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A construção do gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL – e da energia termelétrica 

apareceu, no final do século passado, como um dos empreendimentos para o 

desenvolvimento do Brasil de grande relevância, tendo sido inserido nos Planos Plurianuais 

de Investimentos (PPA)3, nos dois mandatos exercidos pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Referimo-nos ao “Brasil em Ação”, para ser implementado entre 1995 e 1999 e ao 

“Avança Brasil”, para os anos de 1999-2001. O investimento no referido empreendimento 

vislumbrava uma possível alteração na matriz energética do País que, em termos 

governamentais, pretendia ampliar a participação térmica na geração de energia de 8,6%, 

em 1998, para 19%, em 2008. 

O Gasoduto Bolívia-Brasil teve seu projeto efetivado em 1993, através de acordo 

firmado entre os governos brasileiro e boliviano, para a exploração, compra e venda do gás 

natural boliviano, pelo prazo de 20 anos. 

O duto do gasoduto instalado em Rio Grande, na Bolívia, (fig.01), tem 32 polegadas 

de diâmetro (81 cm) e alcança a fronteira com o Brasil em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. 

Segue com o mesmo diâmetro até Campinas-SP, onde bifurca-se em outros dois dutos com 

diâmetro de 24 polegadas. O primeiro segue até Guararema-SP, onde se interliga com o 

sistema de dutos da Petrobrás (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) e o segundo vai 

até Porto Alegre- RS, na refinaria Alberto Pasqualine. 

Figura 01: Traçado do Gasoduto Bolívia - Brasil 

                                                 
1 UFMS/ alcirivam@yahoo.com.br 
2 UFMS/ Abreu.s@uol.com.br 
3 O art.165 da Constituição Federal determina que o Poder Executivo, no primeiro ano de seu 
mandato, apresente ao congresso um plano para os investimentos dos quatro anos seguintes, que 
posteriormente são desdobrados em orçamentos anuais. 
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  Fonte: www.gasbol.com.br 

Segundo representante da Petrobrás Sr. Djalma Lendes, O gasoduto visa 

basicamente suprir a demanda industrial por um combustível limpo e alimentar usinas 

termelétricas que aliviarão o sério risco de déficit de suprimento de energia elétrica prevista 

para os próximos anos na região Sul - Sudeste do Brasil.4

Como vimos a construção do GASBOL, como política de governo, apóia-se no 

discurso da demanda industrial por energia e no equilíbrio do meio ambiente. 

Ainda em relação a passagem dos dutos pelo estado induzia que as indústrias que 

fossem instaladas/implantadas do eixo do gasoduto tornariam-se mais competitivas. Sendo 

assim, o gasoduto passaria a ter uma sinergia com outros projetos, como é o caso do pólo 

gás químico. 

O “Brasil em Ação” trouxe para a pauta nacional, através do decreto nº 3371, de 24 

de fevereiro de 2000, o “Programa Prioritário de Termelétricas” – PPT - que previa a 

instalação de 49 usinas termelétricas, em 18 unidades da federação. Para Mato Grosso do 

Sul, seriam duas usinas previstas. Uma em Corumbá, outra em Campo Grande (já em 

funcionamento desde julho de 2001) e, posteriormente, foi agregada uma terceira, em Três 

Lagoas5. No que se refere a (Termocorumbá e a William Arjona), estas, atualmente, geram 

respectivamente 80 megawatts e 120 megawatts, embora fossem projetadas para gerarem 

150 megawatts e 300 megawatts. 

                                                 
4 IN:Informativo da companhia de Gás de Mato Grosso do Sul – MSGÀS, p.2, 2001. 
5 A Termelétrica implantada em Três Lagoas foi inclusa como prioritária pela Petrobrás em Junho de 
2000. 
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Em termos governamentais a implantação de termelétricas via PPT, é justificada 

tendo em vista que a Eletrobrás, em seu Plano Decenal de Expansão (PDE 1999/2008), 

visava uma ampliação no consumo de energia elétrica no Pais. Isso é o que aparece em 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA - da Termelétrica de Três Lagoas: 

Visando o aumento de energia, a Eletrobrás, com o apoio da 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – é que foi 

instituído o Programa Prioritário de Termelétricas, com o 

objetivo de ampliar o número de empreendimentos, apoiando-se 

principalmente nos produtores independentes e no capital 

privado. (Grifo nosso). 

