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INTRODUÇÃO 

O Brasil vêm realizando nas últimas décadas profundas transformações no comando 

e funcionamento dos sistemas técnicos de seu território. Nesse movimento as relações 

estabelecidas entre o poder público e os agentes privados ganham novos contornos e 

significações. 

Um importante elemento da existência das pessoas, a energia elétrica, passa a ser 

considerada uma mercadoria ao mesmo tempo em que se configuram mudanças no uso do 

território brasileiro. 

Passam a vigorar mecanismos de planejamento que dificilmente contemplam ou 

apreendem a dinâmica mais ampla do território. Privilegiam uma visão essencialmente 

pragmática, onde o curto prazo se sobrepõe ao futuro, afastando os rumos entre a previsão 

e a implantação de sistemas técnicos no território. 

Por sua vez, o próprio debate a respeito da transferência de bens públicos para 

agentes privados, prevalecendo a lógica da eletricidade como commodity ao invés de 

serviço público, parece ter arrefecido. A privatização dos sistemas de energia elétrica e seus 

desdobramentos no território aparecem naturalizados, onde tudo se ameniza na frieza dos 

números e da econometria e se justifica pela busca quase cega da “modernização”. 

Optando por se inserir abertamente na globalização econômica, o Estado brasileiro 

permitiu uma grande inflexão na dinâmica que o território assumia desde a década de 1930, 

onde o agente estatal prevalecia como planejador e produtor de sistemas de engenharia e 

de serviços de utilidade pública. Criam-se assim novas desigualdades, dependências. É 

dessa forma que novos agentes privados e controles externos passam a influenciar 

sobremaneira o uso, a organização e a regulação do território brasileiro. Acredita-se, 

contudo, se tratar de um momento onde o território é primordialmente concebido como um 

recurso para a reprodução ampliada do capital. 

Tal complexidade e importância dos fatos podem ser evidenciadas através da 

análise dos sistemas de engenharia elétricos. Não se trata, todavia, da análise segundo uma 
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visão setorializada, na qual a energia elétrica seria um insumo dentro do “setor elétrico” ou 

da “indústria de energia elétrica”. Se ela é fundamento da reprodução do capital, igualmente 

o é para a reprodução da sociedade. 

A organização do território e do próprio sistema com vistas à produção de 

eletricidade mostra-se condicionada por elementos sociais que uma visão setorial permitiria 

apenas esboçar. Mais que um setor econômico, trata-se de entender o funcionamento do 

Macrossistema Elétrico Nacional enquanto materialidade do Território Usado, ou seja, uma 

infra-estrutura que viabiliza os usos de um território vivo e vivido, ainda que desigualmente, 

por todos os brasileiros, empresas e instituições. 

Esta pesquisa procura analisar como uma nova prática de planejamento advinda 

com a reestruturação recente do sistema elétrico brasileiro contribui para a intensificação de 

um uso corporativo do território nacional. Procura também, nesse sentido, averiguar 

convergências e conflitos entre o planejamento territorial e o planejamento do setor elétrico. 

TERRITÓRIO USADO OU JAZIDAS ENERGÉTICAS? 

A geografia, através do profundo e constante debate epistemológico empreendido 

nas últimas décadas, se esforçou, e foi exitosa, em assumir um caráter mais relacional e de 

totalidade do seu objeto de estudo, o espaço geográfico, ultrapassando pressupostos 

conceituais meramente quantitativos, descritivos e historicistas. 

Assim, superou-se a visão do Espaço Geográfico como mero palco, passando a 

considerá-lo mesmo uma instância-social, resultado-condição da sociedade. Pode-se então 

falar do Espaço Banal, como propõe M. SANTOS (1996) ao retomar o conceito de F. 

PERROUX, ou seja, um espaço vivido e usado por todos os agentes sociais: todos os 

homens, firmas, instituições, incluindo toda gama de contradições intrínsecas à sociedade – 

sendo assim uma totalidade. O Espaço Geográfico é considerado então como um conjunto 

indissociável e contraditório de sistemas de objetos e sistema de ações (idem, 1996). 

Conceitua-se o território como uma concretização política desse espaço. É, nos 

dizeres de CASTILLO (2001), “um compartimento do espaço geográfico, definido por um 

conteúdo político, apresentando diferentes graus e formas de delimitação, [aparatos 

normativos exclusivos,] autonomia e institucionalidade. Trata-se de um conjunto de formas 

naturais e artificiais, animadas e tornadas coerentes pela sociedade em seu processo 

histórico definido por uma dimensão interna e uma dimensão externa a um sub-espaço 

politicamente circunscrito”. 

Dessa forma, não se trata de tomar o território como simples compartimentação ou 

mesmo extensão, passivo e inerte, o que interessa minoritariamente ao geógrafo. É preciso 

considerá-lo também como uma totalidade, tal qual o espaço geográfico, isto é, como 
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território usado (SANTOS, et. al., 2000), expressão da maneira como as possibilidades 

sociais são efetivamente realizadas. É dessa forma que o território, enquanto produto-

produtivo, revela a dinâmica e a natureza da sociedade e “fala” pela nação. 

Agora, em um contexto de globalização econômica, vê-se universalizar três 

unicidades que geram desdobramentos territoriais: a unicidade técnica, com a 

universalidade e funcionamento sistêmico das técnicas; a convergência dos momentos, vide 

a possibilidade de simultaneidade e instantaneidade, e o motor único da vida social, com a 

realização da mais-valia à escala mundial. Elas constituem o que SANTOS (1996) denomina 

de período técnico-científico e informacional, dando origem a um meio igualmente marcado 

pela técnica, ciência e informação mundializadas. Toda e qualquer porção do planeta é 

assim tocada, direta ou indiretamente, pela técnica e pelo trabalho, o que torna o 

componente material do espaço cada vez mais fruto de uma construção humana, de um 

projeto historicamente erigido. 

O Brasil se insere no movimento globalitário e presencia um aumento exponencial de 

técnica, ciência e informação agregadas ao seu território, hegemonicamente chamado a 

possibilitar maior fluidez e competitividade para a comunicação e circulação de idéias, 

pessoas, mercadorias e capitais. Para tanto, vão sendo adicionadas inúmeras camadas 

técnicas sobrepostas, às quais se dá o nome de próteses, uma vez que funcionalizam os 

territórios para as ações humanas, constituindo uma verdadeira ortopedia territorial 

(CATAIA, 2001). 

Trata-se das grandes infra-estruturas territoriais, as quais, no âmbito deste trabalho, 

são igualmente denominadas macrossistemas técnicos, sendo cada sistema “um conjunto 

de instrumentos de trabalho agregados à natureza e de outros instrumentos de trabalho que 

se localizam sobre estes, uma ordem criada para e pelo trabalho” (SANTOS, 1988: 79). Sua 

importância é extrema, pois sem eles outros sistemas técnicos não funcionam efetivamente, 

de maneira que tais sistemas viabilizam o uso do território e constituem-se no fundamento 

material das redes de poder (SANTOS, 1996). É importante frisar que os sistemas técnicos 

são também híbridos, tal qual o território, dado a mistura que são de materialidades e ações. 

