasil, pelas suas características e a capacidade de absorver os excedentes 

energéticos dos demais países sulamericanos, desempenha papel fundamental na 

integração regional. À exemplo dos aspectos jurídicos do Tratado de Itaipu, as demais 

iniciativas, já planejadas e outras ainda em estudo, são a base para a concretização 

para a integração elétrica regional (CASTRO, 2014). 

Desta forma, o Brasil agrega condições múltiplas de ser o agente indutor do 

esforço de integração elétrica regional (BIATO; CASTRO, 2011). Isso se dá pela 

existência de grandes bacias hidrográficas em território nacional e ainda a experiência 

na capacidade transmissão de energia a longas distâncias devido às proporções 

continentais do país (BIATO, 2010). 
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4 O EXÉRCITO BRASILEIRO, SEGURANÇA E DEFESA DE ITAIPU 
4.1 BREVE HISTÓRICO DAS QUESTÕES DE DEFESA NA AMÉRICA DO SUL  

A partir do Fim da Guerra Fria o mundo passou crescentes transformações e 

viu-se a necessidade de uma regionalização da segurança internacional. Para isso, é 

necessário que a região em questão esteja pacificada e sem conflitos aparentes, pois 

só assim existirá a confiança mútua entre os países (FROTA, 2012). 

Sendo assim, para Buzan e Waever, atualmente, existem 11 (onze) complexos 

regionais de segurança: América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, 

África Ocidental, África Central, Chifre da África, África Austral, Sul da Ásia e Leste 

Asiático (BUZAN; WAEVER, 2003). 

Dentro do complexo regional de segurança da América do Sul, os países 

pasaram por momentos de tensão e, atualmente, o ambiente regional é considerado 

pacífico. No subcontinente houveram conflitos por disputas de território, fronteiras e 

recursos naturais, entre diversos Estados. (FROTA, 2012). 

Ainda no século XIX, as Guerras da Tríplice Aliança, Guerra do Pacífico e 

Guerra do Chaco foram os maiores conflitos ocorridos na América do Sul. A Guerra 

da Tríplice Aliança (1864 a 1870) foi o mais duradouro e sangrento e colocava o Brasil, 

Argentina e Uruguai contra o Paraguai em uma disputa por poder regional, fronteiras 

e tarifas comerciais. A Guerra do Pacífico (1879 a 1883) colocou Peru e Bolívia contra 

o Chile em uma disputa por uma região de recursos naturais que ao final privou a 

Bolívia de uma saída para o mar (FROTA, 2012). 

Já no século XX, a Guerra do Chaco (1932 a 1935) entre Paraguai e Bolívia 

ficaram frente a frente pela disputa de territorial de uma região com possível presença 

de petróleo e ao final do conflito Paraguai passou a dominar a região (FROTA, 2012). 

Outros conflitos de menor proporção agitaram o ambiente regional. Argentina e 

Chile entraram em conflito diplomático pela posse de três ilhotas ao sul do continente, 

porém o sucesso da mediação do papa João Paulo II evitou o conflito armado. Outro 

conflito que quase eclodiu no subcontinente foi entre Bolívia e Venezuela pela disputa 

da posse do Golfo da Venezuela região rica em petróleo. Equador e Peru, em 1995, 

entraram em conflito pela disputa de região amazônica rica em ouro, petróleo e urânio 

que só foi resolvido em 1998 com a assiatura de um tratado de paz definindo as 

fronteiras (FROTA, 2012). 
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Segundo Silva (2009), o contexto atual mundial demonstra uma improvável 

eclosão de conflitos de grande proporção devido à globalização acentuada e o 

elevado intercâmbio econômico e cultural. Em contrapartida o surgimento de conflitos 

pontuais por disputas locais, internacionais ou internos, com forças estatais ou não, 

são cada vez mais constantes no cenário mundial (SILVA, 2009, apud FROTA, 2012). 

Fruto deste contexto de segurança, os países passaram a se comportar de 

forma cooperativa em relação aos demais. Partindo de um cenário geopolítico 

cooperativo, as relações bilaterais aperfeçoaram-se para um caráter regional de 

coopeação (SENHORAS, 2009, apud FROTA, 2012). 

Apesar da iminência de conflito ser muito remota na América do Sul os Estados 

sul-americanos não abriram mão de suas Forças Armadas. Porém o processo de 

integração dos países, iniciado ainda no século XIX estabeleceu um certo grau de 

confiança entre os Estados e facilitou a formação do Conselho de Defesa Sul-

Americano (FROTA, 2012). 

 

4.2 SEGURANÇA E DEFESA DA INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA DE ITAIPU-

BINACIONAL 

A infraestrutura estratégica de Itaipu-Binacional, como visto anteriormente, 

possui grande importância para a geração de energia elétrica na América do Sul. E 

quando se trata de tão importante papel, dentro de um cenário de escassez de 

recursos energéticos à nível mundial, é de extrema relevância que se entenda o 

conceito de Centro de Gravidade (GUERRA, 2016). 

Para entender a importância da segurança e defesa de Itaipu pelo Brasil e pelo 

Paraguai precisa-se entender o conceito de Centro de Gravidade. Clausewitz (1996) 

em seu livro Da Guerra, insere o conceito de Centro de Gravidade (CG) no sentido de 

definir aquele ponto onde se atingido causará derrota ou grande impacto nas ações 

do inimigo. “É sobre este ponto que deve ser desferido o golpe e, para isso, utilizando-

se de toda a força necessária” (CLAUSEWITZ, 1996). 

Nos conflitos do século XXI, se observa uma grande dificuldade em definir o 

centro de gravidade tendo em vista a evolução da arte da guerra e dos meios 
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disponíveis no combate. A modernização dos meios diminuíram as distâncias e 

aumentaram os efeitos das ações militares (GUERRA, 2016). 