 No caso da implantação das usinas termelétricas, os argumentos empregados no 

sentido de justificar a implantação das 49 usinas, em 18 unidades federativas, seriam de 

que os investimentos nas termelétricas ficariam a cargo do capital privado, o que 

possibilitaria a expansão da capacidade geradora. A construção dessas termelétricas podem 

suprir tanto demandas localizadas como podem atender a um sistema integrado. 

 Sobre a participação do capital privado nesse processo, Branco et. al (2002, p. 

105/6) afirmam: 

A ausência de critério na atual administração fica patente no 

programa das termelétricas a gás. Cedendo a pressões de 

grupos poderosos interessados em explorar o gás natural da 

Bolívia (que encontraria no Brasil o único mercado consumidor 

de escala atraente), o governo relegou a segundo plano o 

programa hidrelétrico, transferindo as prioridades para as 

termelétricas. [...] mas como sempre o capital privado quando 

aparece vem fortemente complementado pelo Estado, de modo 

que as poucas termelétricas a gás com prazo certo de entrada 

em serviço, acabarão sendo instaladas com recursos da 

Petrobrás. 

No caso de Mato Grosso do Sul, a implantação das termelétricas representam um 

conjunto de transformações que foram induzidas após a passagem dos dutos do GASBOL 

pelo estado, que passaria a contar, em curto espaço de tempo, com energia em abundância. 

Para Mato Grosso do Sul, segundo análise do governo estadual, sua posição é estratégica e 

esse fator foi decisivo para a implementação de uma política governamental ligadas a 

projetos que são de interesses de grandes corporações multinacionais. Nesse contexto, é 

preciso mencionar que com toda essa “euforia” de buscar aproveitar-se da implantação do 

GASBOL, o poder público estadual chegou a conceber uma empresa denominada MSGÁS 
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– Companhia Energética de Gás de Mato Grosso do Sul - para executar serviços de 

distribuição de gás canalizado, na condição de sociedade mista, sendo que o governo 

estadual deteria 51% das ações, enquanto outros 49% estariam sob o domínio da BR 

Distribuidora, que por sua vez é subsidiária da Petrobrás – estatal brasileira. 

Como fizemos menção anteriormente, a implantação dessas usinas termelétricas 

quais sejam – Termocorumbá, Willian Arjona e a termelétrica de Três Lagoas – se pautou na 

“idéia” de que o Estado de Mato Grosso do Sul seja uma das unidades federativas que 

muito se destaca na demanda de energia, tendo em vista que quase 95% de suas 

necessidades energéticas são atendidas com energia proveniente de outras unidades 

federativas, sem contar com a perspectiva de ampliação do setor industrial amplamente 

apontado como a redenção da economia estadual. 

A implantação/efetivação dos referidos empreendimentos se deram e encontram-se 

produzindo resultados/impactos diferenciados nas respectivas cidades. Um exemplo claro 

dessa diferenciação está na cidade de Campo Grande, onde já há utilização do Gás Natural 

Veicular em dois postos de combustíveis. Em Corumbá, a usina termelétrica encontra-se 

implantada próximo do terminal do GASBOL mais propriamente no Distrito Industrial, o que 

em termos governamentais induziria o consumo do gás natural, sendo portanto, uma 

localização estratégica. 

Em Corumbá ainda se vislumbra que com a presença do gás natural poderá haver 

um melhor aproveitamento das reservas minerais que podem criar condições para o 

desenvolvimento de pólos industriais como o caso do pólo minero-siderúrgico e o pólo gás-

químico, o que poderia dinamizar a economia da região. Mesmo assim esse projeto ainda 

está no plano das idéias. 

Em Três Lagoas, a usina termelétrica encontra-se localizada nas adjacenças da 

usina engenheiro Souza Dias (Jupiá) e embora estivesse projetada para operar com a 

produção de energia em larga escala, em março do corrente ano, sendo até estimado que 

poderia gerar 360 MW6, tal processo ainda não ocorre, pois a termelétrica encontra-se 

operando com capacidade inferior a projetada/planejada. 