 Dentre esses sistemas técnicos destaca-se o Macrossistema Elétrico Brasileiro2, 

suporte para o funcionamento e ampliação dos fixos e fluxos territoriais3 e condição de 

                                                 
2 - Por “Macrossistema Elétrico Nacional” toma-se o conjunto técnico e normativo destinado à geração, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.  
3 - Trata-se do conjunto de materialidade e movimento da sociedade no território. “Os fixos nos são o 
processo imediato do trabalho. Os fixos são os próprios instrumentos do trabalho e as forças 
produtivas em geral, incluindo a massa dos homens. /.../ Os fluxos são o movimento, a circulação e 
assim eles nos dão, também, a explicação dos fenômenos da distribuição e do consumo. Desse modo, 
as categorias clássicas, isto é, a produção propriamente dita, a circulação, a distribuição e o consumo, 
podem ser estudados através desses dois elementos: fixos e fluxos” (SANTOS, 1988: 77). 
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existência para milhares de brasileiros, além de elemento viabilizador da reprodução do 

grande capital. 

Integração Geométrica versus Integração Territorial do Macrossistema 

Além da dispersão dos sistemas de engenharia produtores de energia elétrica ocorre 

a das linhas de transmissão e dos controles similares, de forma a atender as necessidades 

da produção e da circulação. 

 Para CASTILLO (2003) haveria três atos da integração do território, do ponto de vista 

da difusão de objetos técnicos após a segunda metade do século XX. O primeiro ato seria o 

da expansão da radiotelegrafia e da aviação. O segundo seria composto pela expansão da 

telefonia e do rodoviarismo, enquanto que o terceiro ato traz a incorporação das tecnologias 

da informação aos sistemas técnicos viabilizadores de fluxos materiais e imateriais. 

 Propõe-se pensar que a conformação do Macrossistema Elétrico Nacional agiu 

também no sentido de integração do território, na medida em que incorporou porções do 

país à divisão territorial do trabalho. Sendo a energia elétrica um suporte para o 

funcionamento de uma infinitude de outros sistemas técnicos, diversas regiões e cotidianos 

passaram a sofrer influência direta de um comando político e econômico centralizado e 

tornado nacional, vide, por exemplo, o funcionamento das empresas públicas aglomeradas 

na Eletrobrás. 

 Os maiores potenciais hidrelétricos efetivamente aproveitados localizam-se nas 

regiões Sul e Sudeste. Todavia, desde meados da década de 80, ainda sob intervenção 

estatal, as principais usinas de grande porte foram localizadas também nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, cujos potenciais disponíveis ainda são enormes (TABELA 01) – 

sendo que a Amazônia possui o maior potencial hidrelétrico a ser aproveitado. De tal 

maneira, as perspectivas de produção futura de hidreletricidade concentram-se nestas 

regiões, devendo a instalação de usinas hidrelétricas ser ampliada nas décadas seguintes. 

TABELA 01 – Potencial Hidrelétrico Brasileiro, por Regiões – 2002 

 

 Estágio do Potencial Hidrelétrico – Megawatts (MW) 

Regiões Operação Inventariado1 Estimado 

Sudeste 20.748 16.714 5.434 

Sul 18.011 18.929 5.090 

Centro-Oeste 7.915 10.711 17.194 

Nordeste 10.143 14.993 1.142 

 12274 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Norte 4.894 45.975 60.527 

 

Fonte: BRASIL, Ministério das Minas e Energia, Plano Decenal de Expansão – 2003-2012, 

Brasília, 2002. 

1 – Compreende potenciais nas seguintes situações: inventário, viabilidade, projeto básico e 

construção. 

 A própria interligação nacional do sistema de transmissão de energia permitiu a troca 

de eletricidade entre as regiões brasileiras, permitindo aproveitar as vantagens dos 

diferentes regimes hidrológicos brasileiros, em escala única no mundo. Por exemplo, 

quando São Paulo enfrenta situações hidrológicas desfavoráveis, pode receber energia de 

outros estados interligados e vice-versa. 

 Todavia, pode-se evidenciar que a constituição do sistema interligado pelo Estado 

permitiu a dispersão de usinas pelo território brasileiro, sem com isso garantir a utilização 

efetiva da eletricidade por parte das localidades que abrigavam essas novas próteses 

(MAPA 01). As regiões que nas últimas décadas receberam mais usinas hidrelétricas são 

justamente as que menos acessam e utilizam a energia gerada. 

MAPA 01 

 12275



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Fonte: PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(www.pnud.org.br). 

 Nota: Na legenda, ao lado de cada intervalo de porcentagem, encontram-se as 

metas anuais para universalização do acesso à energia elétrica, impostas às 

concessionárias de distribuição pela Resolução Normativa nº 223/03 (variam de 2004 até 

2015) e o número de municípios que se enquadram nos intervalos (RAMALHO, 2004). 

Apesar da possibilidade técnica de fazer coincidir a área do sistema elétrico com o 

território nacional, concretizam-se situações geográficas distintas, opondo espaços 

luminosos e opacos no Brasil4. “Graças às novas bases materiais, o sistema elétrico 

nacional torna-se progressivamente integrado, e ao mesmo tempo o seu comando político e 

uma parcela do seu comando técnico separam-se dos lugares aptos para a produção. Essa 

desterritorialização dos comandos opõe-se às necessidades das populações regionais, 

circunscritas ao uso local do território e alheias aos imperativos de funcionamento dos 

grandes sistemas técnicos”, escreveram SANTOS e SILVEIRA (2001: 72). 

A interligação nacional de sistemas regionais possibilitaria, assim, o aprofundamento 

de perversidades, uma vez que regiões e municípios podem vir a se constituir em “jazidas 

energéticas” para outras, ainda que se beneficiem com os royalties decorrentes. 

 Nesse sentido, pode-se pensar em aproximações e/ou conflitos entre uma integração 

geométrica do sistema e sua efetiva integração territorial, isto é, a incorporação efetiva do 

sistema elétrico na vida coletiva. Este é na verdade o embate entre um espaço reticular, que 

integra alguns pontos, e o território usado, conjunto unitário e dialético de tudo e de todos. 

De fato, a própria evolução do sistema elétrico brasileiro demonstra que a ausência e/ou uso 

de objetos técnicos no território refletem mais opções políticas do que técnicas. 

 Do ponto de vista da produção de energia elétrica, porções do território passaram a 

ser integradas por redes técnicas e regidas segundo um comando centralizado. O Estado 

Brasileiro promoveu uma integração por vezes passiva de vários subespaços, atrelando o 

funcionamento de grandes porções do território a um projeto pensado para e a partir do 

interesse de alguns agentes, tal como evidencia o projeto da usina de Tucuruí, na região 

Norte. Reside aqui mais um exemplo de modernização conservadora promovida no país. 

                                                 
4 - Espaços luminosos dizem respeito àqueles que mais acumulam densidades técnicas, científicas e 
informacionais, respondendo de forma mais eficaz ao funcionamento do capital hegemônico. Na 
medida em que vai diminuindo a concentração dessas densidades, o espaço torna-se mais opaco, 
diminuindo também a capacidade de resposta aos desígnios desse capital (SANTOS & SILVERIA, 
2001). 
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 Com o processo de reestruturação do Macrossistema Elétrico Nacional a partir da 

década de 1990, marcado pela privatização setorial, novos condicionantes e 

intencionalidades foram introduzidos, o que não impediu um uso corporativo do território. 

Atualmente, na medida em que os maiores e melhores potenciais hidrelétricos 

encontram-se distantes dos principais centros consumidores, sobretudo na região 

amazônica, a necessidade de debater esta característica da integração aparece renovada, 

precisando assumir papel preponderante nos debates sobre a expansão do sistema. 