A dificuldade em identificar o CG foi observada na Guerra do Afeganistão 

(2001), Guerra do Iraque (2003-2011), Guerra da Síria (2011), dentre outros. Desta 

forma, torna-se difícil a formulação de estratégias militares a fim de alcançar os 

objetivos políticos e militares (GUERRA, 2016). 

Para regiões não conflituosas, essa definição é ainda mais difícil. A 

identificação do CG nesta situação é uma questão de defesa nacional dos países. O 

ambiente de paz gerado ao longo da história na América do Sul não pode ser motivo 

para negligenciar os assuntos de defesa (GUERRA, 2016). 

Guerra (2016) elenca dois centros de gravidades importantes para o Brasil. As 

cidades de Brasília e de São Paulo são elencadas como centros de gravidade político 

e econômico do Brasil, respectivamente. Brasília, em menor grau, pode ser tomada, 

porém o poder político pode ser transferido para outro ponto do Brasil. A cidade de 

São Paulo, que engloba a força econômica nacional, está envolta de grandes 

estruturas financeiras e produtivas as quais movimentam a economia nacional, porém 

essas atividades poderiam, segundo o autor, ser transferidas para o Rio de Janeiro, 

por exemplo (GUERRA, 2016). 

 Com isso, entende-se que um ataque nas localidades de Brasília e São Paulo 

não abalaria as estruturas nacionais de modo a desestruturar completamente o 

Estado Brasileiro. Para isso, será interessante analisar mais a fundo e entender qual 

seria o ponto pelo qual um ataque geraria um “colapso de ambos os polos” (GUERRA, 

2016). 

Neste ponto, que se insere, dentre outras infraestruturas, a Usina Hidrelétrica 

de Itaipu. A importância que a usina tem para a geração de energia para o centro 

produtivo (São Paulo) e a manutenção da ordem pública, garantem a estabilidade 

política (Brasília) necessária para o desenvolvimento nacional. Pois, não existe ainda 

uma fonte de energia capaz de substituir a geração fornecida pela UHE ITAIPU 

(GUERRA, 2016). 

Um ataque à infraestrutura de Itaipu causaria grandes danos às estruturas 

econômicas e políticas do país. Além de causar uma instabilidade regional, onde o 

fornecimento de energia afetaria de imediato o Brasil e Paraguai e, posteriormente, 
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Argentina, Uruguai e Chile, poderia acarretar uma sobrecarga no sistema brasileiro 

agravando o fornecimento de energia pelo Operador Nacional do Sistema e com isso 

causando um apagão generalizado no país, gerando uma agitação social e iniciando 

uma crise interna sem precedentes (GUERRA, 2016). 

As amaeaças elencadas pelo Conselho de Defesa Sul-Americano são 

relacionadas à integridade e soberania nacional, à ordem constitucional, a paz interna, 

a segurança pública e as ameaças da natureza (FROTA, 2012).  

 

4.2.1 QUESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Conforme prevê a Política de Defesa Nacional (PND) brasileira, aprovada pelo 

Decreto Nº 5.484, de 30 de junho de 2005, a segurança pode ser focada no indivíduo, 

na sociedade ou no Estado e refere-se a “condição em que o Estado, a sociedade, os 

indivíduos não se sentem expostos a riscos ou ameaças” (BRASIL, 2005). 

Na região em questão, um dos fatores que pode elevar a condição de 

segurança pública para a de segurança nacional, é a ameaça terrorista. O Estado 

Brasileiro vem trabalhando no desenvolvimento de ações de prevenção e combate ao 

terrorismo que ganharam força após os Grandes Eventos realizados no Território 

Nacional. O emprego das forças de segurança pública e das Forças Armadas durante 

os grandes eventos como Copa das Confederações de Futebol (2013), Copa do 

Mundo de Futebol (2014) e Olimpíadas e Paraolimpídadas (2016), possibilitaram o 

desenvolvimento de tecnologia e adestramento operacional para atuação na 

prevenção e combate ao terrorismo, além de contribuir para a formulação de 

legislação pertinente ao tema (MOZ, 2008). 

Entende-se por terrorismo, de acordo com a Doutrina Militar Terrestre 

Brasileira, os atos realizados com intuito de alcançar objetivos políticos, militares ou 

econômicos por intermédio de ações de grande repercussão pública. A mídia é o 

principal veículo de transmissão utilizado pelos grupos extremistas que por meio de 

imagens causam medo e insegurança na população, gerando danos morais aos 

Estados e instabilizando o sistema internacional (BRASIL, 2007). 

A partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, o mundo viu o crescente 

aumento dos grupos extremistas ao redor do mundo. O continente africano e o Oriente 
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Médio são regiões de surgimento e desenvolvimento das atividades destes grupos. 

Porém suas ações repercutem em todo o território mundial com ações pontuais na 

Europa (ABDENUR, SOUZA NETO, 2014). 

As infraestruturas críticas são alvos potenciais dos terroristas, visto que 

qualquer ação desencadeada nestas, causam grande prejuízo e repercussão mundial, 

cumprindo com os objetivos principais das células terroristas, visibilidade e 

implantação do medo na populacão. (BARBOSA, 2002). 

Cabe ressaltar, que no início da década de 90 a América do Sul sofreu algumas 

ações de grupos terroristas. Em 1992, a embaixada de Israel na Argentina foi atingida 

por um carro-bomba. Em 1994, um atentado na Associação Mútua Israelita Argentina, 

deixou 86 pessoas mortas. Ambos atentados na cidade de Buenos Aires, sendo 

orquestrados segundo autoridades argentinas pelo grupo Hezbollah (MOZ, 2008). 