Vejamos como a localização dos empreendimentos termelétricos em Mato Grosso do 

Sul são pensados por Delcídio do Amaral Gomes – ex-diretor de gás da Petrobrás e atual 

senador da república pelo partido dos Trabalhadores: procuramos selecionar os terrenos 

para a construção das usinas termelétricas em locais próximos aos núcleos industriais das 

cidades.7

                                                 
6 UTE de Três Lagoas aciona primeira turbina em junho de 2002 IN: www.ms.gov.br  21.11.01. 
7 Folha energia. In: www.folhadopovo.com.br suplemento. 
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Um outro aspecto que tem justificado a implantação das referidas termelétricas, 

seriam que estas vêm sendo consideradas como a solução para uma possível crise de 

suprimento energético, afastando assim os riscos de racionamento e possibilitando um 

modelo mais competitivo no mercado de geração de energia e também para alguns setores 

industriais. 

Nesse sentido, vale mencionar como Oliveira (1996, p.20) concebe o assunto: 

Tendo em vista o esgotamento do sistema elétrico de Mato 

Grosso do Sul e a quase dependência d energia elétrica de 

outros estados limítrofes (em torno de 95%) a concretização do 

gasoduto Bolívia-Brasil para a importação de gás natural 

representa um fator de fundamental importância para as 

transformações e o desenvolvimento do Estado. 

A idéia é de que o gás natural daria uma outra dinâmica, principalmente às industrias 

instaladas ao longo de sua passagem pelo estado, podendo até reestruturar o parque 

industrial de Mato Grosso do Sul, o que levaria a uma reorientação no processo de 

crescimento econômico, sobremaneira no que tange ao capital industrial. 

 Uma questão importante e que eclodiu após a passagem dos dutos e a construção 

das usinas termelétricas no território Sul-Mato-Grossense foi a constatação da dificuldade 

competitiva que o gás natural encontraria no interior do estado, haja vista que as tarifas são 

eqüalizadas, ou seja, o preço é o mesmo independente da localização da planta industrial. 

 Diante disso, o Governador José Orcírio Miranda dos Santos – Zeca do PT – buscou, 

por várias vezes, junto ao governo federal e aos vendedores do gás natural existente nas 

reservas, em território boliviano (basicamente representantes da Shell e da Enron 

Corporation), o estabelecimento de uma tarifa diferenciada para o gás comprado em Mato 

Grosso do Sul, justificando que o estado estaria sendo penalizado na medida em que se 

encontrava muito próximo da fonte produtora e não poderia servir apenas de “barriga de 

aluguel” para os dutos. Reivindicava, portanto sua potencial “vantagem comparativa”. 

Atualmente, essa visão, em termos governamentais, já vem sofrendo alterações haja 

vista que o próprio governo reconhece as dificuldades impostas pela dolarização das tarifas 

e a equalização dos preços. 

Pode-se dizer que a construção das referidas termelétricas têm sido permeadas por 

um discurso ideológico, que corrobora para a construção do pensamento de que 

empreendimentos como esse inegavelmente conduziriam a um processo de 

desenvolvimento, tanto para Mato Groso do Sul, como para as cidades que contariam com a 
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implantação das usinas termelétricas, criando a possibilidade de novas oportunidades de 

trabalho e atraindo novos investimentos. 

Oculta-se, ao nosso entender, a existência de forte automação industrial presente em 

indústrias que utilizam o gás como fonte energética. Portanto, essa expectativa deve ser 

relativizada. 

Nesse sentido, são profícuas as argumentações de Lamoso (1999, p.34) ao afirmar 

que: 

O fornecimento de gás atrai empresas de grande porte e que 

consome energia em larga escala. Tais empresas de grande 

porte são, tendencialmente poupadoras de mão-de-obra,pois 

contam com linhas industriais bastante automatizadas. Citamos 

por exemplo a indústria cimenteira instalada em Corumbá: A 

Camargo Correia emprega diretamente na produção 29 

funcionários e mais 12 na administração, num total de 41 

funcionários. 

Para Abreu (2001), o que fora supracitado está relacionado a um discurso de cunho 

ideológico, já que os maiores beneficiados serão basicamente as companhias de capital 

multinacional ligados a siderurgia, metalurgia e petroquímica. 

 Nesse caso, pode-se dizer que a base de sustentação discursiva da implantação das 

termelétricas é ideológica em virtude de que, por um lado, produz a “idéia” de 

desenvolvimento para os municípios onde estas estão implantadas e, por outro lado, 

escamoteia que o referido crescimento econômico, que cria formas de produção rentáveis, 

promove a acumulação/concentração do capital, da qual a maior parte da população fica 

alijada. 