REESTRUTURAÇÃO SETORIAL – PLANEJAMENTO E CORPORATIVISMO 

Nas últimas décadas do século XX tem início um conjunto de ações que pretende 

alterar o papel desempenhado pelo Estado e, com isso, o conjunto normativo dos países, 

com vistas a combater as limitações à circulação e reprodução do capital em escala 

mundial. Dois importantes eventos para atender os novos desígnios da globalização 

econômica foram assim a reforma regulatória e as privatizações dos principais ativos e 

serviços públicos, em um movimento experimentado por diversos países. 

 Amplia-se a ação dos grupos hegemônicos na escala nacional, atrelando o 

movimento da formação sócio-espacial à globalização. Cabe lembrar, no entanto, que este 

momento de interiorização do projeto globalitário não se dá unilateralmente, mas assume 

novas determinações e contornos ao interagir com a realidade de cada país, haja vista que 

o espaço não é um mero palco onde os eventos se depositam. De qualquer forma, “o que 

está em causa é a primazia do ‘mercado’ em detrimento do ‘planejamento’. Os autores e 

atores empenhados na crítica e no desmonte do projeto de ‘capitalismo nacional’ 

preconizam a associação ampla com o capitalismo norte-americano, europeu, japonês, e 

outros, isto é, a franca, rápida e ampla ‘inserção’ da economia brasileira na economia 

mundial. Assumem que a colaboração, associação ou fusão de empresas, corporações e 

conglomerados, compreendendo nacionais e estrangeiras, é o melhor caminho para o 

desenvolvimento, o progresso, a modernidade, o ‘primeiro mundo’” (IANNI, 2004). 

 O Brasil experimentaria a conformação de diversas situações geográficas, nascidas 

de eventos geografizados (SILVEIRA, 1999b), dos quais se destaca a privatização dos 

sistemas de engenharia. Todavia, considerar a privatização como um evento envolve 

entendê-la como um veículo do conjunto de possibilidades que é o mundo, que ganham 

significação geográfica com a introdução de novas ações e novos objetos nas situações 

geográficas. “A situação é o resultado do impacto de um feixe de eventos sobre um lugar e 

contém existências materiais e organizacionais. Inovações técnicas e novas ações de 

empresas de força diversa, dos vários segmentos do Estado, de grupos e corporações 

difundem-se num pedaço do planeta, modificando o dinamismo preexistente e criando uma 

nova organização das variáveis” (SILVEIRA, 1999b: 25). 
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 Acompanhando um movimento que é global, a privatização das empresas e objetos 

públicos envolve o aprofundamento de um acontecer hierárquico, sendo que este “é um dos 

resultados da tendência à racionalização das atividades e se faz sob um comando, uma 

organização, que tendem a ser concentrados” (SANTOS, 1996: 132). Trata-se de um 

“cotidiano imposto de fora, comandado por uma informação que é segredo e poder” 

(SANTOS, 1994: 17). 

 Obviamente este processo de privatização não pode ser entendido apenas como 

fruto de uma dificuldade setorial5. Trata-se mesmo da consolidação de um “capitalismo 

transnacional” que, para IANNI (2004), “preconiza o ‘Estado Mínimo’, compreendendo a 

reforma do Estado, a desestatização da economia, a privatização das empresas estatais, a 

privatização da educação, saúde, previdência; a redefinição das relações de trabalho, o 

abandono de compromissos do Estado do Bem-Estar Social. O neoliberalismo adotado 

timidamente pelos governos militares nos anos 1964-85, e ostensiva e intensivamente, pelos 

governos desde 1985, tem provocado toda uma ampla e profunda alteração das relações 

entre o Estado e a Sociedade Civil, provocando evidentes dissociações. Antes, quando 

predominava o projeto de ‘capitalismo nacional’, havia-se desenvolvido um certo 

metabolismo entre a Sociedade e o Estado. Depois, aos poucos, à medida que predomina o 

projeto de "capitalismo transnacional", desenvolve-se uma crescente dissociação entre o 

Estado e a Sociedade, rompendo-se o metabolismo que se havia criado nas décadas 

anteriores. Modificam-se os significados de ‘público’ e ‘privado’, ‘nacional’ e ‘mundial’, 

‘indivíduo’ e ‘sociedade’, ‘povo’ e ‘cidadão’, ‘democracia’ e ‘tirania’”. O próprio Estado 

encontrava-se envolto à retórica neoliberal6, pressionado a adotar as ações propostas para, 

em troca, receber financiamento do FMI e BIRD.  

 Moldam-se normas jurídicas, organizacionais e financeiras ao compasso da ação 

global (SILVEIRA, 1999), afinando-se a organização, regulação e organização do território 

com os desígnios de grupos hegemônicos globais. Cabe lembrar, todavia, que esta 

“modernização” do sistema elétrico brasileiro, agora em bases privadas e segundo um 

modelo de mercado, não se prestou nem mesmo à geração da eletricidade necessária ao 

país, obrigando a sociedade a vivenciar uma crise de abastecimento de energia elétrica, 

implicando no racionamento imposto entre 2001 e 2002. 

                                                 
5 - As empresas estatais, a partir da década de 1980, começaram, por exemplo, a experimentar 
dificuldades para o auto-financiamento e tornaram-se, por vezes, inadimplentes. Todavia, não se pode 
deixar de mencionar que tal quadro havia sido regularizado pelo Estado Brasileiro no início dos anos 
1990, com vistas à promoção da privatização dessas empresas. 
6 - Diante de uma interpretação econômica hegemônica, pautada em índices de inflação, déficits nas 
contas externas, taxas de juros, investimentos, o Estado não raras vezes via-se pintado com cores de 
ineficiência, atraso e posturas antidemocráticas. O “mercado” surgia assim como única opção viável, 
eficaz e eficiente, em uma retórica que marca o atual período de globalização econômica. 
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 O território brasileiro experimentaria assim, principalmente na década de 1990, 

mudanças significativas no que diz respeito a sua materialidade e imaterialidade, sendo que 

o Estado e as firmas nacionais e globais passam a dividir a função de regular e organizar a 

produção e serviços públicos essenciais. 

Para RAFFESTIN (1993: 213) “quem procura tomar o poder se apropria pouco a 

pouco das redes de circulação e de comunicação: controle dos eixos rodoviários e 

ferroviários, controle das redes de alimentação de energia, controle das centrais telefônicas, 

das estações de rádio e televisão”. A dinâmica apresentada pelo sistema elétrico nacional 

permite investigar o surgimento de novos agentes hegemônicos e intencionalidades no 

território, e ainda os novos papéis desempenhados pelo planejamento. 

Novos papéis assumidos para o Planejamento. 

 O território é chamado a viabilizar maior fluidez, através de suas bases materiais e 

regulações. As mudanças do sistema elétrico nacional mostram-se um reflexo disso e, após 

a sua privatização, proliferam ações que privilegiam a parte operacional, isto é, o curto 

prazo. 

O modelo setorial adotado nestes últimos anos, o qual privilegia a busca de 

competição e a atração de investimentos privados, valorizou em excesso a atividade de 

regulação de mercado e relegou a um segundo plano a formulação de políticas energéticas 

e a realização de exercícios de planejamento (BAJAY, 2003). 