Apesar de parcela desta comunidade árabe que enviam recursos para seus 

países de origem, negam a participação em atividades terroristas. Porém, a Polícia 

Federal do Brasil identificou, em 1995, a presença no País do Libanês Marwan Al 

Safadi, perito em explosivos e apontado como participante do ataque terrorista em 

1993 ao World Trade Center (SORIANO; VALENCIO, 2012). 

Ainda, em 1995, foi constatada a presença de outro mentor dos atentados ao 

World Trade Center (WTC) de 1993, Khalid Shaikh Mohammed, e que teria passado 

20 dias em solo brasileiro. O motivo da viagem seria com intuito de fundar uma 

instituição beneficente com objetivo de financiar projetos da Al Qaeda junto à 

comunidade muçulmana e Foz do Iguaçu (MOZ, 2008). 

A partir de 2001, os EUA passaram a alegar que a região era um refúgio de 

grupos terroristas, onde encontrariam abrigo e a possibilidade de confecção de 

documentos falsos para viajar. Além do Hezbollah, os EUA, afirmam existir, na região, 

células do Hamas, Al Qaeda e Irmandade Muçulmana egípcia na região sul do Brasil 

(MOZ, 2008). 

Com isso, a atividade terrorista pelo mundo trás grandes preocupações para a 

segurança nacional que engloba as áreas de segurança pública e de defesa nacional. 

E para isso, cresce de importância a defesa de estruturas estratégicas e as ações de 

prevenção e combate ao terrorismo. 
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A UHE de ITAIPU é um empreendimento que chama a atenção pelos riscos 

sociais à população à jusante, econômicos aos dois países e, ainda, à América do Sul 

como um todo. Uma ação terrorista nesta infraestrutura poderá causar uma 

instabilidade econômica regional de grandes proporções (SORIANO; VALENCIO, 

2012). 

 

4.2.2 DEFESA DO INTERESSE NACIONAL 

Cada vez mais os países têm realizado uma corrida pela conquista de sua 

segurança energética. A existência de recursos energéticos na América do Sul insere 

a região na disputa mundial por acesso a vasta gama de reservas de gás, petróleo, 

minérios e recursos hídricos (BANDEIRA, 2008). 

Como exemplo atual, a China entrou na disputa hoje por influência na África, 

contra os países europeus com vínculos colonialistas. O mesmo país já demonstra 

interesse na América do Sul, devido a sua necessidade de importação de alimentos e 

recursos energéticos; e o subcontinente sul-americano possui elevada capacidade de 

produção de alimentos, muito superior do que o continente africano, bem como farta 

disponibilidade de recursos naturais estratégicos (FIORI, 2008, apud BANDEIRA 

2008). 

A disputa por recursos naturais energéticos está deflagrando uma nova guerra 

entre as grandes potências: EUA e China. Os interesses chineses na região sul-

americana vêm reacendendo os preceitos da Doutrina Monroe dos EUA. Doutrina 

esta, sintetizada no lema: “A América para os Americanos”. Uma das premissas da 

doutrina é assegurar o acesso à matéria prima para garantir o desenvolvimento 

nacional norte-americano (BANDEIRA, 2008). 

A China já é, ao menos, o segundo maior parceiro comercial dos países sul-

americanos. As importações de produtos chineses em países como Uruguai, 

Paraguai, Chile, Equador, entre outros, causa um grande desequilíbrio na balança 

comercial nas relações com a China. Isto causa um déficit comercial dos países da 

região com os chineses. Tal fato colabora com a dificuldade dos países se 

desvencilharem do assédio comercial em busca de commodities e recursos naturais 

pelos chineses (BANDEIRA, 2008). 
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A exportação de recursos energéticos pode vir a se constituir uma ameaça aos 

interesses de desenvolvimento regional. Sendo assim, ao Brasil, cumpre o papel 

primordial na disputa por estes recursos e deve estar presente de forma a garantir os 

interesses nacionais e regionais. Para isso, deve ter a capacidade de absorver a oferta 

energética dos outros países ao passo que deve realizar investimentos de interesse 

nacional em projetos energéticos em outros países (FROTA, 2012).  

Mais uma vez percebe-se que o Brasil, maior consumidor de recursos 
energéticos dos países da América do Sul, deve liderar o processo de integração 
energética no sentido de afastar os interesses externos à região no sentido de 
preservar sua segurança energética. Interesses extra regionais, camuflados em 
discursos ambientalistas, têm dificultado o prosseguimento dos projetos de 
integração, principalmente hidrelétrica na região, atrasando a conquista da autonomia 
energética brasileira (HAGE, 2008). 
 

4.2.3 ATUAÇÃO DO EB NA DEFESA DO INTERESSE BRASILEIRO NO CASO DE 

ITAIPU 

4.2.3.1 DIRETRIZ PARA AS ATIVIDADES DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA ÁREA 

INTERNACIONAL (DAEBAI) 

A DAEBAI, elaborada em 2016, afirma que a Diplomacia Militar busca 

“promover intercâmbios e cooperações construindo relações de confiança mútua, com 

a finalidade de colaborar com a capacitação do pessoal, a segurança, o 

desenvolvimento, a estabilidade regional e a paz mundial” (BRASIL, 2016).  

Outra ideia importante, é ressaltado por Almeida Silva (2014) que se refere à 

diplomacia de defesa como o campo de atuação, que agrega ações empregando 

recursos tangíveis e intangíveis e por sua natureza não coercitiva. Ou seja, como 

principal característica de não-aplicação de ameaças e de uso da força nas relações 

de defesa entre os Estados ou outras organizações que atuam no campo internacional 

(SILVA, 2015). 