Mato Grosso do Sul e mais especificamente Corumbá, Campo Grande e Três 

Lagoas, que são tidas como cidades “pólos de desenvolvimento8”, vem sendo contempladas 

com vários programas e projetos governamentais, ora calcados em discursos 

desenvolvimentistas principalmente durante os anos setenta e oitenta do século passado, 

                                                 
8 Ao referir-se ao conceito de “pólos de desenvolvimento”, Souza (2002), faz inferências a Perroux 
(1967), para quem o “pólo de desenvolvimento” é o centro econômico dinâmico de uma determinada 
região, país ou continente e que seu crescimento se faz sobre a área que o cerca, considerando-se 
que o pólo emana forças de um lugar/espaço para o centro e refluxos para o centro/lugar. Vale nesse 
contexto destacar que a teoria dos “pólos de desenvolvimento” serviu como sustentáculo teórico para 
muitas proposições de planejamento de políticas econômicas que tinham como objetivo precípuo  
acelerar a industrialização de modo a garantir um alto crescimento. Esse processo pode ser verificado 
em cidades Sul-Mato-Grossense como:Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá e Dourados. 
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ora, no ideário de desenvolvimento sustentável como é o caso do GASBOL, e da 

implantação das termelétricas em mato Grosso do Sul. 

Portanto, compreender e analisar o contexto em que esses empreendimentos foram 

idealizados e implantados, bem como compreender os seus desdobramentos e investigar o 

papel que o Estado tem desempenhado para a viabilização das termelétricas, são 

elementos imprescindíveis à elaboração desse trabalho, haja vista que são entendidas como 

fundamentais para a compreensão dos possíveis (re)ordenamentos na tessitura espacial e 

para o “desenvolvimento” do estado, de forma geral, e das cidades que contam com a 

implantação das usinas termelétricas de forma particular. 

No que diz respeito a implantação de uma termelétrica em Dourados, bem como do 

duto Campo Grande-Dourados, segundo Vander Loubet, é um empreendimento de 

fundamental importância para estabelecer um novo eixo de desenvolvimento para o Estado 

e também possibilitar a consolidação de Dourados enquanto cidade pólo atrativo de 

investimentos.9

Outro aspecto importante que aparece, tanto em discursos governamentais, como 

nos dizeres de diretores de empresas é a perspectiva de energia “limpa”. Nessa linha assim 

se expressou o Sr. Ananias Figueiredo diretor da Transportadora Brasileira do Gasoduto. 

O gás natural poderia servir para que o Estado implante uma nova 

concepção de crescimento econômico no País, que iria conciliar a 

preservação ambiental com a erradicação dos altos índices de 

poluição observados hoje dos grandes centros do Brasil e até mesmo 

em áreas com menos concentração industrial. 

Nesse caso, pode-se dizer que a base de sustentação discursiva da implantação do 

duto é ideológica em virtude de que, por um lado produz a “idéia” de desenvolvimento para 

os municípios da Microrregião e por outro lado escamoteia que o referido crescimento 

econômico, que produz formas de produção rentáveis, promove a acumulação/concentração 

da renda, enquanto a maior parte da população fica alijada de seus benefícios. 

Aspectos da sociedade capitalista de produção que não podem ser desconsiderados 

para analisar qualquer empreendimento, assim como o papel do poder público que vai 

interferir no sentido de promover e garantir a acumulação. 

                                                 
9 Idéia apresentada em texto redigido IN: folhadopovo.com.br 28.04.01 
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Gasoduto Bolívia-Brasil :Aspectos teóricos práticos sobre o “desenvolvimento 
agora sustentável”. 

Como apontamos anteriormente a construção do gasoduto Bolívia-Brasil – GASBOL 

– e da energia termelétrica, apareceu no final do século passado, como um dos 

empreendimentos para o desenvolvimento do Brasil, tanto é que foi inserido nos Plano 

Plurianuais de Investimnetos (PPA) nos dois mandatos exercidos por Fernando Henrique 

Cardoso. 

Nas Palavras de Fernando Henrique um projeto de tal envergadura poderá 

potencializar muita energia o que sem dúvidas eliminaria o risco de novos apagões bem 

como, alavancaria e seria um passo na direção de um novo modelo de desenvolvimento. 