Houve assim um “rebaixamento hierárquico” da atividade de planejamento, segundo 

KAMIMURA (2000 apud. Matsudo, 2001). Enquanto que em um contexto público, avalia o 

autor, a atividade de planejamento subsidia e indica eventuais caminhos e alternativas para 

o sistema elétrico, em um contexto privado o planejamento setorial assume um enfoque 

imediatista, com a função de propor soluções restritas ao interesse privado. 

 Uma das características marcantes do sistema elétrico nacional foi a sua experiência 

de planejamento determinativo de longo prazo, que o caracterizou a partir dos anos 60. 

Nesse movimento, a despeito das falhas em não conseguir incorporar uma expressiva 

parcela da população rural (RAMALHO, 2004) e da manutenção de subsídios cruzados que 

mantinham a tarifa industrial baixa em detrimento da residencial, construiu-se um sistema 

gerador e transmissor de energia elétrica tecnicamente exemplar para o mundo. 

Combinava-se, através de usinas e linhas de transmissão, as possibilidades decorrentes de 

regimes hidrológicos diferentes em um país “continental”. 

Até 1999 a Eletrobrás era responsável pelo planejamento do sistema, o fazendo 

basicamente através de dois órgãos colegiados: o GCPS - Grupo Coordenador do 

Planejamento dos Sistemas Elétricos, responsável pelo planejamento de médio e longo 
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prazo, voltado à expansão, e o GCOI – Grupos Coordenadores da Operação dos Sistema 

Interligados, responsáveis pelo planejamento operativo (curto prazo)7. 

Por sua vez, com o início do processo de privatizações, o Estado viria a privilegiar 

ações que dizem respeito à organização da concorrência entre os agentes do mercado em 

detrimento daquelas ligadas ao futuro do território, alterando inclusive a maneira de se 

pensar as próteses territoriais. 

Segundo a proposta de reestruturação do sistema elétrico nacional8, ficou estipulado 

então que o planejamento determinativo deveria ser substituído pelo indicativo, com a 

adoção de novos critérios. Umas das propostas da consultoria Coopers & Lybrand (1997: 

19), avaliava que “dentro do contexto de uma abordagem baseada em mercado, o critério de 

risco de déficit é um fator de menor importância. /.../A usina só deveria ser adicionada ao 

sistema uma vez provada a conveniência disto, do ponto de vista econômico”. Seria o caso 

então de “basear-se em critérios econômicos para o planejamento da geração e não na 

probabilidade de déficit” (idem, 1997b – anexo D: 2), assim, uma nova usina deve ser 

incorporada ao sistema “apenas se for economicamente interessante” (pp.5). 

Nesse movimento, o governo optou por transferir a responsabilidade do planejamento da 

Eletrobrás para a Secretaria de Energia do MME. Seria também criado o Operador Nacional 

do Sistema – ONS, pessoa jurídica de direito privado, que incorporou o GCOI, ficando 

responsável pela operação do sistema e administração do Sistema Interligado Nacional. 

 Seria ainda extinto o GCPS, substituído pelo CCPE - Comitê Coordenador de 

Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos9, que assumiria a atribuição institucional 

da elaboração do Plano Decenal de Expansão e do Plano Determinativo da Expansão da 

Transmissão. O planejamento da expansão passava a ser feito de forma indicativa, ficando 

impositivo apenas para transmissão. 

Existem atualmente dois principais tipos de planejamento no sistema elétrico 

nacional, quais sejam o de expansão do sistema e o de sua operação, envolvendo 

horizontes temporais distintos. O planejamento de expansão realizado pelo CCPE possui 

                                                 
7 - “O planejamento da operação é caracterizado pelo despacho das unidades geradoras, onde, as 
necessidades de energia são direcionadas pela expectativa apresentada pelo lado da demanda. 
Enquanto no planejamento da expansão trabalha-se com o conceito de médio/longo prazo para 
horizontes até 10, 15 e 20 anos, no planejamento da operação trabalha-se com horizontes diários, 
semanais, mensais de até 2 anos aproximadamente” (MATSUDO, 2001: 71). 
8 - Trata-se do Projeto de Reestruturação do Sistema Elétrico Brasileiro – RE-SEB, confeccionado pela 
consultoria inglesa Coopers & Lybrand (1996), com vistas a introduzir a competitividade em um 
sistema que começava a ser privatizado.   
9 - O comitê foi criado em 10 de maio de 1999, pelo MME, através do artigo 1º da Portaria nº 150, 
tendo a função de coordenar a elaboração do planejamento da expansão do Macrossistema Elétrico 
Nacional.  
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um horizonte de 10 anos e uma perspectiva primordialmente estrutural, sendo revisto 

anualmente. Já o planejamento de operação, realizado pelo Operador Nacional do Sistema 

– ONS adota, um horizonte de cinco anos, assumindo um enfoque essencialmente 

conjuntural10. 

Por sua vez, enquanto o último planejamento realizado pelo GCPS, o “Plano Decenal 

2000-2009” ainda apontou, de forma ampla e atual, os principais empreendimentos a serem 

realizados, sem grandes necessidades de reparos, o CCPE não conseguiu, segundo 

CHUAHY & VICTER (2002: 123), realizar um trabalho equivalente. 

Outra evidência do “desmonte do planejamento” é dada pelo fato de que durante a 

reestruturação do processo, “desde julho de 1995, início das privatizações, até dezembro de 

1999, tanto a expansão na geração quanto a expansão da transmissão não estiveram, no 

plano federal, sob a responsabilidade de um organismo que claramente controlasse sua 

viabilização. E isto, reitere-se, num sistema complexo, como é o existente no País” 

(ROUSSEFF, 2003: 177). Além disso, na passagem do GCPS para a CCPE, desde 1999 os 

planos não foram realizados, com a regularização apenas em 2002, ano em que foram 

lançados o Plano Decenal 2001-2010 e os sumários executivos do Plano 2002-2011 e do 

2003-2012. Em 2003 mais uma vez nada foi lançado em termos de planejamento e o do ano 

corrente ainda se encontra em fase de elaboração (MADEIRA – MME, 2004). 

Acompanhando a mudança no papel do Estado durante a década de 1990, vê-se 

uma diferença marcante no planejamento a partir da privatização setorial11. Com a adoção 

de um caráter indicativo do planejamento, a execução dos empreendimentos previstos 

tornava-se simplesmente eventual, realizada preferencialmente pela iniciativa privada. Os 

agentes setoriais – empresas concessionárias, produtores independentes, 

comercializadores e autoprodutores – não são obrigados a seguir as metas propostas, como 

é comum em um planejamento determinativo (MME - PDE, 2002: 16). 

Nos últimos anos, quando a hegemonia do controle estatal foi desfeita, surgiu a 

competição na geração e na comercialização de energia, sendo que as decisões de 

investimentos na expansão do parque gerador tornaram-se descentralizadas. O 

planejamento assumiu simplesmente o papel de referência para a expansão, uma vez que 

                                                 
10 - “Em continuidade ao processo de planejamento, elabora-se ainda o plano de longo prazo, para um 
horizonte de 30 anos, onde a principal característica é o aspecto estratégico. Nele são analisados 
cenários de evolução do mercado, das tecnologias de geração e transmissão, do aproveitamento de 
fontes energéticas (novas e tradicionais), das relações institucionais e dos aspectos sócio-ambientais. 
/.../ Este produto é revisado a cada cinco anos e é um importante insumo para elaboração da matriz 
energética nacional” (MME, “PDE 2001-2010”, 2002: 16). 
11 - Apesar da separação analítica para redação deste trabalho, considera-se que o planejamento do 
sistema elétrico nacional e o planejamento territorial possuem relação direta, senão na execução, ao 
menos nos desdobramentos no território brasileiro. 
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os agentes no mercado não precisam necessariamente executar as obras previstas. A 

expansão ficava assim determinada, em linhas gerais, a partir de planejamentos 

estratégicos particulares dos agentes setoriais. 