Concomitante à isso, a DAEBAI define suas atividades, articulando os 

princípios e valores as relações internacionais da política externa brasileira - Art 4º da 

CF/1988 - com os objetivos nacionais de defesa, constantes na política nacional de 

defesa. Para isso, a diretriz direciona para alguns pontos importantes: projeção de 
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uma imagem positiva do Brasil, fomento à estabilidade regional, trabalhar para a 

manutenção da paz, desenvolver a indústria de defesa, aprofundar as relações 

militares de interesses com outros países, manter um diálogo bilateral e multilateral, 

empregar adidos militares e buscar qualificação em áreas de interesse para a Força. 

(STUDART, 2019). 

Desta forma a DAEBAI (2016) prevê as seguintes atividades: 
- missões permanentes no exterior junto às representações 
diplomáticas, organizações militares de ensino ou instrução, 
organismos internacionais, comissões e outras;  
- missões permanentes de militares estrangeiros no Brasil na área militar;  

- conferências e reuniões, bilaterais ou multilaterais, com a participação de 
representantes do Exército no Brasil ou no Exterior;  

- cursos, estágios, seminários e visitas, tanto de militares brasileiros no 
exterior quanto de autoridades e militares estrangeiros no Brasil, a fim de 
tratar de assuntos de interesse do EB;  

- intercâmbios militares diversos;  

- exercícios/treinamentos em conjunto com tropas estrangeiras no 
Brasil e no exterior;  

- participações em missões de paz; - participações em missões humanitárias;  

- gestões para compra e venda de Produtos de Defesa (PRODE), seus 
componentes e matérias primas;  

- assinatura de entendimentos, convênios, termos aditivos, arranjos técnicos, 
instrumentos de parceria, cartas de intenção e documentos afins; e  

- outras missões eventuais. (BRASIL, 2016, grifo nosso) 

 

Quando se fala em representações permanentes a primeira função a ser 

identificada é a de Adido Militar. Além de realizar a interlocução dos assuntos de 

defesa ou do exército no país sede da aditância, o Adido militar também é responsável 

por acompanhar a conjuntura local e internacional (STUDART, 2019). 

 Para isso, o Brasil mantém longa e histórica relação diplomática com o 

Paraguai. Tal aditância permite o acompanhamento dos acontecimentos locais e um 

assessoramento diplomático de defesa relacionado ao Tratado de Itaipu e à defesa 

da infraestrutura da usina (PECEQUILO; HAGE, 2019). 

Com isso, diariamente, são observados os fatos de interesse relativos as 

demandas paraguaias diante da renovação do Anexo “C” do Tratado de Itaipu. 

Segundo projeto de lei do Senador Vitor Rioz, do Partido Liberal Radical Autêntico, 

estabelece as premissas mínimas para assinatura da revisão do Anexo “C” por parte 
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do Paraguai. Sendo: 
- Início das negociações deve ser o mais breve possível; 

- Dispor da parte da energia correspondente para gestão comercial ante a 
terceiros países; 

- Redução da tarifa de serviço de eletricidade (favorecendo mais a população 
e o setor industrial); 

- Manutenção do preço de serviço de eletricidade (favorecendo mais o setor 
político); 

- Comercialização por parte da ANDE de seu produto para o próprio mercado 
brasileiro; 

- Substituir na fórmula do Anexo C o componente serviço da dívida (após 
zerar o saldo) por outro elemento; 

- Mudar o desenho de faturação de contabilização de potência para energia 
consumida (RIOZ, 2016). 

A representação permanente no Paraguai, prevê, ainda exercícios combinados 

entre os dois países para a defesa da UHE de ITAIPU. Tal atividade, eleva a 

cooperação enre os países no sentido de garantir o seu pleno funcionamento diante 

de ameaças à infraestrutura da empresa (DEFESANET, 2019). 

Diante disso, a diplomacia militar cumpre sua missão de fomentar o intercâmbio 

e confinaça mútua enre os países, contribuindo para a manutenção dos laços de 

amizade e cooperação nas áreas de interesse da política externa brasileira 

(STUDART, 2019). 

 

4.2.3.2 ESTRATÉGIA DE EMPREGO DO EB 

Segundo LIMA (2010, p.51), “a estratégia se faz necessário para superar óbices 

que se anteponham ou que possam se antepor à conquista de um objetivo”. A 

elaboração de ações capazes de vencer os desafios de qualquer natureza, com 

emprego dos meios que a nação dispõe para alcançar tal objetivo, torna a estratégia 

um instrumento da política (LIMA, 2010). 

De acordo com o manual EB-D-10.002, Concepção de preparo e emprego da 

Força Terrestre, estratégia é “a arte de preparar e aplicar o poder nacional para 

conquistar e preservar objetivos, superando óbices de toda ordem.” Para isso, o 

Exército prioriza duas estratégias de emprego do EB, a da Presença e da Dissuasão 

(BRASIL, 2019). 

Essas duas estratégias são indissociáveis, principalmente, em tempos de paz. 
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A disposição da Força Terrestre no território nacional está intimamente ligada à 

capacidade de suas forças serem empregadas em situação real: dissuasão1. 

O emprego da Força está intimamente ligado ao tipo de ameaça, remota ou 

iminente. No cenário regional, como já foi visto, não há uma iminente ameaça às 

infraestruturas importantes, porém existem ameaças mundiais que não podem ser 

descartadas (FROTA, 2012). 

Lima (2010), afirma que a estratégia de dissuasão é baseada na credibilidade, 

tanto nos meios bélicos disponíveis para emprego, como na vontade política de 

empregar este aparato militar diante de alguma ameaça (LIMA, 2010). 