Diante disso é que julgamos necessário discorrer meio que sucintamente sobre o 

desenvolvimento e tendo sempre em mente o que Oliveira ( 1998, p. 20) assevera: 

 a formação do sistema captalista é impensável sem a utilização de 

recursos públicos, que em certos casos funcionam quase como uma 

“acumulação primitiva” desde o casamento dos tesouros reais ou 

imperiais com banqueiros e mercadores (...) asssim o padrão de 

financiamentos público contemporâneo tornou-se abrangente 

estável e marcado por regras assentidas pelos principais grupos 

sociais e políticos. 

Para Júnior 2002, a terminologia “desenvolvimento” principalmente nos momentos de 

crise estruturais do modo de produção capitalista, encontra-se enraigada nos dizeres dos 

cidadãos comuns principalmente os menos versados cientificamente), dos políticos, 

instituições públicas e privadas. 

São raras as vezes em que se questiona as peculiaridades intrínsecas a esse termo 

e muito menos como este desenvolvimento poderá ser auferido em sua essência. É dessa 

forma que Castoriadis (1987, p.140) argumenta que ninguém ,ou quase ninguém, se detêm 

para se perguntar: o que é desenvolvimento, por que o desenvolvimento, desenvolvimento 

de que e em direção a que? Com referência a esse temo vários autores mesmo de 

diferentes concepções teóricas têm buscado em suas publicações apontar algumas 

reflexões. 

Para o autor supracitado a terminologia desenvolvimento começou a ser difundida a 

medida em que o "progresso" e o "crescimento" não se apresentava da mesma forma á 

todas as sociedades humanas, cuja realização se pudesse considerar como inevitável, mas 

sim, propriedades específicas dotadas de "valores positivos" das sociedades ocidentais. 
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A "posse" de algumas condições diferenciadas, na análise do autor, caracterizava o 

país como desenvolvido, enquanto outras sociedades e paises que não apresentam tais 

características eram vistas como menos desenvolvidas. Instalou-se, pois um padrão de 

necessidades a serem almejados par todos e que em tese levaria a saída de uma condição 

subalterna para a condição de desenvolvidos. 

Ainda para o mesmo autor, (p.78) os paises do Terceiro Mundo, em geral, ou não 

apresentavam crescimento econômico ou então tinham um crescimento demasiado débil e 

lento. Do ponto de vista do discurso dominante, isso ocorreria porque os países não se 

"desenvolviam". Portanto, o problema consistia em desenvolvê-los ou fazê-los se 

desenvolver. A terminologia internacional , foi por conseguinte adaptada. Esses países que 

antes eram denominados com brutalidade sincera, "atrasados", depois "desenvolvidos", 

passaram a serem chamados educadamente, "menos desenvolvidos" e por fim, " países em 

desenvolvimento" - agradável eufemismo que de fato significavam que esses países não se 

desenvolviam. Na visão de Buarque ( 1993, p.28 ) : 

nos países em desenvolvimento ampliou a dependência , a 

desigualdade, a instabilidade em todos os níveis, além de provocar 

os mesmos desequilíbrios ecológicos nos países tidos como ricos. 

No conjuntos os países dividiram ainda mais em um mundo com 

uma ordem econômica claramente irracional e instável. 

 De fato, os pais ditos "menos desenvolvidos" não vão atingir um estágio evolutivo 

compatível ao dos paises ricos, até porque o desenvolvimento é uma abstração no contexto 

das relações econômicas e não têm os paises ou mesmo a sociedade enquanto alvo. 

Tratava-se de impor por meio destes, as bases dos meios de produção e de lima 

economia que e transnacionalizada. 

Para Sá (1987), a idéia de progresso eclode e se consolida enquanto expressão e 

direção a ser buscada principalmente no século XIX. 

Ainda, nessa mesma perspectiva, para Buarque (1993), a idéia de progresso não 

difere de praticamente de todas as idéias ditas sociais, tiveram como berço os Estados 

Unidos e a Europa. Essas idéias, segundo o autor, não foram oriundas de um processo 

interno e muito menos legitimada a partir de um processo social (democrático), onde 

houvesse a observação dos seus resultados e não tendo passado pelo crivo da população 

local. 

Concordamos com o autor, o Brasil é um país onde esse processo e nítido, até 

porque na própria bandeira encontra-se estampada a idéia de progresso, enquanto objetivo 
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a ser buscado, o que não deixa de ser uma herança do modo positivista de pensar/conceber 

o mundo. Essa visão ao nosso entender, corrobora para a manutenção do status quo. 