Para ANTAS JR. (2001: 170) os grupos transnacionais concentram agora um poder 

econômico inimaginável quarenta anos atrás, o que “/.../lhes tem conferido um inédito poder 

político de ação sobre o território, e o discurso produzido nas instâncias de Estado, cujo 

papel atual é o de agente regulador fundado sempre na noção de soberania, revela-se, em 

certos casos, frágil, assumindo, no limite, uma função associativa, revestida de ações 

indicativas e sugestivas, em vez de ordenar e/ou proibir”. 

O Estado possui a prerrogativa de pensar o território como um todo, seguindo a 

lógica do poder soberano, ao lidar com as extensões territoriais e todos os recursos (idem, 

2001). Já os grupos hegemônicos o pensam como redes e nós, seguindo o poder 

disciplinar, agindo de maneira reticular e lidando com o modo que cada ser emprega sua 

força sobre os objetos (idem, 2001). Instaura-se uma perspectiva privada dominante na 

realização das obras, comandada por grandes corporações empresariais, que programam 

suas ações pensando em pontos do território e não sobre a sua extensão, salvo se para a 

ampliação do consumo. 

Nesse sentido, a instalação de usinas produtoras de energia no território passava a 

depender do controle político exercido por agentes setoriais, muitas vezes determinado por 

decisões tomadas no estrangeiro e segundo critérios basicamente econômicos e internos a 

empresa. Para ROSA (et. al., 2000), a adoção de um planejamento indicativo por parte do 

MME foi a causa central da crise de abastecimento de energia elétrica, uma vez que 

abandonou a vantagem da interdependência entre as usinas hidrelétricas12. 

Recentemente o vice-presidente na América do Sul da Duke Energy - uma das 

maiores geradoras privadas de energia do país, Mickey Peters, destaca que a empresa não 

planeja investir em suas operações no Brasil. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, 

“ele [Peters] afirmou /.../ que, embora a Duke tenha dinheiro para investir neste ano no país, 

não deve fazê-lo porque ‘o retorno não é suficiente para estimular novos investimentos’” 13. 

Anteriormente, em entrevista para o site CANALENERGIA14, o vice-presidente já afirmava: 

“/.../novos investimentos dependem de aspectos econômicos de rentabilidade”. 

                                                 
12 - “A experiência brasileira de expansão [da geração hidrelétrica] mostra que, em função da 
interdependência das usinas hidroelétricas existe uma ordem de mérito para a escolha da ‘melhor 
usina’ a ser acrescida ao sistema com reflexos evidentes no preço da energia” (ROSA et al., 2000:15). 
13 - Folha de São Paulo, “Duke diz que não investe no Brasil”, 06/08/2004. 
14 - Agência CanalEnergia, Entrevistas: Mickey Peters, 26/07/2004.  
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Tais agentes concorrem para a construção de espaços da verticalidade, ao mesmo 

tempo em que procuram homogeneizar o espaço do consumo de eletricidade. Nesse 

movimento duplo, nos lembra SILVEIRA (1999) que as possibilidades materiais de 

telecomandar a produção, de energia neste caso, contribuem para a tendência a um 

planejamento setorial da economia e do próprio território. Por sua vez, a política territorial 

fragmentadora das empresas “não é, hoje, compensada por uma política pública que leve 

em conta as conseqüências territoriais” (idem: 305). 

Não de outra forma, os projetos das grandes corporações superpõem-se ao projeto 

nacional, este fragilizado ou mesmo inexistente. Ainda segundo Maria Laura SILVEIRA 

(2003: 102), trata-se do “novo destino das nações, no qual as preocupações setoriais e 

pragmáticas de um espaço reticular tomam o lugar das preocupações totalizadoras do 

espaço banal”. Aponta ainda a autora que no Brasil hoje, a arquitetura política do país não 

tem no território usado seu agente principal, optando por trabalhar com uma “idéia de 

território que é apenas um conjunto de formas vazias (limites, fronteiras) e não de formas-

conteúdo (o que existe e o que não existe em cada lugar, o funcionamento e as reais 

necessidades)”. O foco da política seria agora o das abstrações macroeconômicas, tais 

como PIB, déficit público, balança de pagamentos, que só o governo central pode 

administrar, pois unicamente ele pode falar com esse “mundo”. 

Anteriormente a implantação de fixos no território atendia a fins públicos, sendo fruto 

de decisões políticas, majoritariamente. Agora é intensificada a ampliação de fixos privados, 

derivados de decisões pautadas, sobremaneira, pela economia internacionalizada. É nesse 

contexto que um país pode mesmo tornar-se alvo de chantagem dos agentes do mercado. 

Interessante notar também a relação do planejamento territorial com as ações 

setoriais. Isto fica marcado nas relações entre o Plano Pluri-Anual - PPA, atual referência de 

planejamento territorial no Brasil15, e a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. No 

último leilão realizado pela agência de regulação em 30 de setembro de 2004, para 

construção de linhas de transmissão, de doze lotes leiloados apenas cinco compõem o PPA 

2004-2007 – Brasil de Todos. A reflexão sobre as relações entre o planejamento territorial 

para as próteses elétricas e as reais ações tomadas para sua efetivação torna-se um dos 

objetivos desta pesquisa em andamento. 

 Com a mudança no caráter do planejamento das próteses energéticas, desequilibra-

se a balança em prol das intencionalidades dos agentes privados, dando espaço para o 

surgimento de contradições entre as necessidades dos lugares e a demanda das grandes 

corporações.  

                                                 
15 - O PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal por um prazo de 
quatro anos. 
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 A própria regulação e o planejamento do sistema elétrico passam a depender 

também de dados prestados pelos grupos privados que, por sua vez, se valem do sigilo de 

suas informações estratégicas, as quais representam possibilidades de sobre-lucro em um 

mercado “competitivo”. Esta posição é reafirmada por MATSUDO (2001: 85), ao constatar 

que “com a privatização de empresas do setor elétrico brasileiro constata-se um aumento da 

resistência em ceder informações por parte dessas empresas que alegam motivos 

estratégicos (em alguns casos não). Essa é uma condição recente que tem dificultado o 

fluxo de informações, requisito significativo para o desenvolvimento de estudos de 

planejamento e mesmo a constituição de uma memória estatística do setor”. 

Esta postura por parte das empresas reafirma o atual papel da informação no 

período historio atual, a qual assume as características de conhecimento, controle e 

comando do território (CASTILLO, 1999). O controle da informação, tornada hierárquica e 

corporativa, atua como fonte de poder e desse modo é instaurada uma regulação disciplinar 

do território, por vezes externa, que o coloca, assim como sua população, a mercê de um 

uso corporativo do território, conformando situações geográficas cujos eventos nem sequer 

podem ser compreendidos em sua totalidade. 