Segundo Lima (2010), a capacidade de defender o patrimônio nacional garante 

a integridade e a soberania nacional e para isso deve estar sustentada em uma 

estratégia de dissuasão eficaz (LIMA, 2010). 
Portanto, um dos sustentáculos da estratégia da dissuasão é a existência de 
forças armadas bem equipadas e adestradas, à altura da magnitude do que 
devem, por injunção constitucional, defender, respaldadas naturalmente por 
uma infraestrutura logística que lhes assegure sustentação. Ora, quanto 
maior o valor do patrimônio a resguardar, quanto mais caros os interesses a 
defender, quanto maior protagonismo desempenhar no contexto 
internacional, tanto maior a necessidade do país de dispor de forças armadas 
compatíveis, o que não se obtém do dia para a noite (LIMA, 2010, p. 53).  

A 15ª Brigada Infantaria Mecanizada, sediada na cidade de Cascavel-PR, 

possui em sua Área de Responsabilidade (ARP) a UHE de Itaipu. Este fato traz uma 

série de consequências para a preparação da tropa para cumprir a missão de defesa 

desta importante infraestrutura. (DEFESA NACIONAL, 2019) 

A defesa de estruturas críticas foi muito empregada nos Grandes Eventos e 

quando se fala em estruturas de geração de energia, se pensa em Cibernética. Estas 

duas áreas tiveram grande desenvolvimento a partir de 2011, com a aquisição de 

equipamentos e com a criação do Comando de Defesa Cibernética do Exército 

(CDCIBER) (DEFESANET, 2016). 

A UHE Itaipu e o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro funciona, 

basicamente, por comandos eletrônicos que distribuem a energia elétrica pelo 

Território Nacional. Já houve na história ataques cibernéticos israelense-americano 

 

 
1 XXIII Ciclo de Estudos Estratégicos (CEE), Escola de Comando Estado Maior do Exército. 
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em sistemas que prejudicaram o funcionamento de infraestruturas estratégicas ao 

longo do mundo, como na Usina Nuclear no Irã, em 2007.  

Mello (2012), relembra que, na 2ª Guerra Mundial, o sistema elétrico alemão foi 

alvo de ações da estratégia inglesa. A aplicação do poder de fogo aéreo no 

lançamento de artefatos explosivos foram utilizados em hidrelétricas alemãs que 

prejudicaram a ações ofensivas de Hitler (MELLO, 2012, apud FROTA, 2012).  

Tal fato se explorado nos conflitos atuais causariam uma grande perda da 

legitimidade das ações da força atacante perante a opinião pública internacional, 

constituindo-se em um obstáculo para as operações militares, prejudicando, assim, a 

consecução dos objetivos estratégicos propostos pelo conflito (CAVALCANTI, 2014). 

Em um conflito regulado pelo pelos preceitos do DICA não seria admissível 

atingir estruturas essenciais à população. As redes de abastecimento de água e 

geração de energia são serviços fornecidos pela sociedade que encontram amparo 

nas Convenções de Genebra e seus Protocolos Adicionais  (DEYRA,2001). 

Neste caso, as instalações de uma represa, quando ocupadas por forças 

militares, podem se tornar um objetivo militar do inimigo tornando-se alvo. Este fato 

encontra amparo no princípio da necessidade militar e dos critérios de seleção de 

alvos (CAVALCANTI, 2014). 

O Processo de Planejamento e Condução das Operações Terrestres (PPCOT- 

EB70-MC-10.211) do EB prevê o estudo detalhado da missão e da situação que se 

apresenta. Diante da análise da ameaça levantam-se as possibilidades do força 

oponente assim como as capacidades do EB para fazer frente as ações inimigas 

(BRASIL, 2015). 

Dentro deste estudo, percebe-se que as ações de organizações terroristas e 

ações estatais beligerantes são diferentes quando se trata de DIreito Internacional dos 

Conflitos Armados (DICA). Logo, as ações a serem desencadedas pelo EB na defesa 

de estruturas estratégicas são  dessemelhantes para cada caso. (ABDENUR; SOUZA 

NETO, 2014). 

A legitimidade, nos casos de ameaça terrorista, é questionada 

internacionalmente por não respeitarem os preceitos internacionais relacionados ao 

DICA. Isto causa uma grande incerteza na definição das estratégias a serem 

desencadeadas na defesa de estruturas contra este tipo de ataque. A evolução das 
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técnicas e formas de se causar terror torna a UHE Itaipu em uma estrutura a ser 

protegido (GUERRA, 2016). 

Apesar do cenário brasileiro não ser encarado como potencial alvo para ações 

terroristas, sabe-se que esta atividade é instável e, existem células terroristas no 

entorno estratégico da América do Sul, em especial, Colômbia, Peru e Venezuela. 

Este quadro geopolítico exige uma coordenação nacional e internacional para o 

enfrentamento de amaeças deste tipo (BRASIL, 2017). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fim de contribuir com o estudo dos assuntos de defesa este trabalho teve 

como objetivo geral, o estudo da liderança brasileira na condução das estratégias de 

segurança energética voltadas para a América do Sul, destacando a renegociação do 

Acordo de Aproveitamento de Recursos Hídricos do Rio Paraná, entre Brasil e 

Paraguai.  

Em resumo, o Brasil possui condições de liderar a busca pela autonomia 

energética da região, otimizando a demanda e oferta de energia elétrica no 

subcontinente. As ameaças aos interesses regionais e brasleiros devem ser tratadas 

em conjunto com os demais países em forma de cooperação e intercâmbio de 

experiências, contribuindo para a retenção do potencial energético regional assim 

como a defesa dos recursos naturais estratégicos presentes na Amércia do Sul. 