Pode-se dizer que o "progresso" firma-se nas diferenças de nível de acumulação, 

pois alguns Estados-Nações eram ricos (principalmente onde as idéias eram formuladas) e 

outros se encontravam em condição de pobreza. 

 Destarte, para Buarque(1993,p.48) a idéia de progresso só se espalha quando a Revolução 

industrial permitiu o surgimento e assegura, por um período histórico, a continuidade do 

processo de acumulação e de evolução tecnológica acelerados. 

Ainda, segundo Buarque (1993), e preciso considerar que populações do Terceiro 

Mundo, ao terem importado o conceito de progresso acabaram por descobrir e importar o 

conceito de subdesenvolvimento. Assim, paises como o Brasil, México, Bolívia, Venezuela, 

Colômbia se tomaram subdesenvolvidos ao importar a idéia de desenvolvimento sem 

contestá-la e sem submeté-las aos seus recursos e valores. 

  O fato e que as nações que eram tidas como "subdesenvolvidas" não conseguiam 

traçar seus próprios caminhos, principalmente quanta a suprir suas necessidades e 

acabavam por incorporar padrões, tanto sociais, como econômicos de nações tidas como 

desenvolvidas. 

Isso, por sinal, ainda ocorre pais sempre se busca avaliar o modelo de 

desenvolvimento tomando como parâmetro a intensidade em que se consegue importar 

aspectos de paises ricos sem ao menos questionar o processo em si. Por exemplo: será que 

o atual modelo de desenvolvimento será capaz de superar as dificuldades que os países 

pobres defrontam? 

Para Moretti (1996), a idéia de desenvolvimento aparece conjuntamente com o modo 

de produção capitalista, estando intimamente relacionada a consolidação deste e ao 

processo de industrialização associando-se a noção de progresso tecnológico. O 

desenvolvimento é medido através da quantificação, através do crescimento linear sem fim. 

O que conta e o mais, principalmente mais mercadoria e mais consumo de bens 

produzidos. O estágio alcançado pelas sociedades ocidentais ditas ricas, que estariam na 

maturidade industrial, possuindo a capacidade de crescer ilimitadamente, e definido como 

modelo de desenvolvimento a ser atingido. Assim para Altivater (1995, p.27) hoje 

desenvolvimento significa industrialização. 

Dessa forma, para chegar ao desenvolvimento seria necessária que houvesse um 

crescimento sem limites, sobremaneira o crescimento econômico e tecnológico. Nessa 

mesma perspectiva, Capra (1990, p.92) alerta que o crescimento deve ter limites e que a 
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sociedade deve relativisá-lo/pensá-lo principalmente no que diz respeito aos impactos no 

meio. Em seu dizer, o "erro" da sociedade e pensar que todo crescimento seja benéfico. 

Com o neoliberalismo enquanto sistema político hegemônico mundial, o imperialismo 

têm-se nutrido na conquista sócio-espacial. Assim, alguns economistas neoliberais bem 

com0o alguns desenvolvimentistas tradicionais acreditavam que o desenvolvimento fosse 

um processo genuinamente nacional e portanto, fundamentalmente dependente de ações 

realizadas dentro do próprio país, seja no que tange as políticas publicas, seja em tudo que 

gira em torno dos valores culturais ou da estrutura social. 

Dessa forma subentende-se que todos os países seguissem caminhos paralelos 

rumo ao futuro próspero, porém com alguns países na dianteira da "carruagem". 

O desenvolvimento de uma forma sustentável seria aquele que conseguisse atender 

as necessidades do momento (haja vista que as necessidades são criadas historicamente), 

sem exaurir as possibilidades das gerações vindouras se satisfazerem. Curioso que nós 

nem sabemos quais serão as necessidades das próximas gerações. 

Foi em 1992, que ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a RIO 92, onde esta nova maneira de entendimento aceita e difundida foi 

incorporada enquanto objetivo da agenda 21, que ganhou aceitação não só no Brasil, mas 

em vários países do planeta. 