Em março de 2004, através das leis 10.848 e 10.847, o governo lançou as bases 

para “novo modelo do setor elétrico”. Trata-se, grosso modo, de novas formas de 

comercialização da energia entre os geradores e distribuidores. Além disso fica prevista a 

criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, de modo a promover estudos e o 

planejamento do sistema. 

No entanto, as regulamentações e decretos para as possíveis mudanças do 

“novíssimo” modelo foram lançados entre julho e agosto de 2004, estando ainda todos os 

agentes do sistema em observação e espera. Por sua vez, segundo notícia da GAZETA 

MERCANTIL (03/08/2004), uma série de empresas estrangeiras que possuem operações no 

Brasil, como a EDP e a Duke Energy, já adiantaram que interromperão os investimentos no 

País até se certificarem que o modelo é viável “economicamente”. 

REPENSANDO VISÕES PARCIAIS. O TERRITÓRIO USADO. 

 O planejamento trata da proposição de usos futuros do território. É então uma norma 

condicionante, ou propositiva, que aponta a direção e o sentido para a inércia dinâmica do 

território. Diante do enfraquecimento de um Projeto Nacional a organização, a regulação e o 

uso do território ficam suscetíveis a orientações de grupos hegemônicos, cujo motor parte 

de projetos distintos, por vezes extrovertidos. 
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Isto é ampliado em virtude de transformações no planejamento do sistema elétrico 

(COSTA, 2003; MALUFE, 2001), do qual decorre uma certa autonomização da gestão16 dos 

equipamentos e, possivelmente, também do território. Mais do que a proposição de ações 

transformadoras, de intervenção no futuro, privilegia-se agora a repetição organizada do 

presente, onde a lógica dominante é a instrumental, pragmática. A gestão age assim mais 

no sentido de aprimorar os usos correntes do que inová-los ou revolucioná-los. É dessa 

forma que a repetição constante dos eventos serve para assegurar a constância das 

instâncias de poder (ANTAS JR., 2001). 

Por sua vez, “se o mundo deve conter um espaço público, não pode ser construído 

apenas para uma geração e planejado somente para os que estão vivos: deve transcender a 

duração da vida de homens mortais. Sem essa transcendência para uma potencial 

imortalidade terrena, nenhuma política, no sentido restrito do termo, nenhum mundo comum 

e nenhuma esfera pública são possíveis” (ARENDT, 2001: 64). Advoga-se que os mesmos 

princípios devam ser inerentes ao planejamento das ortopedias territoriais e ao uso do 

território. 

A gestão para a competitividade ganha o terreno do planejamento para a vida, 

conforme destaca C. W. P. GONÇALVES (apud. BERNARDES, 2004). Frente a um Estado 

“mínimo” e pautando-se na ideologia neoliberal, o “mercado” ocupa o lugar central do 

debate, outrora ocupado pelo “homem”. Cabe lembrar que este movimento ocorre em um 

país periférico, onde a escassez é um de seus traços mais marcantes. 

O horizonte das políticas, públicas ou empresariais, passa a ser o do curto-prazo, 

desvirtuando a natureza do planejamento, cujo horizonte é necessariamente os de médio e 

longo prazos. O planejamento deixa de ser um campo para a ação política, sendo valorizado 

primordialmente como um instrumento técnico para a confecção de diagnósticos, um 

simples know-how de procedimentos e regras. 

Assim, ao se planejar o Macrossistema Elétrico Nacional, interrogam-se números, 

contas, balanços de pagamento, taxas de retorno para o capital. O território usado, condição 

da existência humana, aparece não mais que marginalmente. O território brasileiro é assim 

focado para os investimentos do sistema elétrico, e não o contrário. Nesse movimento, o 

planejamento setorial, parcial por natureza, tornaría-se também mercadológico e 

corporativo. Um projeto estaria sendo colocado em prática, isto é, tornando-se uso do 

território, sem reflexões profundas e abrangentes. 

                                                 
16 - Não se trata aqui de refutar a prática da gestão, mas sim da crítica de sua realização 
independente a um programa de planejamento. 
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As novas formas nos chegam com um conteúdo importado, fato alinhado ao 

direcionamento para fora da formação sócio-espacial brasileira, onde prevalece a estrutura 

global do sistema capitalista. Não obstante, “as formas [e as normas, implicitamente] servem 

ao modo de produção dominante em vez de servir à formação socioeconômica local e às 

suas necessidades específicas. Trata-se de uma totalidade doente, perversa e prejudicial” 

(SANTOS, 1979). 

Aprofunda-se um acontecer hierárquico e as relações no âmbito do sistema elétrico 

passam a se pautar em uma solidariedade organizacional, fazendo com que o território 

experimente também comandos alienígenas. 

Estes comandos atuam sobre o conjunto de redes técnicas, suporte da 

competitividade e base da tão desejada fluidez no mundo atual. Todavia a fluidez real é 

mais um dado da política do que da técnica e assim, ao lado das mudanças impostas ao 

valor dos objetos, novas ações e normas são demandadas; muda-se o significado do próprio 

território. “Tudo passa como se a economia dominante devesse, incansavelmente, entregar-

se a uma busca desatinada de fluidez. Aqueles que reúnem as condições para subsistir, 

num mundo marcado por uma inovação galopante e uma concorrência selvagem, são os 

mais velozes. Daí essa vontade de suprimir todo obstáculo à livre circulação das 

mercadorias, da informação e do dinheiro, a pretexto de garantir a livre-concorrência e 

assegurar a primazia do mercado, tornado um mercado global” (SANTOS, 1996: 219). 

Para Mónica ARROYO (1999: 24), “junto à aparição de novos atores, traçam-se 

novas políticas. A uma base material adequada para aumentar a fluidez territorial, soma-se 

uma base normativa que facilita a porosidade do território, a partir de regulações flexíveis”. 

O território brasileiro torna-se mesmo um espaço nacional da economia internacional 

(SANTOS, 1996). 

Seria possível falar da constituição de fixos desnecessários17 também no sistema 

elétrico? Desnecessários no sentido de seu motor almejar mais benefícios corporativos que 

sociais, tornando-se uma carga para a sociedade. Um exemplo seria aquele onde o Estado 

paga um aluguel às usinas térmicas privadas já construídas no nordeste e que não 

despacham energia devido à inexistência de um gasoduto para abastecê-las, previstos 

apenas para 2007. De fixos desnecessários só podem decorrer um uso do território 

igualmente desnecessário, pois atrelado excessivamente a ampliação do capital. 

Segundo Milton SANTOS, retomando os conceitos de Jean Gottmann, no início da 

História, o território era abrigo e era recurso. Havia uma relação intrínseca entre a população 
                                                 
17 - Segundo SANTOS e SILVEIRA (2001), fixos desnecessários seriam infra-estruturas, veículos e 
serviços de custo pesado e direcionados a assegurar uma circulação e intercâmbios voltados 
exclusivamente para exportação. 
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e seu território, uma vez que aquela tirava dele sua sobrevivência e por ele era protegida. “A 

história da humanidade é a história da dissociação dessas duas condições, que agora 

chegou ao ápice com a produção das chamadas redes. As redes são formadas de pontos 

bem tratados, bem equipados no território, facilitando a vida das grandes empresas globais 

[que se instalam neles]. /.../ Elas tratam o território apenas como recurso, mas são muito 

pouco numerosas. /.../ Todavia, o território como abrigo, como aquele que abriga a 

solidariedade, não é cuidado pelo poder público, pelo poder do Estado, de tal forma que 

essa disjunção é causa de desordem” (SANTOS, 1997: 22). 