Desde a década de 70, o Brasil vem colaborando com a integração energética 

da região. A experiência jurídica devido ao êxito do Tratado de Itaipu com o Paraguai, 

a experiência acumulada das empresas nacionais na geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica aliados à capacidade de defesa das infraestruturas 

estratégicas do setor elétrico dos países envolvidos garantem a integridade e 

soberania dos Estados. 

A soberania nacional dos Estados não está acima dos interesses regionais, 

mas cabem aos países, individualmente, buscarem por intermédio da cooperação 

internacional fazer frente aos desafios contemporâneos e, assim, otimizar suas 

capacidades individuais e dirimir suas deficiências, em um sistema de troca benéfico 

a todos. 

O Brasil, maior consumidor de energia da região, deve buscar por meio da sua 

política externa avançar com os projetos de integração e utilizar sua capacidade 

econômica, para cada vez mais se posicionar como potencializador das iniciativas de 

integração regional. 

A atuação do EB na diplomacia militar, no preparo e emprego da força terrestre 

permitem o acompanhamento, o assessoramento e na exceção de ações que 

garantem a manutenção do Estado de paz social no Brasil e na região sul-americana. 

A cooperação militar e os intercâmbios permitem aos países traçarem 

estratégias combinadas de defesa do continente. O complexo regional de segurança 
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sulamericano deve se preocupar com as ameaças ao setor energético regional e, para 

isso, deve aprimorar suas tecnologias na área de defesa, em especial, cibernética. 

No cenário atual global, a escassez de oferta de recursos energéticos, eleva as 

tensões entre os países e coloca a região sulamericana como garnde fornecedora real 

e potencial destes recursos para o mundo. 

Grandes potências como China e EUA têm se destacado na busca por estes 

recursos. China avança no setor eonômico enquanto EUA busca a proteção dos seus 

interesses nas Américas. Este conflito pode interferir na estabilidade regional tendo 

em vista que são dois polos de atração significantes com elevada capacidade de 

persuasão. 

O Paraguai, grande dependente da energia gerada por Itaipu, tende a defender 

seus interesses de forma mais acirrada. A estabilidade regional, passa pela 

estabilidade de seus integrantes, as demandas internas dos Estados interferem na 

política externa dos mesmos. 

Diante da renovação do Anexo “C”, o Brasil deverá entender seu papel de 

catalisador das iniciativas e buscar mutuamente uma solução para os pleitos 

paraguaios. E para isso, deverá equilibrar com o avanço de outras iniciativas de 

integração elétrica no intuito de conseguir vir a adquirir a parcela elétrica que o 

Paraguai busca revender no mercado internacional. 

Quanto aos demais aspectos do Tratado, Brasil e Paraguai deverão continuar 

no desenvolvimento de capacidades militares para a defesa da infraestrutura da usina. 

A cooperação entre os países desenvolve capacidades, incentivando a identificação 

de riscos na área militar, econômica e política. 

No âmbito da geopolítica energética internacional, se observa que as principais 

potências políticas, econômicas e militares adotam posturas firmes, deixando claro o 

quanto estão dispostas a garantir a sua respectiva segurança energética. Cumpre 

destacar que essa segurança pode ser garantida dentro de seu território ou fora dele, 

até mesmo, em outro continente. 

Desta forma, a América do Sul deve incluir o setor elétrico nas questões de 

defesa regional por meio de cooperação interestatais com a implementação de 

políticas de integração do setor elétrico assim como o desenvolvimento de políticas 

de defesa das infraestruturas críticas de energia.  
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Por fim, cabe entender que a UHE Itaipu é primordial para a segurança 

energética brasileira e regional. A defesa dos interesses particulares do Brasil e do 

Paraguai, são fatores primordiais para a manutenção da paz regional. Desta forma, 

qualquer instabilidade advinda desta negociação poderá causar prejuízos para o 

processo de integração regional e abrir caminho para potências extra regionais 

adentrarem no mercado energético sul-americano, prejudicando os interesses 

brasileiros na região. 

 

  



46 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABDENUR, Adriana Erthal; SOUZA NETO, Danilo Marcondes de. O Brasil e a 

cooperação em defesa: a construção de uma identidade regional no Atlântico 

Sul. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 57, n. 1, p. 5-21, 2014 

ALMEIDA, A. R. DE Silva. A Diplomacia de Defesa na Política Internacional. Revista 
da Escola de Guerra Naval, v. 21, n. 2, p. 179–202, 2015.  

ANDRADE, Ricardo Barreto de. Controvérsias na integração energética sul-
americana e o paradigma do Tratado de Itaipu. In: Anais do XIX encontro nacional 

do CONPEDI. Fortaleza, 2010. 

BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. A Importância Geopolítica da América do Sul na 
Estratégia dos Estados Unidos. Revista da Escola Superior de Guerra. v. 24. no 50. 

ESG. Rio de Janeiro. 2008. Disponível em: http:// 

https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/view/272 Acessado em 10 de 

agosto de 2021. 

BARBOSA, R. A. Os EUA pós 11 de setembro: implicações para a ordem mundial e 

para o Brasil. Revista Brasileira de Política Internacional, jan-jul, vol 45, nº 001, 2002 

Brasília. Artigo. p. 72-91. Disponível em: < 

https://www.scielo.br/j/rbpi/a/rRQSDhFh7CNB9XYqb34cCkb/?lang=pt.>. Acesso em: 

10 de agosto de 2021.  

BARBOZA, Mário Gibson. Na Diplomacia, o traço todo da vida. Coleção Memória 

Diplomática, Fundação Alexandre de Gusmão, Brasília 2020. 