Quanto ao Estado o “desenvolvimento sustentável” prega a necessidade de 

redefinição de sua atuação, que deve ser pautada em alguns princípios, principalmente se 

este quiser se tomar moderno, em termos administrativos. Para tanto, seja importante 

racionalizar suas atividades - enxugar a máquina administrativa, realizar acordos bilaterais e 

multilaterais com outros Estados (processo esse que ocorre com assinatura do acordo de 

compra e venda do gás natural boliviano, por exemplo), reestruturação do processo 

produtivo dentre outros. 

Um dos problemas da “sustentabilidade econômica” está na busca de indicadores 

que apontem eficiência econômica calcada na internalização dos custos sociais e 

ambientais. 

Com isso a sociedade arca com o ônus da produção de uma nova mercadoria que se 

mostre correta ecologicamente e que, por sinal, incorporam valores aos produtos “orgânicos 

como o frango o alface a soja que são mais caros por advir da chamada agricultura 

sustentável. 

 Outro exemplo claro de internalização de custos ocorre no caso das usinas 

termelétrica que emitem grandes quantidades de poluentes na atmosfera e que utilizam-se 

 14127



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

de filtros para reduzir a poluição e os preços do produto final vêm incutido no produto final. 

No caso da termelétrica de implantada em Três Lagoas gerou-se polêmica até porque, foi 

implantada uma chaminé de apenas 50 metros sendo que de maneira geral as termelétricas 

devem apresentar chaminé com altura aproximada de 150 metros para que gases como o 

amônio seja disperso na atmosfera e seja levado pelas correntes de ar. 

A onipotência virtual da técnica pode se expandir como forma de degladiar as formas 

mais rentáveis do capital. Referir-se ao desenvolvimento equilibrado. O modelo de 

“desenvolvimento sustentável” impresso no modo de produção capitalista, no final dos anos 

noventa, até os dias atuais, pretende ao menos no campo teórico assegurar a sociedade um 

desenvolvimento com justiça e eqüidade. Contudo, as dificuldades/disparidades não 

atenuaram e sim expandiram o que nos leva a entender que esse “modelo de 

desenvolvimento” deva ser superado/suplantado. 

Para kurz (1997) é impossível conciliar desenvolvimento econômico e proteção 

ambiental haja vista, que a máxima capitalista é o lucro. Assim pode se dizer que no caso da 

passagem dos dutos pelo Mato Grosso do Sul e a instalação das termelétricas dificilmente 

ficaram isentos do choque ambiental. 

Considerações finais 

Ao analisarmos a política de implantação do duto Campo Grande-Dourados e da 

instalação de uma usina termelétrica na cidade de Dourados pudemos constatar que este foi 

um projeto de cunho eminentemente político pois as reivindicações partiam de políticos de 

expressão municipal, estadual e até de nível nacional, atrelado à setores da Sociedade 

Organizada (associações comerciais e sindicatos) que acabaram por encampar a “luta” pelo 

pleito do duto do GASBOL. 

 Um exemplo é que, em 1998 a Associação de Indústria e Comércio de Dourados – 

ACID - criou um comitê denominado PRÓGÁS para discutir o assunto atinente ao 

aproveitamento do gás natural na Região da Grande Dourados. 

O resultado das entrevistas com os representantes da Sociedade Civil da 

Microrregião Dourados deixou claro como os meios de comunicação de uma forma geral 

podem influenciar o pensar das pessoas. 

Como demonstramos, a maioria defende a construção do duto Campo Grande-

Dourados como forma de dotar a região de infra-estrutura energética, que possibilitaria o 

crescimento/desenvolvimento industrial o que conseqüentemente geraria postos de trabalho, 

seja de maneira direta ou indireta. 

 14128 



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

No que tange a base de sustentação discursiva, a implantação do duto é ideológica, 

em virtude de que, por um lado, produz a “idéia” de desenvolvimento para os municípios da 

Microrregião e por outro lado escamoteia que o referido crescimento econômico, que produz 

formas de produção rentáveis, promove a acumulação/concentração da renda, enquanto a 

maior parte da população fica alijada dos “benefícios” que porventura seriam auferidos. 

O que sucede é que mesmo que convivamos de maneira particular, após 1990, com 

a idéia de um Estado cuja atuação seja tida como débil, omite-se que a ampliação do capital 

num determinado território amplia concomitantemente a presença do Estado enquanto 

instituição estruturante. 