A priorização dos espaços reticulares em detrimento do território usado nas políticas 

públicas implica em utilizar o território como recurso, ao passo que o território como abrigo 

é, obviamente, descuidado também pelas empresas, responsáveis agora pela prestação de 

serviços essenciais à reprodução da vida. Isto se agrava diante do enfraquecimento do 

planejamento público do sistema elétrico. 

Em um contexto onde é transferida às empresas a tarefa de planejar e implantar 

macrossistemas técnicos no território, sem os quais outras técnicas não funcionam, o uso 

corporativo do território tende a se intensificar. O Estado agiria regulando o apetite das 

empresas, mas as decisões de investimento partem destas, cujas preocupações são 

naturalmente privatistas. A problemática reside não no funcionamento empresarial, mas no 

poder transferido a elas de formular sobre o território brasileiro. Trata-se da emergência de 

um planejamento corporativo do território. 

Outro aspecto dessa mesma lógica decorre do fato de as empresas do século XX 

serem “vagabundas”, segundo M. SANTOS (1997), por não poderem ficar 

permanentemente em lugar nenhum. Elas trabalham assim com a arma da chantagem 

frente ao Governo (chantagem que exercem, por exemplo, para realizarem investimentos 

em geração, transmissão e distribuição de energia) e, dessa forma, o chamado poder 

público passa a ser subordinado, compelido, arrastado (idem, 1997). 

Com a reestruturação do sistema elétrico fica estabelecida uma grande inflexão em 

um movimento que o território experimentava desde a década de 1930, onde a montagem 

de um sistema elétrico extremamente centralizado na figura do Estado foi completada, no 

mínimo, em 30 anos. Já na década de 1990, o projeto assumido para conceder bens 

públicos à iniciativa privada ganhou contornos imediatistas. Tratava-se por sua vez da 

inserção brasileira na globalização econômica, sobretudo com a desestatização dos grandes 

sistemas de engenharia. 

A privatização caracteriza-se como um evento, e como tal, ajuda a conformar novas 

situações geográficas. A inflexão na orientação do sistema refletiu-se em uma 

refuncionalização das próteses elétricas, pautadas agora em outros projetos, em 
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intencionalidades privadas – muda-se assim o sentido do comando e do projeto de novos e 

antigos objetos técnicos. Tal processo foi desencadeado com o estabelecimento de metas, 

orçamentos e normas que não levaram em conta os movimentos do território, o que 

conduziu a nação ao acirramento de desigualdades e ao advento de controles externos 

diretos. 

A energia elétrica passa a ser vista como uma commodity, mais do que como bem 

público e questão de soberania nacional, acarretando uma mudança no significado dos 

objetos e do próprio território. Para tanto, trata-se de um território produzido para atender 

antes as necessidades de agentes privados que as da maioria dos brasileiros. As instâncias 

decisórias relativas ao sistema elétrico nacional parecem assim desconsiderar as 

particularidades da formação sócio-espacial brasileira. 

Soa como se o Macrossistema Elétrico e seu funcionamento independessem do 

território usado. Contudo, a crise de abastecimento de energia elétrica mostra as relações 

intrínsecas entre este sistema de engenharia e o território que o acolhe e condiciona. A 

regulação e o planejamento de tal objeto técnico precisam mirar-se no espaço e na vida de 

todos os brasileiros, o que inclui os interesses particulares, mas vai além. 

O Estado reorienta suas funções e divide agora com as empresas o poder de usar, 

organizar e regular o território, em um sentido mais de aproximação do que disputa. É dessa 

forma que a política passa a ser também um atributo do mercado, quando antes era um 

dado social que filtrava as ações mercadológicas (CATAIA, 2003: 3). Conforme aponta 

Ricardo CASTILLO (2003: 20) das estratégias públicas para equipar o território passa-se, 

cada vez mais, a estratégias corporativas, em que a competitividade sobrepõe-se à 

cooperação, promovendo a desunião pela própria unificação técnica. 

Ainda que profundas desigualdades tenham sido produzidas, durante o período de 

hegemonia estatal convergiam no território o projeto, a constituição e o uso do sistema 

elétrico. Após a privatização, o planejamento público é relegado para um segundo plano, o 

que atrela o movimento do território à ação egoística das empresas. Por exemplo, mesmo 

em um contexto de crise de abastecimento eminente ocorrido ao fim da década de 1990, 

estas não tiveram porque investir no sistema se o retorno econômico de sua ação não se 

mostrava atraente. “Antes do enfraquecimento atual do Estado territorial, a escala da técnica 

e a escala da política se confundiam. Hoje essas duas escalas se distinguem e se 

distanciam. Por isso mesmo, as grandes contradições do nosso tempo passam pelo uso do 

território” (SANTOS, 1994: 19). A crise de abastecimento de energia elétrica, mais que um 

problema setorial, mostra-se como a crise de um projeto de território, produto do 

descompasso entre as normas impostas e a velocidade de produção de um território apto a 

responder a elas. 
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Mas por mais que o Macrossistema Elétrico Nacional possa ter assumido um 

funcionamento menos “territorializado”, tornando-se uma verdadeira verticalidade, suas 

finalidades setoriais acarretam contrafinalidades territoriais. O espaço geográfico não é um 

palco, mas uma instância social. 

Por isso reafirma-se a importância do método geográfico no entendimento da 

realidade. O grito do território (SOUZA, 2000) escancara o que os números escamoteiam – 

vide as contas públicas, os índices inflacionários, as taxas de juros, os superávits primários, 

equacionados a partir das negociações que o país mantém com seus credores 

internacionais. Os usos do território e as paisagens revelam assim o atrelamento do 

interesse nacional ao das finanças e mostram as desigualdades sócio-espaciais que 

assolam a nação brasileira. 

Todavia, SILVEIRA (2003) aponta que, considerado na sua totalidade dinâmica, o 

território usado permite uma visão não fragmentada mas sim unificada dos diversos 

problemas sociais, econômicos e políticos e, assim como é entendido agente na teoria 

porque o é na realidade, também se tornaria um agente da ação política. Conhecendo a 

configuração deste território usado, segundo a autora, poderíamos pensar novos projetos 

para que esse território se transforme em agente de uma política de justiça social. 

Parafraseando Maria Adélia de SOUZA (1983), o espaço geográfico não 

desempenha funções, mas realiza contradições. A regulação e o planejamento do 

Macrossistema Elétrico precisam mirar-se no espaço e na vida de todos os brasileiros, e não 

simplesmente em objetivos meramente setoriais e exógenos. É preciso de fato uma nova 

política energética, erigida sobre novas bases, sob pena de produzirmos os watts mais 

“caros” da história brasileira. 

Lembra-nos ainda Milton SANTOS (2002), que o território acaba sendo um limite à 

ação cega da finança, inclusive porque as suas crises e temores facilitam uma tomada de 

consciência dos problemas nacionais, regionais e locais, sobretudo quando o discurso do 

dinheiro, brutal e reiterado, deixa de ser eficaz e, oferecendo-se como caricatura, torna-se 

cínico. A tentativa de atrelar a falta de energia e conseqüente racionamento aos desígnios 

de “São Pedro”, tal como fez à época o então presidente Fernando Henrique Cardoso, 

parece corroborar neste cinismo. Mas, a emergência de hábitos de consumo energético 

menos intensivos, os constantes debates sobre novos rumos para o sistema e a 

relativização da importância do estabelecimento de um mercado competitivo para um 

serviço de utilidade pública surgidos após o racionamento parecem evidenciar de algum 

modo, a tomada de consciência dos problemas nacionais que o território suscita. 