BENVENUTO, J. Integração regional a partir da fronteira do Brasil, Argentina e 
Paraguai. Curitiba: Juruá, 2016.  

BIATO, Marcel; CASTRO, Nivalde Jose de. Integração Regional na América do Sul 
e o Papel da Energia Elétrica. Texto de Discussão do Setor Elétrico Nº 32 GESEL: 

UFRJ. Rio de Janeiro, 2011. 

BIATO, Marcel. Integração Regional na América do Sul e o Papel da Energia 
Elétrica. GESEL: UFRJ. Rio de Janeiro: Ago/2010. Disponível em 



47 

 

 

http://nuca.ie.ufrj.br/gesel/tdse/TDSE32ok.pdf. Acessado em: 15 de julho de 2021. 

BORBA, Pedro dos Santos de; RANZAN, Eduardo; SILVA, Germano Ribeiro F. da 

Silva; BOBN, Eduardo. A renegociação do Tratado de Itaipu e a construção sul-
americana. Revista Perspectiva: Reflexões sobre a temática internacional. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ano 2 – Nº 2. Porto Alegre, 2009. 

BRASIL. Anuário Estatístico de Energia. Empresa de Pesquisa Energética. 

Ministério de Minas e Energia. Brasília, 2020. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.  

BRASIL. Diretriz para as Atividades do Exército Brasileiro na Área Internacional. 
2016.  

BRASIL. Diário Oficial da União de 08 de agosto de1966, págs. 9.061/62. Brasília-

DF, 1966. 

BRASIL. Exército. Estado-Maior. EB20-MF-10.102: Manual de Fundamentos – 

Doutrina Militar Terrestre. Brasília, DF, 2019. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Cenário de Defesa 2020-2039. Brasília, 2017 

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Panorama e Perspectivas sobre Integração 
Energética Regional. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília – DF, 2018. 

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Brasília – DF, 2019. Disponível em: 

http://antigo.mme.gov.br/web/guest/todas-as-noticias. Acessado em: 26 de maio de 

2021. 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Países. Brasília, 2021. 

Disponível em: https://paises.ibge.gov.br/#/mapa/brasil. Acesso em: 12 mar. 

2021. 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Países. Brasília, 2021. 

Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3365. Acessado em: 18 

Mar 2021. 

BRASIL. Livro Branco de Defesa Nacional. Brasília, 2012. 



48 

 

 

BUZAN, Barry; WÆVER, Ole. Regions and powers: the structure of international 
security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

CASTRO, Nivalde José de. O PAPEL DO BRASIL NO PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO DA AMÉRICA DO SUL. Energias renováveis: 

políticas públicas e planejamento energético / Organização de Thulio Cícero 

Guimarães Pereira. Curitiba: COPEL, 2014. 

CAVALCANTI, Eduardo Bitencourt. Direito Internacional dos Conflitos Armados: 
Preparação Ética da Força Terrestre. Doutrina Militar Terrestre em Revista. 

Publicação Exército Brasileiro Ano 002, Ed. 5, Janeiro a Julho de 2014. ISSN 2317-

6350, Brasília – DF. 

CAVALCANTI, José Costa. A Itaipu Binacional – um exemplo de cooperação 
internacional na América Latina. Relatório Administração Pública, Jan/Mar de 1976. 

Rio de Janeiro-RJ. 

CLAUSEWITZ, Karl Von. Da Guerra. Martins Fontes, 1996, 930p.  

 

DORATIOTO, F. F. M. Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

DEYRA, Michel. Direito Internacional Humanitário.  Título original “Droit 

international humanitaire”. Traduzido por: Catarina de Albuquerque e Raquel Tavares. 

Gabinete de Documentação e Direito Comparado da Procuradoria Geral da República 

, Ed. 1ª, ISBN 972-8707-00-2. setembro de 2001. 

DUARTE, B.P.M; SARAIVA, T. C.; BONÉ, R. B. Impacto na relação Brasil-Bolívia, 
com a nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos em 2006. Indic. Econ. FEE. 

Porto Alegre, v.36 n.1, p. 87-98,2008. 

FREITAS, Jorge Manuel da Costa. A Escola Geopolítica Brasileira: Golbery do 
Couto e Silva, Carlos de Meira Mattos e Therezinha de Castro. Rio de Janeiro: 

Biblioteca do Exército, 2004. 

FROTA, Francisco Nixon Lopes. A Geopolítica da América do Sul: o papel 
determinante da defesa na integração do setor elétrico. Dissertação (Mestrado) - 



49 

 

 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2012. 

GUERRA, Wesley Sá Teles. Itaipu o centro de gravidade do Brasil. Revista Defesa 

e Segurança, Vol. 1, ano 2016.  

GREGORY, Valdecir; RODRIGUES, Anselmo de Oliveira. Brasil: Uma grande 
estratégia para o século XXI. Revista da Escola Superior de Guerra, v. 34, n. 72, p. 

40-66, set./dez. 2019  

HAGE, José Alexandre A. O poder político na energia e relações internacionais: 
o difícil equilíbrio entre o direito e a busca de segurança do Estado brasileiro. 

Revista Brasileira de Política Internacional, 2008, vol. 51, no 1, p. 169-186. Disponível 

em http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v51n1/a09v51n1.pdf. Acessado em 10 de agosto de 

2021. 

HOBBES, Thomas. O Leviatã. Ed. Clube de Autores, 2020. 

ITAIPU, binacional. Nossa história. Disponível em: https://www.itaipu.gov.br  

Acessado em: 21 mar 2021. 

JAEGER, Bruna; ROSA, Júlia; TXAI, Pedro. Relações Internacionais para 
Educadores : discutindo América Latina : desafios e possibilidades. Ed 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais. – Vol. 1 (2014). 