Pudemos perceber que em virtude do pouco conhecimento atinente a temática 

(principalmente via meios de comunicação) não foi apontado que o gás proveniente das 

reservas situadas na Bolívia possue tarifas dolarizadas de U$$ 3,31 (R$ 11,94 em setembro 

de 2003) por milhão de BTUs10 e que é corrigida por um índice que mede a inflação nos 

Estados Unidos. 

O que não se menciona é que da mesma forma que o petróleo e seus derivados, o 

“valor” do gás natural encontra-se condicionado às oscilações do mercado em nível 

internacional e que o Estado, visando conter o preço do energético num patamar que induza 

sua utilização, criou uma “banda de flutuação”11, para contenção de preço caso haja 

oscilações na moeda a nível internacional. 

Este alto custo é um dos fatores que emperra o crescimento da participação do 

mesmo como combustível na matriz energética brasileira, tanto é que dos 30 milhões de 

BTUs diários previstos em acordo, o Brasil só tem utilizado 11milhões de BTUs. 

Já no caso de construção de termelétricas o que se pode observar é que somente 

termelétricas que foram construídas ou planejadas, via Petrobrás estão prosperando.Em 

agosto de 2003 os propositores do projeto de implantação do duto Campo Grande-

Dourados, durante audiência pública na Câmara de Vereadores de Dourados, apresentaram 

uma proposta que a nosso ver seria uma reorientação da proposição inicial e ao mesmo 

tempo um reconhecimento da inviabilidade da construção de um duto somente até a cidade 

de Dourados. Na ocasião foi assinada pela Gaspetro (Subsidiaria da Petrobrás) a viabilidade 

técnica do duto ligando Campo Grande-Dourados (seja por Sidrolândia e Maracajú ou Nova 

Alvorada do Sul e Rio Brilhante - ver figuras em anexo V e VI) à Maringá e Londrina, no 

Paraná. 

                                                 
10 Bristh Termal Unit, medida inglesa adotada para o gás natural. 
11 Para maiores detalhes com relação a criação dessa “banda de flutuação” consultar: 
www.infraestruturabrasil.gov.br 03.05.01. 
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Para Vander Loubet, deputado federal pelo PT/MS, o projeto já se tornava um estudo 

técnico aprovado pela Petrobrás e, naquele momento, deveria se buscar apoio político, 

tendo como ponto de partida o interesse do governador José Orcirio Miranda dos Santos e 

do senador pelo PT/MS Delcídio do Amaral Gomes na consolidação do gás natural como 

vetor de desenvolvimento. 

Naquele momento, a expectativa gerada era de que existiria uma espécie de 

alinhamento político no pleito pelo empreendimento, pois o governador do Estado, os 

prefeitos de Dourados José Laerte Cecílio Tetila, de Maringá, José Cláudio Pereira, e de 

Londrina, Nedson Luiz Micheleti, pertencem ao Partidos dos Trabalhadores, o que poderia 

facilitar, em termos governamentais, a efetivação do empreendimento. 

Já no término de outubro de 2003 o diretor de gás da Petrobrás, em visita a cidade 

de Dourados propôs trazer gás natural para Dourados via criogenia, ou seja, transportado 

através de caminhões que trariam o gás de Campo Grande. Esta seria a proposta da 

implementação de um “Gasoduto Virtual” como forma de introduzir o gás no mercado de 

Dourados até que se fortalecesse um consumo, ou seja, criasse uma demanda. 

Isso, ao nosso ver é uma contradição, pois no ano de 2001 era dito que só se 

implantaria o sistema de dutos ligando Campo Grande/Dourados, caso fosse construída 

uma usina termelétrica na cidade de Dourados. Por outro lado, também é um 

reconhecimento que a construção do duto até o norte do Paraná seja muito dispendiosa. 

O que sucede é que, por vezes, o poder público é levado a adotar políticas que não 

apresentam consonância com a realidade vivida pela sociedade e acaba por tentar trazer 

para a ordem do dia interesses que são de esferas transcendentes (principalmente no que 

tange aos interesses do capital multinacional). 

Aspectos importantes para compreender a dinâmica do capitalismo e sua 

espacialização. O que ratifica a necessidade de se compreender o ideário construído acerca 

dos interesses dos grandes conglomerados do capital – qual sejam as distribuidoras de gás 

natural. 

De um lado, os interesses de conglomerados transnacionais, de outro, políticos que 

se aproveitam do interesse do capital para buscar a concretização de suas metas 

individuais. 
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