 Fazendo falar o território, este porta voz da nação – é dessa forma que a Geografia 

torna-se uma guia para a sociedade, uma disciplina da vida e não das localizações. 
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A reestruturação do sistema elétrico e as recentes leis e ações empreendidas para a 

criação de um “novíssimo modelo do setor elétrico”, lançadas entre março e setembro de 

2004, carecem de uma investigação geográfica aprofundada, uma vez que podem revelar 

qual o futuro pretendido para o macrossistema elétrico e, principalmente, para o território 

usado. 

REFERÊNCIAS 
ANTAS JR., R. M., Espaço Geográfico: fonte material e não formal do direito, Tese de doutoramento, Dep. de 
Geografia – FFLCH/USP, São Paulo, 2001. 

ARENDT, H., A condição humana, Florense Universitária, Rio de Janeiro, 2001. 

ARROYO,M 1999, “Globalização e Espaço Geográfico”. In: EXPERIMENTAL, ano III, mar nº6, LABOPLAN 
– FFLCH/USP, São Paulo, 1999. 

BAJAY, S. V., Formulação de políticas públicas, planejamento e regulação na área de energia e a questão da 
descentralização, Apresentação no Núcleo de Energia/UFPB, Campina Grande, 2003. 

BERNARDES, A., Anotações da disciplina “Planejamento Territorial”, ministrada ao curso de Geografia do 
Instituto de Geociências da UNICAMP, Campinas, 2004. 

CASTILLO, R., Anotações de aula da disciplina “Geografia Política”, ministrada ao curso de Geografia do 
Instituto de Geociências da UNICAMP, Campinas, 2001. 

CASTILLO, R., Sistemas Orbitais e Uso do Território: integração eletrônica e conhecimento digital do 
território brasileiro, Tese de doutorado , DG – FFLCH/USP, 1999. 

CASTILLO, R., Sistemas técnicos atuais e organização do território brasileiro: Redes corporativas e 
competitividade territorial, Campinas, 2003 (mimeo). 

CATAIA, M., “A produção de escassez no território brasileiro”. Texto produzido por ocasião do mini-curso “A 
criação da escassez no Território Brasileiro”, realizado no V Território Aberto: Ciência & Cultura – A 
contribuição do Geógrafo ao Estudo da Temática da Fome, Grupo PET-MEC/UNESP, Rio Claro, 2003 (mimeo). 

CATAIA, M., Território Nacional e Fronteiras Internas – a fragmentação do território brasileiro, Tese de 
doutoramento, DG. – FFLCH/USP, São Paulo, 2001. 

MME – Ministério das Minas e Energia, Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas 
Elétricos, Plano Decenal de Expansão 2001-2010, Brasília, 2002. 

CHUAHY, E., VICTER, W.G., A construção e destruição do setor elétrico brasileiro. Uma análise crítica e 
histórica, Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. 

COOPERS & LYBRAND, Projeto Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro/RE-SEB – Working paper A4 – 
Planejamento do Sistema - Fases I a VII, 1997 

COOPERS & LYBRAND, Projeto Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro/RE-SEB – Relatório VII: Anexo 
D, Brasília, 1997b. 

COOPERS & LYBRAND, Projeto Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro/RE-SEB, 1996. 

COSTA, H. B., Energia Elétrica no Brasil. História, contradições e lutas (1960-2000), Tese de Doutorado, Dep. 
de história – FFLCH/USP, São Paulo, 2003.  

IANNI, O., “A formação do capitalismo nacional”. Trecho do capítulo inédito do livro 7 testes sobre o Brasil 
Moderno, Jornal da Unicamp, ano XVIII, nº248, Campinas, 2004. 

MADEIRA, E. - Consultor na área de Planejamento da Expansão da Geração e da Transmissão da Coordenação 
Geral de Estudos e Planejamento Energético, Secretaria de Energia – MME, Entrevista para trabalho de campo, 
Ministério das Minas e Energia, Brasília, 2004. 

MALUFE, A. C., “As reformas e o planejamento energético”. In: REVISTA POLITÉCNICA - USP, v.97, nº 
218, ago., São Paulo, 2001.  

 12290 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

MATSUDO, E., A reestruturação setorial e os reflexos sobre o planejamento e os estudos de mercado das 
distribuidoras de energia elétrica, Dissertação de mestrado, Programa Interunidades Energia – USP, São Paulo, 
2001. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder, São Paulo, ed. Ática, 1993. 

RAMALHO, M. L., Aspectos sócio-espaciais da universalização da energia elétrica no Brasil, Campinas, 2004 
(mimeo). 

ROSA, L. P. et al., Os riscos de déficit de energia e a privatização de Furnas, mídia eletrônica, 2000. 

ROUSSEFF, D., “O Rio Grande do Sul e a crise de energia elétrica”. In: SCHMIDT, C. (org. et al.), A energia 
elétrica em debate. A experiência brasileira e internacional de regulação, Editora da UFRGS, Porto Alegre, 
2003. 

SANTOS, M., Economia Espacial. Críticas e Alternativas, Ed. Hucitec, 1979. 

SANTOS, M., Metamorfoses do Espaço Habitado, Ed. Hucitec, São Paulo, 1988. 

SANTOS, M., “O retorno do território”. In: SOUZA, M. A. A. de (org) et al., Território. Globalização e 
Fragmentação, Ed. Hucitec, São Paulo, 1994. 

SANTOS, M., A Natureza do Espaço: razão e emoção, técnica e tempo, Ed. Hucitec, São Paulo, 1996. 

SANTOS, M., “Da política dos Estados à Política das Empresas”. In: Cadernos da Escola do Legislativo, nº 6, 
jul/dez., Minas Gerais, 1997. 

SANTOS, M. et. al., O papel ativo da Geografia. Um manifesto, LABOPLAN-FFLCH/USP, XII Encontro 
Nacional de Geógrafos, Florianópolis, jul. 2000. 

SANTOS, M., O pais distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania, Publifolha, São Paulo, 2002. 

SANTOS, M., SILVEIRA, M. L., O Brasil: território e sociedade no início do século XXI, Ed. Record, Rio de 
Janeiro, 2001. 

SILVEIRA, M. L., “A geografia de Milton, uma Geografia da vida”. In: LIMA, L. C. (org.), Conhecimento e 
reconhecimento, Editora LCR, Fortaleza, 2003. 

SILVEIRA, M. L., “Uma situação geográfica: do método à metodologia”. In: TERRITÓRIO, Laget-UFRJ, ano 
IV, nº 6, jan.-jun., Garamond, Rio de Janeiro, 1999b. 

SILVEIRA, M. L., Um país, uma região: Fim de Século e Modernidades na Argentina, LABOPLAN-USP, São 
Paulo, 1999. 

SOUZA, M. A. A. de, “Espaço e sociedade – um paradoxo: a cidade”. In: FUNCEP, Revista do Serviço Público, 
ano 40, vol. 111, n.1, jan/mar, Brasília, 1983. 

SOUZA, M. A. A. de, Relatório Técnico Científico Final. Projeto – Território Lugar e Poder – Formação do 
Território Brasileiro/FAPESP, Campinas, 2000. 

 12291