– Porto Alegre. 

KAPLAN, Robert D. A vingança da geografia. Ed. Gen LTC 1ª edição. 2013. 

LETURCQ, Guillaume. Novas geopolíticas em torno de Foz do Iguaçu e Itaipu. 
Conversas & Controvérsias v5, n. 1, p.101-119, jan.-jun. 2018 Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, e-ISSN: 2178-5694. Acessado em: 26 Maio de 2021. 

LIMA, Reinaldo Nonato de Oliveira Lima. Faces da Estratégia da Dissuasão. Revista 

das Ciências Militares. Coleção Meira Mattos. No 22. 2º Quad. Programa de 

Atualização dos Diplomados pela ECEME (PADECEME). ECEME. Rio de Janeiro. 

2010.  



50 

 

 

MAGGI, Leonardo Bauer. Contribuições de Itaipu no processo de integração 
elétrica regional. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, 

Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente, 2013. 

MAFRA, Roberto Machado de Oliveira. Geopolítica: introdução ao Estudo. Ed. 

Sicurezza, 1ª edição, São Paulo, 2006 

MATTOS, Carlos de Meira. Geopolítica e modernidade: a geopolítica brasileira. Rio 

de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2002.  

MATTOS, Carlos de Meira. A geopolítica brasileira - predecessores e 
geopolíticos. Revista da Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, Ano XVII, nº 39, 

p. 52-82, 2000. Disponível em: 

https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/view/561. Acessado em: 13 mar 

2021. 

MASI, Mônica Di. Limites do Meio Ambiente: A modernidade. R. Escola Superior. 

Guerra. Rio de Janeiro, v. 20, n. 44, p. 273-384, jan./dez. 2004. Disponível em 

https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/view/351/319. Acessado em: 21 

de julho de 2021.  

MEDEIROS, Rodrigo Augusto Lima de. A ditadura de 1964 e o governo da 
natureza: a construção de uma Amazônia geopolítica. Centro Universitário de 

Brasília, 2015. Brasília-DF. 

MORGENTHAU, Hans. A Política entre as Nações. Brasília. FUNAG/Editora 

Universidade de Brasília, 2003. 

MOZ, Raul Calazans Alvarenga. Crime organizado, terrorismo e a tríplice 
fronteira: problema de segurança pública ou segurança nacional. Monografia 

(Graduação) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de 

Brasília, Brasília, 2008. Disponível em 

https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9630. Acessado em 12 de agosto de 

2021. 

NETO, Tomaz Espósito. Itaipu e as relações brasileiro-paraguaias de 1962 a 1979: 
fronteira, energia e poder. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2012. 



51 

 

 

NYE, Joseph S. The Paradox of American Power: Why the World’s Only 
Superpower Can’t go It Alone. Oxford University Press, USA, 2003. 

NUNES, Camila Marcelo. A Petrobrás como empresa estratégica internacional: o 
caso da nacionalização do petróleo na Bolívia em 2006. Trabalho de Conclusão 

de Curso – Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2018. 

OKADO, G. H. C. Política externa e política de defesa: uma epifania pendente. 

2012. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – Universidade de Brasília, 

Brasília, 2012. 

OLIVEIRA, Lucas Kerr de. Energia como Recurso de Poder na Política 
Internacional: geopolítica, estratégia e o papel do Centro de Decisão Energética. 

Tese (Doutorado em Ciência Política) - UFRGS, 2012.  

PECEQUILO, Cristina Soreanu; HAGE, José Alexandre Altahyde. Dilemas Sul-
Americanos: o Brasil, o Paraguai e Itaipu. Boletim de Análise de Conjuntura em 

Relações Internacionais. Instituto Brasileiro de Relações Internacionais Nº 84 julho de 

2007. ISSN 1518-1219 

QUEIROZ, F. A. Hidropolítica e segurança: as bacias platina e amazônica em 
perspectiva comparada. Brasília: FUNAG, 2012. 

RIBEIRO, Wagner, SANT’ ANNA, Fernanda, VILLAR, Pillar, (2013). Desafios para a 
cooperação internacional nas águas transfronteiriças na América do Sul. In: 

Ribeiro, Wagner Costa. (Org). Conflitos e cooperação pela água na América Latina. 

São Paulo: PPGH/Annablume, p.77 – 100. 

ROSENTAL, Rubens; GOMES, Victor José Ferreira. A Integração do Setor Elétrico 
na América do Sul: Características e Benefícios. GESEL: UFRJ. Rio de Janeiro. 
2009. Disponível em: http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/tdse/TDSE10.pdf. Acessado em: 
15 de julho de 2021.  

SANTOS, Sinval. O Compartilhamento de águas Transfronteiriças Superficiais: 
um subsistema da ordem ambiental internacional, In: Anais do IIº Encontro Annual. 

STUDART, Álvaro Vasconcelos. O soldado além da guerra: ações do Exército na 
diplomacia de defesa brasileira a partir de 2005 . Tese de Doutorado. Escola de 
Comando Estado Maior do Exército, 2019.  



52 

 

 

 

SILVA, Antônio Ozai de. Ética na Política? Da sagrada ingenuidade dos céticos 
ao realismo maquiavélico. Revista Espaço Acadêmico, Ano II, Nr 15, agosto de 

2002, mensal, ISS 1519.6182. 

SORIANO, Érico; VALENCIO, Norma Felicidade Lopes da Silva. Convergências e 
divergências acerca das interpretações do risco:o caso da uhe itaipu binacional. 
Revista do Departamento de Geografia, Vol 24, Universidade de São Paulo, São 

Paulo-SP, 2012. 

 

 

 


